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PREFÁCIO
Na origem da palavra “sentença” está o termo em latim “sentire” – sugerindo que, desde 

os primórdios, a resolução de conflitos pelo Estado-juiz esteve relacionada ao sentimento 
de Justiça da autoridade decisória, ao fazer valer as leis. No atual estado de coisas, sabemos 
que esse senso precisa ser aguçado, moldado pela realidade circundante às normas e pelas 
consequências da formação de dado precedente.

A obra que as senhoras e os senhores estão prestes a ler é o resultado de mais uma aposta 
da Escola da Magistratura Federal da 1ª Região na difusão dos conhecimentos jurídicos teóricos 
e práticos. Esse primeiro volume – espera-se que o primeiro de muitos – materializa o 
incansável engajamento da ESMAF não só com a realização de pesquisas pelos magistrados, 
mas também com os influxos positivos que a doutrina traz para as decisões judiciais.

A feição teórica se manifesta na curadoria de artigos, ensaios e resenhas críticas. A feição 
prática advém da reprodução de sentenças e acórdãos, que se destacam pela solidez dos 
fundamentos coligidos em resposta a casos complexos. A diversidade de formatos textuais é 
essencial para a proposta editorial. 

Nosso desejo é que o público leitor observe dois fenômenos concomitantes, que se 
reforçam mutuamente. De um lado, as produções acadêmicas estão cada vez mais voltadas à 
abordagem de problemas atuais, ao invés de se limitarem à mera erudição. Por outro lado, os 
juízes são diariamente atribuídos de litígios cuja compreensão exige o aprofundamento em 
estudos científicos, sociológicos, etnográficos, econômicos e de direito comparado. 

A Coletânea de Estudos da ESMAF se mantém fiel à pluralidade, também quanto aos 
temas abordados.  Nessa linha de multidisciplinariedade, vale destacar um dos precedentes 
reproduzidos: o Recurso Especial (REsp) 1.905.367, de relatoria do Min. Herman Benjamin. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi sensível ao combate ao desmatamento ilegal, 
instituindo a citação por edital em Ação de Civil Pública (ACP) contra dano ambiental. O caso 
ilustra perfeitamente como proceder à superação de formalidades procedimentais, em prol 
da tutela ambiental. Afinal, o requisito de determinação do pedido perde o sentido quando o 
que está em xeque são dezenas de hectares da Floresta Amazônica, em território integrante do 
“Projeto Amazônia Protege”.

Os textos compilados nesse volume exploram questões sensíveis das searas constitucional, 
ambiental e processual. Não obstante, todos os artigos, decisões e sentenças a seguir convergem 
na missão de construir o Direito como um sistema coerente, dentro e fora dos Tribunais.

Desembargador Federal Souza Prudente 
Diretor da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região - ESMAF
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Instituições públicas, desenvolvimento e efetivação dos direitos fundamentais: 
lições teóricas e a visão do Supremo Tribunal Federal

Bernardo Tinôco de Lima Horta1

Resumo: O presente estudo teve por objetivo a realização de uma revisão de literatura a respeito da relação entre os temas: 
desenvolvimento das instituições e efetivação dos direitos fundamentais. Para tanto, foi apresentada a teoria de Douglass North 
sobre o Novo Institucionalismo Econômico, bem como o estudo realizado por Daron Acemoglu e James Robinson a respeito 
da relação entre a qualidade das instituições e o desenvolvimento das nações. Após, foi debatido, com enfoque na teoria de 
Onofre Alves Batista Júnior, a necessidade jurídica de que as instituições do Poder Público cumpram a dita eficiência “lato sensu” – 
consubstanciada na efetivação dos princípios e objetivos da República Federativa do Brasil previstos no texto constitucional. Ao final, 
após ser estudada a posição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, foi examinada a efetiva relação entre o desenvolvimento 
das instituições e sua repercussão na efetivação de direitos fundamentais, com reflexos também na concretização de direitos 
humanos.

Palavras-chave: Direito constitucional. Economia. Novo Institucionalismo Econômico. Instituições inclusivas e extrativistas. 
Direitos fundamentais. Direitos Humanos.

Introdução
O aprimoramento das instituições tem sido objeto de análise de vários campos do conhecimento, mas nem sempre ganha o 

relevo necessário quando se examinam as complexas relações sociais sob o prisma jurídico.

Nesse sentido, e sem a pretensão de esgotar o tema, o presente trabalho possui a intenção de debater a relação entre o 
desenho das instituições, o desenvolvimento e a efetivação dos direitos fundamentais.

Para tanto, ganhará destaque a teoria de Douglass North sobre o Novo Institucionalismo Econômico, bem como o estudo 
realizado por Daron Acemoglu e James Robinson a respeito da relação entre a qualidade das instituições e o desenvolvimento das 
nações. 

Em seguida, para que o debate ganhe contornos jurídicos, será dado enfoque à teoria de Onofre Alves Batista Júnior, quanto 
à necessidade jurídica de que as instituições do Poder Público cumpram a dita eficiência “lato sensu” – consubstanciada na 
efetivação dos princípios e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previstos no texto constitucional. 

Finalmente, será examinada a efetiva relação entre o desenvolvimento das instituições e sua repercussão na efetivação de 
direitos fundamentais, com reflexos também na concretização de direitos humanos – tendo-se em conta o sistema global de 
proteção a esta categoria de direitos.

Neste ponto, será trazido ao debate um relevante julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a legitimidade constitucional 
de lei municipal que restringia o transporte individual de passageiros por aplicativos.

Pretende-se, ao fim do estudo, que seja esclarecida a indagação sobre a relação existente entre o aprimoramento das 
instituições, seus reflexos sobre o desenvolvimento nacional, bem como sobre a efetivação dos direitos humanos, sob o ponto de 
vista dos objetivos e fundamentos da República Federativa do Brasil, consagrados nos arts. 1º e 3º da Constituição Federal.

As instituições importam para o desenvolvimento
A relação entre o aprimoramento das instituições e o desenvolvimento é objeto de estudo não somente em nosso país, mas, 

sim, se trata de tema examinado no contexto global, e de maneira multidisciplinar.

Nesse sentido, a própria Organização das Nações Unidas editou, dentre os dezessete objetivos de desenvolvimento 
sustentável, o de item 16, que determina a diretriz de proporcionar o acesso à justiça para todos, bem como a de construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis (ONU, 2015). Após, os desdobramentos do referido item também 
evidenciam a necessidade de promoção do Estado de Direito (16.3) e do desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e 
transparentes em todos os níveis (16.6), além de tratar sobre a proteção das liberdades fundamentais (16.10) e sobre a redução de 
práticas de corrupção e de suborno (16.5) (ONU, 2015).

Como se vê, portanto, há um cenário global de incentivo ao aprimoramento das instituições, para que sejam eficazes, 
responsáveis, transparentes, e para que promovam o desenvolvimento dos próprios direitos fundamentais.

Do ponto de vista teórico, já existe uma contundente literatura, especialmente oriunda das ciências econômicas, que aponta 
que o desenvolvimento das nações está intrinsecamente vinculado à qualidade de suas instituições.

Na lição de Douglass North, instituições são criações humanas que regulam as interações políticas, sociais e econômicas em 
uma sociedade, podendo ter caráter informal (tabus, costumes, tradições) ou formal (constituição, lei, propriedade intelectual), 

1 Juiz Federal Titular da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia. Bacharel em Direito pela UFMG, com período sanduíche na Università degli Studi di Roma 
– “Tor Vergata”. Especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos na Università di Pisa – Itália. Especialista em Direito Público pela PUC/MG. 
Foi também Procurador Federal (AGU). Coordenador da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região (ESMAF) na Seccional de Rondônia.
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sendo que a sua formatação irá gerar os incentivos estruturais de uma economia, podendo resultar em crescimento, estagnação 
ou mesmo declínio (NORTH, 1991, p. 97).  

Com efeito, Daniela Nicoli Mendes destaca que o Novo Institucionalismo Econômico, desenvolvido com base nas lições 
de Douglass North, aponta que as instituições efetivamente importam para o desenvolvimento, e, mais do que isso, podem se 
tornar o fator determinante para o desenvolvimento ou não de um país (MENDES, 2019, p. 11). Em seguida, conclui, com base em 
sólida doutrina, que, embora seja difícil a verificação das instituições que podem levar ao desenvolvimento, ao menos é possível 
identificar instituições disfuncionais que persistem no tempo e que devam ser objeto de reforma (MENDES, 2019, p. 32).

Em conclusão equivalente àquela traçada por Douglass North, Daron Acemoglu e James Robinson destacam importante 
e aprofundado estudo em que apontam que o desenvolvimento das nações está ligado, mais do que a aspectos culturais ou 
geográficos, à qualidade das instituições que formatam as relações sociais de cada país (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012). Assim, 
as nações com instituições ditas extrativistas ou extrativas tendem ao fracasso, enquanto as instituições denominadas inclusivas 
levam os países ao desenvolvimento (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 58-63).

Segundo os autores, instituições inclusivas são aquelas que se direcionam ao bem coletivo, promovem a inovação e premiam 
as iniciativas tendentes ao desenvolvimento da comunidade – sendo transparentes, responsáveis e eficazes, nos termos trazidos 
pelos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (ONU, 2015); por outro lado, as instituições extrativistas se destinam 
precipuamente a manter privilégios em favor da elite política, econômica e social de determinada nação, não premiando o mérito 
ou a inovação, em prejuízo ao desenvolvimento nacional coletivamente considerado (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 58-63).

Nesta esteira, Ana Frazão (FRAZÃO, 2018, p. 11-12), ao tratar especificamente sobre a corrupção, assevera não ser exagero 
dizer que a prática de corrupção se relaciona, de forma direta ou indireta, com os principais desafios a serem enfrentados pelas 
nações democráticas, como a pobreza, a concentração de renda, a ineficiência dos mercados, a violação de direitos fundamentais 
a até mesmo “a própria inviabilização da democracia e da república” (FRAZÃO, 2018, p. 12). 

Fazendo referência aos dados da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Fabiano Teodoro 
de Rezende Lara e Reinaldo Diogo Luz apontam haver estimativas que apontam que o custo da corrupção, por exemplo, atinge 
mais de 5% do PIB mundial e encarece as transações comerciais em 10%, na média (LUZ; LARA, 2018, p. 122).

Vê-se, portanto, que instituições que não se enquadram no referido conceito de instituições inclusivas são consideradas, de 
forma praticamente consensual, como nefastas à concretização do Estado do Direito e dos próprios direitos fundamentais dos 
cidadãos, aí incluídos, logicamente, a garantia do mínimo existencial.

Dentro de tal contexto, sobressai também o apontamento de Fabiano Teodoro de Rezende Lara no sentido de ser de grande 
relevância um adequado desenho institucional, levando-se em conta os objetivos sociais pretendidos, bem como a realidade fática 
objeto de atuação da instituição, conforme destacado por Daniela Nicoli Mendes (MENDES, 2019, p. 14). 

As Instituições, o Desenvolvimento e a Efetivação de Direitos Fundamentais.
Neste panorama, verifica-se que a interligação entre o Direito e as referidas teorias econômicas se dá a partir do texto 

constitucional, já que o constituinte previu como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a garantia do 
desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais e regionais, além da promoção do bem de todos e a erradicação 
da pobreza (art. 3º da Constituição Federal).

Justamente nesse contexto é que devem ser enxergadas também as instituições que compõem a Administração Pública: 
assim, parece ser correta a constatação de que o Poder Público deve efetivar os fundamentos e os objetivos fundamentais da 
República, sendo este o critério jurídico-constitucional que determina que as instituições devam ser eficazes, transparentes e 
responsáveis.

Sobre o tema, é importante destacar a lição de João Bosco Leopoldino da Fonseca, que conclui que o desenvolvimento tem 
como centro propulsor e como centro de convergência o homem (FONSECA, 2017, p. 59).

Não se afigura possível, então, pensar em efetivação dos direitos fundamentais sem que se pense no aprimoramento 
institucional a ser realizado no país, já que a qualidade das instituições, como se tem defendido, é fator determinante para o 
desenvolvimento nacional (e não somente o desenvolvimento econômico), aí incluída a noção de oportunidades e de liberdade a 
favor dos cidadãos.

Neste ponto, vale sublinhar a lição de Amartya Sen, para quem uma concepção adequada de desenvolvimento não se limita 
à acumulação de riqueza ou ao crescimento de renda ou do produto interno bruto, mas, sim, o desenvolvimento deve vincular-se 
à melhora da vida e das liberdades desfrutadas pela população (SEN, 2010, pgs. 28-29).

Com efeito, a Constituição Federal prevê expressamente o desenvolvimento nacional, e não um mero desenvolvimento 
econômico, quando arrola os objetivos fundamentais da República (art. 3º, II, da CF).

Ademais, a fundamentalidade da pessoa humana (FORTINI; LACERDA, 2010) impõe a constatação de que o Poder Público 
deve promover o desenvolvimento institucional de suas próprias estruturas com o objetivo precípuo de garantir o mínimo 
existencial, aí considerada a dignidade da pessoa humana (art. 1º da CF).

Sobre a aplicação específica quanto às instituições públicas, Fabiano Teodoro de Rezende Lara e Guilherme Gontijo apontam 
que a atuação da Administração Pública está intrinsecamente ligada à autossustentação de normas constitucionais econômicas, 
políticas e sociais, que se consubstanciam em instrumentos de efetivação e consolidação dos fundamentos e dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil (LARA; GONTIJO, 2014, p. 2).

Ainda, extrai-se da lição de Onofre Alves Batista Júnior o conceito dual do princípio da eficiência: eficiência “lato sensu” 
e eficiência “stricto sensu”. Para o referido autor, a eficiência “stricto sensu” se liga à otimização entre meios e fins por parte da 
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atuação administrativa; ao passo que a eficiência “lato sensu” se vincula à noção de busca pela concretização dos fundamentos e 
objetivos da República Federativa do Brasil (BATISTA JÚNIOR, 2012, p. 179).

Parece claro, portanto, que as instituições públicas devem ter o seu aprimoramento dentro de duas vertentes: primeiramente, 
devem ater-se aos objetivos de eficácia, transparência e integridade, que convergem para o conceito de instituição inclusiva 
(ACEMOGLU, ROBINSON, 2012, p. 58-59); e, em segundo plano, devem dar concretude aos fundamentos e objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil.

Somente neste cenário é que será possível a verificação da eficiência econômica, com a produção dos estímulos adequados 
ao desenvolvimento nacional e individual – bem como também a eficiência jurídico-constitucional, com a efetivação do texto 
constitucional, dotado de força normativa (HESSE, 1991), e cuja concretização determina a efetivação fenomenológica, por meio 
de políticas públicas, dos direitos fundamentais e do mínimo existencial conferido pelo constituinte aos destinatários do texto 
constitucional.

Repise-se, então, que, dentro de tal contexto, a efetivação dos direitos fundamentais, por parte das instituições que compõem 
o Poder Público, perpassa por duas premissas: o aprimoramento institucional, bem como a inafastável e perene busca pela garantia 
do mínimo existencial dos cidadãos, aí incluído o seu desenvolvimento individual (direitos e liberdades) e coletivo.

A leitura da questão, portanto, converge para uma análise da maximização do bem-estar coletivo e do desenvolvimento 
nacional, decorrente do aprimoramento institucional, sem que se afaste a necessidade de efetivação dos direitos fundamentais 
previstos no texto constitucional – a análise econômica do direito, embora se trate de importante instrumento para a atuação até 
mesmo da Administração Pública, se limita pelo texto constitucional (LARA, 2019).

A Posição do Supremo Tribunal Federal
Esta discussão já chegou até mesmo ao Supremo Tribunal Federal, quando, no julgamento da ADPF (Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental) n. 449 tratou de lei municipal que proibia o transporte individual de passageiros, 
tendo julgado, de forma unânime, pela inconstitucionalidade do referido diploma.

Pelo didatismo e importância da decisão, cita-se trecho de sua ementa, em que se percebe que o Supremo Tribunal Federal 
também teve por base teórica a doutrina de Daron Acemoglu e James Robinson, acima tratada (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
2019):

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROIBIÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 
LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), DA LIVRE CONCORRÊNCIA 
(ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE 
ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 
MECANISMOS DE FREIOS E CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE. (...) 7. O constitucionalismo moderno se fundamenta na necessidade 
de restrição do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, sobrepondo-se o Rule of Law às iniciativas autoritárias 
destinadas a concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de 
qualidade, por gerarem ambiente hostil à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. Literatura: ACEMOGLU, Daron; 
ROBINSON, James. Por que as nações fracassam – As origens do poder, das prosperidade e da pobreza. Trad. Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. 8. A teoria da escolha pública (public choice) vaticina que o processo político por meio do qual regulações são editadas 
é frequentemente capturado por grupos de poder interessados em obter, por essa via, proveitos superiores ao que seria possível em um 
ambiente de livre competição, porquanto um recurso político comumente desejado por esses grupos é o poder estatal de controle de entrada 
de novos competidores em um dado mercado, a fim de concentrar benefícios em prol de poucos e dispersar prejuízos por toda a sociedade. 
Literatura: STIGLER, George. “The theory of economic regulation”. in: The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1 
(Spring,1971). 9. O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do 
Estado, competindo ao Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos 
que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Jurisprudência: RE nº 414426 Relator(a): Min. ELLEN 
GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011; RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009. 10. 
O sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, devendo eventuais restrições ser informadas por um 
parâmetro constitucionalmente legítimo e adequar-se ao teste da proporcionalidade, exigindo-se ônus de justificação regulatória baseado em 
elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. 11. A norma que proíbe o “uso de carros particulares 
cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte remunerado individual de pessoas” configura limitação desproporcional às liberdades de 
iniciativa (art. 1º, IV, e 170 da CRFB) e de profissão (art. 5º, XIII, da CRFB), a qual provoca restrição oligopolística do mercado em benefício de certo 
grupo e em detrimento da coletividade. Ademais, a análise empírica demonstra que os serviços de transporte privado por meio de aplicativos 
não diminuíram o mercado de atuação dos táxis. 12. O arcabouço regulatório dos táxis no Brasil se baseia na concessão de títulos de permissão 
a um grupo limitado de indivíduos, os quais se beneficiam de uma renda extraordinária pela restrição artificial do mercado, de modo que o 
ativo concedido não corresponde a qualquer benefício gerado à sociedade, mas tão somente ao cenário antinatural de escassez decorrente da 
limitação governamental, sendo correto afirmar que os princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput), da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 
170) e da livre concorrência (art. 173, § 4º) vedam ao Estado impedir a entrada de novos agentes no mercado para preservar a renda de agentes 
tradicionais. Jurisprudência: ADI 5062, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016. 13. A proibição legal do livre exercício 
da profissão de transporte individual remunerado afronta o princípio da busca pelo pleno emprego, insculpido no art. 170, VIII, da Constituição, 
pois impede a abertura do mercado a novos entrantes, eventualmente interessados em migrar para a atividade como consectário da crise 
econômica, para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi. 14. A captura regulatória, uma vez evidenciada, 
legitima o Judiciário a rever a medida suspeita, como instituição estruturada para decidir com independência em relação a pressões políticas, 
a fim de evitar que a democracia se torne um regime serviente a privilégios de grupos organizados, restando incólume a Separação dos 
Poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários do Executivo e do Legislativo. 15. A literatura do tema assenta que, 
verbis: “não há teoria ou conjunto de evidências aceitos que atribuam benefícios sociais à regulação que limite a entrada e a competição de 
preços” (POSNER, Richard A. “The Social Costs of Monopoly and Regulation”. In: The Journal of Political Economy, Vol. 83, No. 4 (Aug., 1975), pp. 
807-828). Em idêntico prisma: SHLEIFER, Andrei. The Enforcement Theory of Regulation. In: The Failure of Judges and the Rise of Regulators. 
Cambridge: The MIT Press, 2012. p. 18; GELLHORN, Walter. “The Abuse of Occupational Licensing”. In: 44 U. Chi. L. Rev. 6 1976-1977. 16. A 
evolução tecnológica é capaz de superar problemas econômicos que tradicionalmente justificaram intervenções regulatórias, sendo exemplo 
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a sensível redução de custos de transação e assimetria de informação por aplicativos de transporte individual privado, tornando despicienda 
a padronização dos serviços de táxi pelo poder público. Literatura: MACKAAY, Ejan. Law and Economics for Civil Law Systems. Cheltenham: 
Edward Elgar, 2013. 17. Os benefícios gerados aos consumidores pela atuação de aplicativos de transporte individual de passageiros são 
documentados na literatura especializada, que aponta, mediante métodos de pesquisa empírica, expressivo excedente do consumidor 
(consumer surplus), consistente na diferença entre o benefício marginal na aquisição de um bem ou serviço e o valor efetivamente pago por 
ele, a partir da interação entre a curva de demanda e o preço de mercado, por isso que a proibição da operação desses serviços alcança efeito 
inverso ao objetivo de defesa do consumidor imposto pelos artigos 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição. 18. A Constituição impõe ao regulador, 
mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de 
iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170; art. 5º, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar o uso das vias 
públicas não autoriza a criação de um oligopólio prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor, notadamente quando 
há alternativas conhecidas para o atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez 
do trânsito por aplicativos de transporte, tornando patente que a norma proibitiva nega “ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente”, 
em contrariedade ao mandamento contido no art. 144, § 10, I, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 82/2014. 19. Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei Municipal de Fortaleza nº 10.553/2016, 
por ofensa aos artigos 1º, IV; 5º, caput, XIII e XXXII; 22, IX, XI e XVI; 144, § 10, I; 170, caput, IV, V e VIII; e 173, § 4º, todos da Carta Magna.  
(ADPF 449, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 30-08-2019 PUBLIC 
02-09-2019).

Como se observa, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, ao julgar a referida ADPF, aplicou uma série 
de fundamentos debatidos neste breve estudo.

No referido julgado, os ministros sedimentaram o entendimento de que o Estado não pode interferir na ordem econômica de 
forma autoritária e desarrazoada, não sendo constitucionalmente legítima a criação, pelas instituições públicas, de ambiente hostil 
à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. 

Tal fundamentação decorre da afirmação de que a formatação das instituições repercute de forma contundente na realidade 
do desenvolvimento nacional, conforme acima se delineou com base nas lições de Douglass North, Daron Acemoglu e James 
Robinson.

Importante destacar que o julgado trouxe uma fundamentação também sob o ponto de vista da Análise Econômica do 
Direito, tendo-se baseado em estudos empíricos que concluíram que a proibição tratada no processo produzia efeitos negativos 
à comunidade.

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal concluiu, após a verificação de evidências empíricas, que a proibição da operação 
desses serviços alcança efeito inverso ao objetivo constitucional de defesa do consumidor, bem como que os aplicativos de 
transporte geram benefícios à fluidez do trânsito – e, assim, ao direito constitucional de mobilidade urbana eficiente.

A conclusão dos ministros prossegue, então, no sentido de que o posicionamento das instituições influi de forma direta na 
efetivação dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais – como aqueles previstos na ordem econômica constitucional, 
especialmente no art. 170 do texto constitucional, tal qual o princípio da livre concorrência e o da busca do pleno emprego.

Ainda como destacado no acórdão em exame, o Estado deve guardar sua atuação com proporcionalidade, de modo que suas 
instituições garantam os direitos fundamentais – que, na particularidade do caso concreto, se consubstanciavam na salvaguarda 
da liberdade profissional, da livre iniciativa e, em especial, da mobilidade urbana eficiente.

Considerações Finais
Dentro desse cenário, conclui-se que, também para o Supremo Tribunal Federal – e em compasso com a doutrina examinada 

neste estudo –, o desenho das instituições componentes do Poder Público apresenta duas facetas: elas devem ser inclusivas, 
no sentido de se voltarem para a máxima concretização dos direitos fundamentais de todos, e não somente de determinada 
elite social, política ou econômica; e, ao mesmo tempo, se destinam a efetivar a eficiência “lato sensu”, isto é, possuem o dever 
constitucional de efetivar os fundamentos e os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, como dispõem os arts. 
1º e 3º da Constituição Federal. 

Conforme acima se destacou, então, a efetivação dos direitos fundamentais, por parte das instituições do Estado, perpassa 
por duas premissas: (i) pelo aprimoramento institucional, bem como (ii) pela inafastável e constante busca pela garantia do mínimo 
existencial dos cidadãos, aí incluído o seu desenvolvimento individual (direitos e liberdades subjetivas) e coletivo (desenvolvimento 
nacional como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil).

Com essas breves considerações, que, como se disse no início, não pretendem exaurir o tema, é possível concluir-se que há 
uma inegável relação entre o adequado desenho das instituições e a efetivação dos direitos fundamentais – aí também incluídos, 
por óbvio, os direitos humanos garantidos por normas internacionais.
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A Força Normativa da Constituição, a Crise de Efetividade dos Direitos Fundamentais e o Papel do Poder Judiciário 
Bernardo Tinôco de Lima Horta1

Resumo: O presente estudo teve por objetivo a realização de uma abordagem enunciativa sobre a força normativa da 
Constituição, sobre a crise de efetividade dos direitos fundamentais e sobre o papel do Poder Judiciário neste cenário. O conceito 
de força normativa da constituição teve como marco teórico a lição de Konrad Hesse. Ao longo do artigo, foi explicitada a posição 
doutrinária brasileira sobre o tema, bem como tendo em vista o nosso ordenamento jurídico. No âmbito do Direito Comparado, 
foi feita referência à doutrina italiana aos temas em exame. Ao fim, foram feitas considerações finais com o intuito de fomentar a 
reflexão sobre o objeto do estudo.

Palavras-chave: Direito constitucional. Jurisdição Constitucional. Efetividade da tutela. Direitos fundamentais. Poder 
Judiciário.

Quando se fala sobre a força normativa do texto constitucional, é natural o questionamento sobre os direitos que exigem 
uma contraprestação do Estado, bem como sobre o papel do Poder Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais em geral.

Conforme a previsão do art. 5º, § 1.º, da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata.

Segundo a lição do Professor José Afonso da Silva, citado por Pedro Lenza (LENZA, 2015, p. 1634), a aplicabilidade imediata 
dos direitos fundamentais deve ser interpretada nos seguintes termos:

em primeiro lugar, significa que elas são aplicáveis até onde possam, até onde as instituições ofereçam condições para seu atendimento. Em 
segundo lugar, significa que o Poder Judiciário, sendo invocado a propósito de uma situação concreta nelas garantida, não pode deixar de 
aplicá-las, conferindo ao interessado o direito reclamado, segundo as instituições existentes 

É importante notar que a efetividade dos direitos fundamentais, ao menos na história constitucional brasileira, é algo bastante 
problemático, tendo em vista especialmente o período de governo militar que se estendeu de 1964 a 1988.

Sobre o tema, ganha relevo a lição de Konrad Hesse, em seu A força normativa da Constituição (HESSE, 1991), que aponta a 
concepção de que as normas constitucionais possuem efetiva força normativa, superando as concepções sociológica e política da 
constituição.

Dentro de tal paradigma, a teoria dos direitos fundamentais, em solo brasileiro, passou a admitir a efetividade dos direitos 
fundamentais, tendo tal processo culminado com a previsão constitucional já citada, prevista no art. 5º, §1º, da Constituição Federal 
(BARROSO, 2015, p. 517). 

Ocorre que o rol de direitos fundamentais previsto na Constituição tem uma extensão praticamente continental, especialmente 
em razão do fato de que o texto constitucional foi promulgado no momento seguinte ao governo militar que detinha o poder no 
país: existem 76 (setenta e seis) incisos somente no art. 5º da Constituição, afora os demais direitos fundamentais previstos ao 
longo do texto constitucional e também sem contabilizar os direitos humanos previstos em tratados internacionais internalizados 
pelo Brasil – nos termos do art. 5º, §2º, da Constituição Federal.

No entanto, ainda que exista extenso rol de direitos fundamentais no texto constitucional, e mesmo após quase três 
décadas de vigência da Constituição de 19882, é inegável que o país, em sua realidade fenomenológica, ainda é carente da 
efetiva concretização de direitos fundamentais mais básicos à grande maioria da população, o que leva a uma verdadeira crise de 
efetividade dos direitos  fundamentais no mundo real. O professor Pedro Lenza chama tal situação como verdadeira “síndrome de 
inefetividade” (LENZA, 2015, p. 1634-1635).

Justamente neste contexto, tem ganhado importância o papel do Poder Judiciário no enfrentamento da crise de efetividade 
dos direitos fundamentais, cabendo especialmente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento das matérias consideradas mais 
delicadas da vida pública nacional, especialmente tendo em conta a omissão legislativa a este respeito – como o aborto, direito 
de manifestação (BARROSO, 2015, p. 530). Nesta atuação, o Supremo Tribunal Federal tem agido, como já visto de forma ampla, 
tanto em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade (pela via direta) como em sede de controle incidental de 
constitucionalidade (pela via recursal ou pela via de ações originárias).

Sobre o insólito papel do Judiciário nesta seara, alguns órgãos de imprensa chegam a noticiar o inesperado fato de que a 
população mais conhece os nomes dos Ministros do Supremo Tribunal Federal do que os nomes dos jogadores de futebol que 
compõem a seleção de futebol do país3.

1 Juiz Federal Titular da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia. Bacharel em Direito pela UFMG, com período sanduíche na Università degli Studi di Roma 
– “Tor Vergata”. Especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos na Università di Pisa – Itália. Especialista em Direito Público pela PUC/MG. 
Foi também Procurador Federal (AGU). Coordenador da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região (ESMAF) na Seccional de Rondônia.

2 A Constituição de 1988 é datada de 05 de outubro de 1988.
3 Para exemplificar esta que tem sido a realidade brasileiro, destaca-se a coluna “Protagonismo do STF, a mídia e o cotidiano da população brasileira, dos professores 

Andre Karam e Alexandre Rosa, disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-mai-21/diario-classe-protagonismo-stf-midia-cotidiano-populacao-brasileira. 
Acesso em 22/04/2018.
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Ainda, é notório o papel que os juízes de primeiro grau, no controle de constitucionalidade em sede incidental, têm tido 
no papel de garantidor dos direitos fundamentais de forma individualizada – com especial destaque para os direitos sociais de 
contraprestação, como o direito à saúde ou o direito das pessoas portadoras de necessidades especiais – bem como também na 
concretização do devido processo legal especialmente no âmbito do direito sancionatório, ou mesmo quando aprecia relações 
jurídicas entre particulares4.

Assim, não há dúvidas quanto ao relevante papel do Poder Judiciário como garantidor dos direitos fundamentais, em sede 
de controle de constitucionalidade, devendo notar-se, ainda, o seu caráter contramajoritário em favor dos direitos de minorias 
(BARROSO, 2015, p. 424) – tais como a população negra, feminina ou indígena –, e em temas que o Parlamento parece não querer 
enfrentar, o que ocasiona a omissão legislativa em detrimento de direitos fundamentais de determinadas classes ou grupos de 
cidadãos.

Em uma síntese sobre esse novo paradigma5 de interpretação jurisdicional dos direitos fundamentais encartados na 
constituição, e reconhecendo o pilar da dignidade da pessoa humana neste contexto, é oportuna a lição do Professor e Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso (BARROSO, 2015, p. 296):

No plano teórico, três grandes transformações subverteram o conhecimento convencional relativamente à aplicação do direito constitucional: 
a) o reconhecimento da força normativa à Constituição; b) a expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática 
da interpretação constitucional

Direitos sociais ou de contraprestação. Ativismo judicial e possíveis limites.
No âmbito do controle incidental de constitucionalidade verificado perante os órgãos judiciais de primeira instância, ganha 

terreno, como apontado acima, a discussão a respeito da efetivação dos direitos fundamentais de caráter social, que exigem uma 
contraprestação por parte do Poder Público.

Estão inseridos nesta categoria os direitos sociais especialmente previstos no art. 6º da Constituição Federal de 1988, que 
assim dispõe:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

Os direitos sociais são objeto de previsão constitucional, embora o seu alcance efetivo venha sendo resultado da interpretação 
jurídica exercida pelas cortes judiciais.

No Brasil, é bom que se destaque, não existe a previsão disposta no art. 81 da Constituição Italiana6, que normatiza verdadeiro 
sopesamento entre o direito à saúde e as limitações orçamentárias – aí observado também o conflito geracional que pode colocar 
as gerações futuras em posição prejudicial. Sobre o tema, é também relevante o livro The Cost of Rights: Why Liberty Depends on 
Taxes, estudo dos professores estadunidenses Cass Sunstein e Stephen Holmes7.

No entanto, como já tratado neste estudo, a realidade fenomenológica brasileira impõe um desafio ainda maior aos 
magistrados, já que existe a referida crise de efetividade dos direitos fundamentais no país.

E, para suprir a lacuna e garantir o mínimo existencial (MENDES; BRANCO. 2015, p. 642) aos cidadãos, em favor da dignidade 
da pessoa humana – fundamento da República Federativa do Brasil, conforme o art. 1º, §3º, da Constituição Federal – o Poder 
Judiciário tem ganhado verdadeiro papel de protagonista, ainda que as críticas a sua atuação sejam cada vez mais contundentes, 
em igual proporção ao incremento da atuação jurisdicional na efetivação dos direitos fundamentais.

Dentro desta ótica, é importante ressaltar a seguinte reflexão da doutrina brasileira (FARIAS, 2017, p. 57):

Por outro lado, é de se ressaltar que em casos de democracias que sofrem disfunções e crises em sua legitimidade, funcionalidade 
ou representatividade quanto ao Legislativo, devem-se observar os casos de ativismo judicial como uma solução temporária ou mesmo de 
urgência para determinados casos concretos, a fim de que uma reforma política surja com força suficiente para sanar as omissões existentes e 
fazer com que os julgadores fiquem cada vez mais voltados ao texto da lei. Afinal, a resolução de problemas políticos por juízes não é a regra 
prevista na divisão dos poderes criada outrora.

Os assim chamados “novos direitos”
Neste ponto do estudo, sem a pretensão de exaurir o tema, cabe fazer referência aos novos direitos, que, embora não decorram 

direta ou literalmente de normas constitucionais, tem sido objeto de tutela jurisdicional dita “criativa” para a sua efetivação.

A doutrina italiana sobre o tema assim leciona (ROMBOLI, 2016):

4 Destaca-se decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema: “Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. As violações a direitos fundamentais não 
ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. 
Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção 
dos particulares em face dos poderes privados”. RE 201.819, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 11-10-2005, 2ª T, DJ de 27-10-2006.

5 Este novo paradigma, ou novo direito constitucional, é reconhecido pelo professor Luís Roberto Barroso pela designação de neoconstitucionalismo, como sendo o 
constitucionalismo democrático do pós-guerra, de natureza pós-positivista. (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção do novo modelo. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2015., pg. 300).

6 Ver PANIZZA, Saulle. Diccionario Breve de La Constitución Italiana. 1 ed. Viareggio (LU): La Vela. 2018, pgs. 115/116.
7 Para leitura em português sobre a obra citada, sugere-se a resenha crítica, de autoria de Rodrigo Gomes Flores, disponível em https://jus.com.br/artigos/38623/

resenha-da-obra-o-custo-dos-direitos-por-que-a-liberdade-depende-dos-impostos. Acesso em 21/04/2018. 
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La felice espressione ‘nuovi diritti’ non deve comunque essere presa alla lettera e far pensare al fenomeno per cui gli stessi, non 
previsti dal testo costituzionale, vengono ‘creati’ più o meno ex novo dalla giurisprudenza costituzionale o dei giudici comuni. Il carattere 
rigido della Costituzione richiederebbe infatti per un’operazione del genere il procedimento della revisione costituzionale, per cui con la 
suddetta espressione si deve più propriamente intendere la possibilità che la nozione di ‘diritti inviolabili’ o diritti fondamentali possa essere 
concretizzata, oltre che ovviamente attraverso l’intervento del legislatore ordinario, anche da parte della giurisprudenza, seppure con modalità 
e limiti diversi, essendo chiaramente diversa la loro legittimazione alla creazione del diritto.

(...)

L’applicazione della Costituzione può pertanto essere effettuata anche direttamente dal giudice, pur se in termini ed efficacia diversi 
rispetto a quelli riconosciuti al legislatore. Può utilmente richiamarsi in proposito la nota decisione con cui la Corte costituzionale ha dichiarato 
la incostituzionalità dell’art. 630, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di 
condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò fosse necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte 
europea dei diritti dell’uomo (sent. 113/2011).

Assim se vê que, também na Itália, se vem admitindo a atuação jurisdicional na efetivação de direitos fundamentais como 
resultado do controle de constitucionalidade das leis.

Os instrumentos judiciais de controle incidental de constitucionalidade para a  
concretização de direitos fundamentais no âmbito brasileiro.

Do ponto de vista do controle incidental de constitucionalidade, resta claro que o modelo brasileiro admite um alto potencial 
de atuação jurisdicional na concretização dos direitos fundamentais – já que, como já exaustivamente apontado neste estudo, 
todo e qualquer juiz possui, em regra, a competência para realizar um juízo de constitucionalidade das leis, em caráter incidental, 
interpretando o efetivo conceito e abrangência dos direitos fundamentais no caso concreto.

Há até mesmo a possibilidade de atuação dos juízes de cortes superiores, em controle incidental de constitucionalidade, na 
implementação de direitos fundamentais decorrentes de omissão do Estado – através do instrumento processual denominado de 
mandado de injunção, que se trata de ação constitucional destinada a, no caso concreto, ver garantido um direito fundamental por 
meio da impugnação a uma omissão indevida dos entes federativos, conforme já destacado neste estudo.

Como acima já mencionado, há, no atual contexto, uma intensa discussão, seja no âmbito das universidades, seja pelos 
profissionais forenses, a respeito do real papel do Poder Judiciário em concretizar tais direitos, já que tal função seria primordialmente 
ligada ao exercício do Poder Legislativo, em prever políticas públicas, e ao Poder Executivo, que tem o verdadeiro papel de efetivas 
os direitos encartados na constituição e nas políticas públicas previstas pelo parlamento (MENDES; BRANCO, 2015, p. 640)8.

Dentro de tal panorama, se torna cada vez mais freqüente o entendimento crítico no sentido de que o Judiciário brasileiro 
tem atuado como verdadeiro legislador, usurpando a função primordial do parlamento9.

Nesta etapa do constitucionalismo brasileiro, e dentro de realidade que se repete também em outras realidades jurídicas 
ocidentais, o professor e Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso indica ter ocorrido verdadeira ascensão 
institucional do Poder Judiciário (BARROSO, 2015, p. 436). O professor ainda conceitua o atual sentido de judicialização, que, para 
ele, traduz expressão a significar que “questões relevantes do ponto de vista político, social ou moral estão sendo decididas, em 
caráter final, pelo Poder Judiciário”, em verdadeira mudança drástica em relação à tradição romano-germânica – apontando, ainda, 
que o fenômeno é mundial (BARROSO, 2015, p. 437). Daí se observa a existência, atualmente, de fluidez da fronteira entre política 
e justiça no mundo contemporâneo.

É importante notar que a atuação do Judiciário na concretização de direitos fundamentais resulta em severas opiniões 
contrárias10, dentre as quais se destaca a que aponta que o Judiciário se compõe de membros não eleitos pelo povo – essas opiniões 
ganham peso especialmente nos casos em que a jurisdição constitucional atua de maneira contrária à maioria da opinião pública, 
o que atrai a discussão da chamada dificuldade contramajoritária (BARROSO, 2015, p. 443).

O presente estudo não tem como objetivo debater todas as críticas que são feitas à jurisdição constitucional voltada à 
concretização de direitos fundamentais, mas, apenas a título de registro, é importante noticiar a realidade brasileira, segundo a 
qual os magistrados de carreira – notadamente os juízes de primeiro grau – são investidos de jurisdição após serem aprovados em 
concurso público, sem qualquer nomeação política e sem também que haja eleição para ocupar os cargos de juízes; enquanto os 
ministros de tribunais superiores, com destaque para os ministros do Supremo Tribunal Federal, são nomeados pelo Presidente da 
República e se sujeitam a aprovação condicionante pelo Senado Federal (art. 84, XIV, da Constituição Federal). Essas informações 
são de alguma maneira relevantes para uma análise da formulação democrática e técnica a respeito do Poder Judiciário brasileiro, 
e, embora não seja de fundamental importância para o presente estudo, entende-se como relevante este registro.

8 No mesmo sentido: FARIAS, Rachel Nunes de Carvalho. O ativismo judicial e a ingerência do Poder Judiciário na escolha de políticas públicas. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional | vol. 101/2017 | p. 57 - 81 | Maio - Jun / 2017. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

9 Esta discussão já se travava desde os tempos da criação do modelo concentrado, especialmente no debate intelectual entre Hans Kelsen e Carl Schmitt. Sobre a 
questão, sugere-se a leitura de MALFATTI, Elena; PANIZZA, Saulle. ROMBOLI, Roberto. Giustizia Costituzionale. 5ª Edição. Torino: G. Giappichelli Editore. 2016, p. 
07/08 e também a de ZAGREBELSKY, Gustavo. La legge e la sua giustizia. Bologna: Il Mulino. 2008, pgs. 360 e seguintes.

10 Na doutrina pátria, a questão é também abordada nos seguintes artigos acadêmicos: FARIAS, Rachel Nunes de Carvalho. O ativismo judicial e a ingerência do Poder 
Judiciário na escolha de políticas públicas. Revista de Direito Constitucional e Internacional | vol. 101/2017 | p. 57 - 81 | Maio - Jun 2017. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2017. AQUINO, Bruna Pereira; FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. Os diálogos institucionais como ferramenta de garantia do equilíbrio entre os poderes 
estatais: o risco de uma postura ativista do Supremo Tribunal. Revista de Direito Constitucional e Internacional | vol. 107/2018 | p. 35 - 59 | Maio - Jun / 2018. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.
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Com efeito, o referido desenho institucional delineado pela atuação cada vez mais freqüente de juízes na concretização 
de direitos fundamentais, especialmente por meio do controle incidental de constitucionalidade, configura-se tema bastante 
complexo, a merecer um estudo único somente para debater esta questão.

Como o presente estudo tem objetivo que apenas tangencia esse assunto tão rico de informações e conceitos, a conclusão 
do presente item do trabalho será nos termos que se seguem, sem a pretensão de esgotar o assunto.

Há conflitos inegáveis entre juízes e legisladores, de um lado; e também há, por outro lado, verdadeira ausência de efetivação 
de direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Sobre o tema, parece interessante a conclusão do professor Pedro Lenza, 
ao examinar o conflito entre o ativismo judicial e a necessidade de efetivação de direitos fundamentais (LENZA, 2015, p. 1780):

Não se incentiva um Judiciário a funcionar como “legislador” positivo no caso da existência de ato normativo a suprir a omissão, mas, 
havendo a sua falta e sendo a inércia desarrazoada, negligente e desidiosa, dentro dos limites das técnicas de controle das omissões, busca-se 
a efetivação dos direitos fundamentais, seja pelo mandado de injunção (MI), seja pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADO).

Considerações finais
Como se viu ao longo deste breve estudo, as questões colocadas demandam grande reflexão por parte dos estudiosos do 

Direito, sendo interessante também o estudo de Direito Comparado sobre o tema.

Com o presente trabalho, espera-se poder contribuir para os necessários aprofundamentos que digam respeito à força 
normativa da Constituição, bem como que examinem o papel do Poder Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais, com 
especial destaque para aqueles direitos sociais que exigem uma contraprestação do Poder Público.
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Reflexões sobre a Formação Comparticipada na Decisão Judicial na Esfera do Processo Penal
Reflections on Co-Participative Formation in Decision-Making in the Sphere of Criminal Proceeding

Flávio da Silva Andrade1

Resumo: O presente artigo enfoca o direito e o dever das partes de contribuírem para a formação do provimento jurisdicional 
criminal. Procura-se mostrar como as partes, a partir do contraditório, podem e devem cooperar para a composição de uma decisão 
penal justa e legítima. Defende-se, nessa perspectiva, que as partes assumam, com responsabilidade, o papel de colaboradoras para a 
edificação da decisão, na medida em que o provimento deve ser construído de forma comparticipada, isto é, com base nos argumentos 
e nas provas que apresentarem, reduzindo-se os espaços para o subjetivismo e o decisionismo. Reforça-se, portanto, a ideia de que a 
solução para o caso concreto (recebimento ou indeferimento da denúncia, deferimento ou rejeição de uma medida cautelar penal, 
condenação ou absolvição) deve ser elaborada de maneira cooperada/participada, isto é, tomando em conta a contribuição dos 
litigantes, desde o contraste de seus argumentos e das provas que produziram, em contraditório, no curso do processo.

Palavras-chave: Direito Processual Penal; garantia do contraditório; decisão penal; formação comparticipada.

Abstract: This article focuses on the right and duty of the parties to contribute to the formation of the criminal judicial decision. 
It seeks to show how the parties, through the adversary proceeding, can and should cooperate in the composition of a fair and 
legitimate criminal decision. From this perspective, it is argued that the parties should responsibly assume the role of collaborators 
in the construction of the decision, to the extent that the ruling must be constructed in a co-participative manner, i.e., based on the 
arguments and evidence presented by the parties, reducing the space for subjectivism and decisionism. Therefore, it is reinforced 
the idea that the solution to the specific case (acceptance or dismissal of the complaint, grant or rejection of a provisional remedy, 
conviction or acquittal) should be prepared in a cooperative/participative way, i.e., taking into account the contribution of the litigants, 
from the contrast of their arguments and the evidence that they produced, in adversary proceeding, in the course of the process.

Keywords: Criminal Procedural Law; guarantee of adversary proceeding; criminal decision; co-participative formation.

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O contraditório como garantia de participação das partes na construção da decisão penal; 3. A 
formação comparticipada da decisão judicial na esfera do processo penal; 4. Considerações finais; Referências.

1. Introdução
Com a (re)democratização trazida pela Constituição Federal de 1988, a produção dos atos jurídicos estatais passou a ser 

enxergada por um novo viés, ou seja, com base na efetiva cooperação ou participação daqueles que são afetados pelos efeitos do 
provimento (legislativo, executivo ou judicial). Essa compreensão trouxe para o processo judicial uma visão democrática, tornando-o 
um espaço discursivo (dialógico-crítico) e de construção participada da decisão, a partir do contraditório, em simétrica paridade.

Nesse novo contexto, instaurou-se um paradigma processual comparticipativo/cooperativo, mediante o qual as partes têm 
o direito e o dever colaborar com o magistrado para a elaboração de uma decisão justa legítima, de modo que é possível falar 
em formação comparticipada do provimento jurisdicional. Então, nessa perspectiva, cabe indagar: em que consiste a formação 
comparticipada da decisão penal no Estado Democrático de Direito? Como as partes devem, pelo contraditório, participar da 
construção da decisão criminal a fim de que se revele mais adequada e legítima?

Portanto, neste breve ensaio, pretende-se chamar a atenção para o assunto, salientando o direito e o dever de as partes, pelo 
contraditório, participarem da composição da decisão criminal, seja ela interlocutória, atinente a alguma medida cautelar, seja ela 
a sentença, ato culminante do processo.

2. O Contraditório como Garantia de Participação das Partes na Construção da Decisão Penal
O primeiro aspecto a ser abordado neste tópico diz respeito à categoria teórica que melhor espelha a noção de contraditório.

 Seria ele um princípio, um direito ou uma garantia? Refletindo sobre tal questão conceitual-terminológica, André Luiz 
Nicolitt2, amparando-se nas lições de Karl Larenz, recorda que os princípios são “normas de grande importância para o ordenamento 
jurídico por estabelecerem fundamentos normativos para a interpretação e aplicação do Direito”.  

Referindo-se às outras duas categorias (direito e garantia) que podem abarcar a ideia de contraditório, Nicolitt aduz tratarem-
se de noções que naturalmente se distinguem. A partir do magistério de Ruy Barbosa, o mencionado autor assinala que os direitos 

1 Juiz Federal vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, titular da 4ª Vara Federal de Uberlândia/MG. Doutorando e Mestre em Direito pela UFMG. Ex-
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia e ex-Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

2 NICOLITT, André Luiz. A garantia do contraditório: consagrada na Constituição de 1988 e olvidada na Reforma do Código de Processo Penal de 2008. In: PRADO, 
Geraldo; MALAN, Diogo (Coord.). Processo penal e democracia: estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009, p. 48-49.
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são normas de conteúdo declaratório enquanto as garantias são assecuratórias, voltadas à defesa dos direitos, à proteção do cidadão 
contra o arbítrio de órgãos estatais, ou mesmo de particulares, “não raro ocorrendo a junção de ambos na mesma disposição”. 

Destarte, a partir dessas balizas, é clarividente que o contraditório é um princípio, pois encerra uma norma que, por seu 
peso e dimensão ético-valorativa, orienta o funcionamento do sistema político-jurídico, servindo de importante vetor para ações 
e procedimentos. Ao mesmo tempo, na esteira da compreensão de Nicollitt3, o contraditório é direito dos cidadãos, assim como é 
garantia, uma vez que tem caráter “assecuratório e limita o atuar estatal”. 

A garantia do contraditório está fundada na ideia de ‘contradizer’, de oposição de argumentos, de contraposição de provas, de 
audiência bilateral das partes pelo juiz, própria da estrutura dialética do processo. Leonardo Greco4 afirma, nessa senda, que o “(...) 
contraditório é consequência do princípio político da participação democrática e pressupõe: (...) direito de apresentar alegações, 
propor e produzir provas, participar da produção das provas requeridas pelo adversário ou determinadas de ofício pelo juiz (...)”. 

Paolo Ferrua, enfocando o contraditório no cenário italiano, reputa-o regra de ouro para um processo justo. Registra que5:

“O contraditório, que no sistema anterior se exercia essencialmente sobre provas já produzidas, como as atas dos depoimentos das 
declarações recolhidas pelos órgãos investigadores, agora se realiza no momento exato de formação da prova. (...) Funcional à ideia do 
contraditório em sentido forte é o complexo das disposições a garantir aquela que o bom direito pode definir como a regra de ouro do 
processo acusatório: as declarações de testemunhas e coimputados valem como prova no processo somente se ‘produzidas’ com o método 
do exame cruzado; e, salvo exceções taxativamente previstas (por ex. a superveniente irrepetibilidade), nenhuma declaração recolhida 
unilateralmente pode ser utilizada como prova no julgamento, nem sequer ser contestada durante o depoimento oral de quem as declarou”.

A importância do contraditório foi bem delineada na noção de processo desenvolvida por Elio Fazzalari6, que concebeu o 
processo como um procedimento em contraditório, de estrutura dialética, do qual as partes devem participar ativamente, em 
simétrica paridade, com igualdade de oportunidades, de modo que possam contribuir na preparação do ato que lhes afetará. 
Na composição do ato jurisdicional, “(...) é contemplada a participação não só – e obviamente – do seu autor, mas também dos 
destinatários dos seus efeitos, em contraditório”, de maneira que eles possam desenvolver atividades cujos resultados o julgador 
“pode desatender, mas não ignorar”7.

Aroldo Plínio Gonçalves, cuidando do tema à luz das lições do supracitado jurista italiano, explicita com maestria a visão 
do contraditório “como garantia de participação, em simétrica paridade, das partes, daqueles a quem se destinam os efeitos da 
sentença, daqueles que são ‘interessados’, ou seja, aqueles sujeitos do processo que suportarão os efeitos do provimento (...)”.8 
Esclarece que o contraditório se passa entre as partes e que ao juiz, terceiro imparcial, cabe assegurá-lo, garantindo igualdade de 
oportunidades (paridade de armas) na fase de preparação do ato final.9   

Essa ideia do contraditório, tratado como garantia de efetiva participação dos destinatários dos efeitos do ato final em sua 
fase preparatória, embora não seja nova, é a que se quer realçar no presente ensaio, uma vez que deságua na noção de composição 
participada do provimento jurisdicional, de construção da decisão baseada na manifestação e na contribuição das partes.

O contraditório, como garantia de participação ativa das partes, propicia-lhes a faculdade de produzir provas dos fatos 
que fundamentam suas pretensões; permite-lhes contestar ou impugnar provas, exercer uma atividade argumentativa voltada a 
interpretação da lei, tudo com o objetivo de influenciar no convencimento do juiz, de contribuir para a construção da solução que 
se entende justa e adequada para o caso.

Caminhando exatamente nesse rumo, visando a garantir o direito de a parte, sem surpresas, influir e cooperar na gestação 
do provimento jurisdicional, o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), expressamente, dispôs que “não se proferirá 
decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida” (art. 9º) e que “o juiz não pode decidir, em grau algum de 
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (art. 10).

Humberto Theodoro Júnior10 assevera que:

“(...) o contraditório moderno constitui uma verdadeira garantia de não surpresa que impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de 
todas as questões, inclusive as de conhecimento oficioso, impedindo que, em ‘solitária onipotência’, aplique as normas ou embase a decisão 
sobre fatos completamente estranhos à dialética defensiva de uma ou de ambas as partes. Tudo o que o juiz decidir fora do debate já ensejado 
às partes corresponde a surpreendê-las, e a desconsiderar o caráter dialético do processo (...)”.

Por essa razão, almeja-se chamar a atenção para o fato de que a decisão penal não deve ser exclusivamente fruto do 
entendimento do juiz, mas deve ser construída de maneira comparticipada, com suporte no contraditório estabelecido entre 
as partes. A decisão não deve ser resultado da inteligência e da vontade do julgador, mas ser por ele elaborada com apoio no 
confronto de argumentos e provas apresentados pelas partes.

3 NICOLITT, André Luiz. A garantia do contraditório: consagrada na Constituição de 1988 e olvidada na Reforma do Código de Processo Penal de 2008. In: PRADO, 
Geraldo; MALAN, Diogo (Coord.). Processo penal e democracia: estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009, p. 49-50.

4 GRECO, Leonardo. Garantias fundamentais do processo: o processo justo. Novos Estudos Jurídicos, ano. VII, n. 14,  abr. 2002, p. 23.
5 FERRUA, Paolo. Gênese da reforma constitucional do “giusto processo” na Itália. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 3, nº 2, 2017, p. 665.
6 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual. Tradução da 8ª edição por Elaine Nassif. São Paulo: Bookseller, 2006, p. 118-119.
7 FAZZALARI, Elio. Instituições de Direito Processual. Tradução da 8ª edição por Elaine Nassif. São Paulo: Bookseller, 2006, p. 112.
8 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 103.
9 GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do processo. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 104.
10 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo Justo e Contraditório Dinâmico. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São 

Leopoldo, v. 2, nº 1, 2010, p. 70.
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Como ensina Antonio Magalhães Gomes Filho11: 

“(...) o dever de enunciar os motivos do provimento traduz-se, para o juiz, na obrigação de levar em conta os resultados do contraditório e, ao 
mesmo tempo, demonstrar que o iter de formação do provimento desenvolveu-se à luz da participação dos interessados.

De fato, de nada serviria outorgar às partes aquele amplo e complexo feixe de prerrogativas, poderes e faculdades que convergem para a 
obtenção de um resultado favorável no final do processo se as atividades concretamente realizadas pudessem ser desprezadas pelo juiz no 
momento da decisão. A estrutura dialética do processo não se esgota com a mera participação dos interessados em contraditório, mas implica 
sobretudo a relevância dessa participação para o autor do provimento; seus resultados podem até ser desatendidos, mas jamais ignorados.”

Nesse sentido, há muito o provimento jurisdicional deixou de ser um ato isolado do juiz12, que decorre unicamente de seu 
tirocínio, devendo ser construído coletivamente a partir dos elementos (argumentos e provas) oferecidos pelas partes. O direito 
para o caso concreto deve exsurgir do confronto de argumentos e provas exibidos pelos litigantes. 

3. A Formação Comparticipada da Decisão Judicial na Esfera do Processo Penal
A Constituição Federal de 1988 assegurou garantias processuais penais (contraditório,  ampla defesa, direito à prova, dever 

de motivação da decisão judicial, publicidade do julgamento por juiz imparcial) e deu um perfil democrático ao processo, o que, 
nos termos da doutrina fazzalariana, conduz à necessidade de que os destinatários dos efeitos da decisão judicial possam participar 
de sua composição, de forma que o ato decisório se aproxime mais do ideal de justiça e se torne legítimo. 

Felipe Martins Pinto13 preleciona:

“No exercício da jurisdição, como decorrência do critério de participação democrática, o Estado é obrigado a franquear a participação 
daqueles que, potencialmente, sofrerão as consequências do ato oficial em suas esferas de direito, na fase de instrução do provimento na 
simétrica paridade de suas posições com igualdade de oportunidades entre si. No processo penal, são legitimados a participar da construção 
do provimento o acusado, a vítima direta, quando esta houver, e a sociedade, a quem interessa tanto o jus puniendi quanto o jus libertatis.” 

A ideia de composição participada ou cooperada da decisão judicial tem ganhado terreno no debate epistêmico porque 
coloca o provimento jurisdicional como resultado de um procedimento em contraditório, como fruto da atuação das partes em 
juízo. Essa compreensão ajuda a dar mais destaque ao papel das partes, colocando-as no centro do palco processual14, evidenciando 
a importância de suas atuações na produção do resultado do processo.

Assim, em um processo de estrutura dialética, em que se garante a participação das partes pelo contraditório, a decisão 
judicial deve ser construída a partir dos argumentos e provas exibidos pelos litigantes. Daí se falar em construção participada da 
decisão judicial. A solução para o caso concreto (recebimento ou rejeição da denúncia, deferimento ou rejeição de uma medida 
cautelar penal, condenação ou absolvição) deve ser elaborada desde a contribuição das partes, a partir do confronto de seus 
argumentos jurídicos e das provas que produziram15.  

Essa visão cognoscitiva de decisão comparticipada não retira a importância do juiz no cenário processual, uma vez que ele 
continua a decidir, interpretando a lei e valorando as provas, mas deve fazê-lo tomando em consideração os elementos (alegações 
e provas) trazidos aos autos, em contraditório, pelos participantes. As partes deixam o papel de coadjuvantes para assumir a 
condição de protagonistas da atividade de construção do direito do caso concreto. 

Assim, no Estado Democrático de Direito, como defende Lenio Luiz Streck16, a decisão não pode ser um ato de vontade ou 
de escolha do julgador, que decide conforme sua consciência. O provimento jurisdicional deve ser fruto dos argumentos e provas 
apresentados pelas partes em conflito.  Não há (mais) espaço para decisões segundo critérios pessoais, para juízos discricionários, 
subjetivos ou solipsistas17, caracterizadores de um paradigma epistemológico denominado de “filosofia da consciência”18. O 
professor gaúcho sustenta que os provimentos devem ser construídos segundo critérios objetivos de racionalidade democrática, 
calcados na filosofia da linguagem19, vista como algo que produzimos e que é condição de possibilidade para as interações, de 
maneira que a resposta correta (decisão jurídica) seja aquela adequada à Constituição e não à consciência do intérprete20. 

11 FILHO, Antonio Magalhães Gomes. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 100.
12 PINTO, Felipe Martins. Introdução Crítica ao Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 154.
13 PINTO, Felipe Martins. Introdução Crítica ao Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 150-151.
14 José de Assis Santiago Neto sustenta que “o juiz, no processo penal democrático, não deve ocupar o centro do palco processual, devendo dividir essa posição com 

as partes. O processo democrático não tem apenas um protagonista, possuindo como protagonistas as partes que lançam suas pretensões de validade no decorrer 
processual, bem como o juiz que proferirá a decisão” (SANTIAGO NETO, José de Assis. Estado Democrático de Direito e Processo Penal Acusatório: a participação 
dos sujeitos processuais no centro do palco processual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 173).

15 A propósito, Felipe Martins Pinto bem sintetiza: “(...) o produto da tarefa jurisdicional fecundará a partir da contribuição das partes, através de argumentos e provas 
que escorem as suas pretensões e às quais estará vinculado o juiz da causa” (PINTO, Felipe Martins. Introdução Crítica ao Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 
2012, p. 129).

16 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 60 e 107.
17 Segundo Nicole Abbagnano, solipsismo consiste na “tese de que só eu existo e de que todos os outros entes (homens ou coisas) são ideias minhas”. O termo 

representa um viver solitário e egoísta (egoísmo metafísico). Trata-se de uma doutrina que sustenta ser o eu individual toda a realidade, traduzindo a noção de “eu 
sou o meu mundo” (ABBAGNANO, Nicole. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 918-919).

18 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 115.
19 Streck afirma que foi o giro ontológico-linguístico operado por Martin Heidegger que levou à ruptura com os paradigmas essencialista-objetivista e da filosofia da 

consciência (subjetivista), de modo que houve um “descolamento do solipsismo subjetivista para um contexto intersubjetivo de fundamentação” (ibidem, p. 60-
63). Referido autor, porém, alerta para o fato de que, embora afirme que determinadas posturas judiciais (discricionariedades e subjetivismos) se coadunam com 
o paradigma da filosofia da consciência, não está fazendo referência à filosofia da consciência stricto sensu ou ao solipsismo kantiano, mas à vulgata dessas ideias 
(ibidem, p. 33-34).

20 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 16, 17 e 111.
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Nesse sentido, Rosemiro Pereira Leal21 critica o papel do juiz como iluminado ‘descobridor’ da verdade e da justiça. Afirma 
que, no Estado Democrático de Direito, em que o processo é um espaço discursivo (dialético-crítico), “(...) o decidir não mais pode 
escorrer do cérebro de um julgador privilegiado que guardasse um sentir sapiente por juízos de justiça e segurança que só ele 
pudesse, com seus pares, aferir, induzir, ou deduzir, transmitir ou aplicar.”  

Tem-se, assim, que a decisão judicial não deve ser produto exclusivo da mente do julgador, visto como um ser superior 
ou divino que detém todo saber e decide livremente de acordo com sua consciência, desprezando a lei e a colaboração das 
partes. Pelo contrário, deve ser resultado da contribuição dos litigantes com seus argumentos e provas; deve ser produto de um 
contraditório participativo (cooperação), de forma que espelhe a melhor solução para a disputa judicial, como se espera de um 
modelo processual constitucional e democrático.

Com o propósito de avançar na garantia de participação das partes na composição do ato decisório, urge que no ordenamento 
processual penal pátrio seja estabelecido, como regra, o contraditório prévio ao recebimento da peça acusatória. Essa medida, que 
muito tarda, conduzirá a um controle mais efetivo do recebimento das denúncias por meio de decisões fundamentadas a serem 
elaboradas com base na participação/contribuição do denunciado. 

Atanair Nasser Ribeiro Lopes22 afirma: 

“(...) verifica-se de forma clara a total impertinência de ser emitido um juízo de valor a respeito da acusação antes de ser ouvido o acusado, 
assegurando-lhe previamente, como visto, um procedimento dialético, pelo qual possa exercer de forma plena e válida o direito ao 
contraditório, com a devida igualdade com a acusação, que se revela na concessão de poderes e faculdades processuais equivalentes aos 
conferidos àquela, no que se denomina paridade de armas”. “(...) Não há nenhuma dúvida de que o acusado deva ser previamente citado 
para oferecer defesa e indicar provas antes que o juiz decida sobre o recebimento ou não da acusação contra ele formulada. Não parece ser 
admissível que o juiz possa proferir prévia decisão a respeito do recebimento ou não da denúncia criminal sem antes ouvir o réu, o que fere 
plenamente as garantias constitucionais e internacionais estabelecidas”.

A chance de o acusado se pronunciar previamente tornará mais racional e democrático nosso modelo de processo penal, e 
ajudará a se pôr fim ao recebimento automático de denúncias ineptas ou infundadas. Ninguém pode ser atingido por uma decisão 
judicial, na esfera de seus interesses, sem que tenha a possibilidade de influir ou contribuir para sua composição em igualdade de 
condições com a parte contrária.

Nessa linha de pensamento, o magistrado que exerce jurisdição penal precisa rever seu modo de atuar e de decidir. Primeiro, 
em respeito aos princípios da inércia da jurisdição e da imparcialidade, deve deixar às partes, sujeitos processuais parciais, toda a 
tarefa probatória e, também, a tomada de iniciativas voltadas à satisfação de suas pretensões, como é imperativo em um sistema 
penal de modelo acusatório23. Realizando uma filtragem constitucional, há de ignorar ou reservar para situações realmente 
excepcionais os comandos normativos do artigo 156 do CPP24, no que tange à produção de prova ex officio pelo julgador25. Segundo, 
deve sempre assegurar o respeito ao contraditório, garantindo à parte contrária a oportunidade de se pronunciar previamente aos 
atos decisórios que afetem seus interesses. 

Os que defendem os poderes instrutórios do juiz não podem olvidar que sua iniciativa, nas palavras de Marcos Alexandre 
Coelho Zilli26, “(...) longe de ser antecipada ou prematura, deve ser suplementar ou complementar”, devendo ser caracterizada pela 
excepcionalidade. O referido autor27 ressalta que a iniciativa instrutória do juiz se trata de uma “situação excepcional, concretizável, 
apenas e tão somente quando as partes processuais não tiverem sido suficientemente hábeis a ponto de esclarecer os fatos, seus 
pontos e circunstâncias relevantes”28. 

Passando adiante, é imperativo que se conceda ao imputado a chance de se manifestar antecipadamente sobre os pleitos 
cautelares penais, sempre que não haja uma situação excepcional de urgência ou risco de ineficácia da medida, dando-se efetivo 
cumprimento à regra do artigo 282, § 3º, do CPP29. Essa regra do contraditório prévio ou antecipado no que tange às medidas 

21 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 14.
22 LOPES, Atanair Nasser Ribeiro. Princípio do contraditório: análise sobre o recebimento da denúncia após a defesa preliminar do acusado. Justiça Penal Consensual. 

Revista da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região. III Jornada de Direito Processual Penal. Brasília: ESMAF, 2013, p. 55-56.
23 Segundo Santiago Neto, “o processo penal no paradigma do Estado Democrático de Direito não comporta o juiz ator, protagonista (...). O juiz deve deixar às partes 

a atuação ativa, apenas interferindo para fins de assegurar a isonomia entre os sujeitos. Isso não faz com que o julgador se torne condescendente com o crime ou 
com a criminalidade, mas apenas o faz imparcial (...)” (SANTIAGO NETO, José de Assis. Estado Democrático de Direito e Processo Penal Acusatório: a participação 
dos sujeitos processuais no centro do palco processual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 174).

24 “Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 

 I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e 
proporcionalidade da medida;

 II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.” 
25 Para Martins Pinto, “(...) o ativismo instrutório do Órgão Jurisdicional não se justifica nem mesmo motivado para colher elementos favoráveis ao imputado, sendo 

que tal vedação não prejudica o integrante do polo passivo do processo penal, uma vez que o ônus da prova incumbe ao titular da ação penal e a inocência não 
prescinde de prova” (PINTO, Felipe Martins. Introdução Crítica ao Processo Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 68).

26 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A Iniciativa Instrutória do Juiz no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 181.  
27 ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. A Iniciativa Instrutória do Juiz no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 144.
28 Posicionando-se favorável à iniciativa probatória complementar do juiz, Zilli aduz que “o poder de acertamento fático, consubstanciado na possibilidade de tomar 

iniciativas probatórias, é inerente ao exercício do poder jurisdicional, sobretudo em uma sociedade como a brasileira”, marcada por tantas desigualdades (ibidem, 
p. 274).  Assinala que não há violação do princípio da imparcialidade, pois “(...) o julgador desconhece qual será o resultado da diligência e, por consequência, quem 
será porventura beneficiado” (ibidem, p. 174).

29 “Art. 282, § 3o  Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da 
parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.”
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cautelares contribui para a prolação da “melhor decisão”30, amplia “(...) a possibilidade de maior acerto da medida a ser decretada” 
pelo juiz, facilitando “sua tarefa de fazer justiça”31.

No que diz respeito às exceções ao contraditório prévio fundadas na urgência da medida, é diante do caso concreto que 
se poderá aferir as situações invocadas como justificativas excepcionais para a postergação da manifestação do imputado32. 
O importante é estarem mesmo evidenciadas as circunstâncias fáticas improteláveis que realmente justifiquem a dilação do 
contraditório. Cabe ao juiz averiguar se verdadeiramente, no plano fático, existe uma circunstância real que reclame a deliberação 
judicial urgente, sem que o representado tenha oportunidade de se manifestar acerca do pleito. O magistrado deve apontar, “com 
fundamentos concretos, as razões que o levaram a conhecer diretamente do pedido. Este conteúdo decisório é imprescindível 
para que se tenha por legítima a decretação que assim se verificar”33.

É certo, entretanto, que em um caso de pedido de prisão preventiva fundado no risco de fuga do representado, não teria o 
menor sentido sua intimação para ser previamente ouvido. Mas, nessa hipótese, como sustentam Lopes Jr.34 e Luiz Flávio Gomes35, 
deve o juiz assegurar o contraditório posterior, determinando que, após a prisão, o imputado seja conduzido a sua presença 
para ser ouvido. Aliás, essa providência é hoje imperativa por força da audiência de custódia recentemente regulamentada pelo 
Conselho Nacional de Justiça.   

De outro lado, no que pertine ao risco de ineficácia da medida, parece evidente que, por exemplo, em um caso de cautelar 
de busca e apreensão ou de pedido de interceptação telefônica, a regra deve ser a do contraditório adiado ou postergado, já que 
a manifestação prévia do representado tornaria totalmente ineficaz a medida pleiteada.

Havendo prisão em flagrante, ocorrendo ou não a audiência de custódia, apesar de não vedar o artigo 310 do CPP36, o juiz 
não deve, de ofício, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (precisa haver representação da autoridade policial ou 
provocação do Parquet), assim como não pode impor uma medida cautelar (seja prisão ou medida diversa da prisão) sem garantir 
à defesa a chance de se pronunciar, de apresentar argumentos que possam influir no convencimento do julgador e de cooperar 
no processo decisório.

É imperioso também, no momento da elaboração do ato sentencial, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, o respeito à regra do artigo 155, caput, do CPP37, que expressamente proíbe a utilização da prova unicamente inquisitorial 
para embasar uma condenação. Esse proceder, muitas vezes encoberto pela fórmula do cotejo da prova colhida no procedimento 
inquisitivo, afronta o postulado do contraditório e tolhe a participação da defesa. Ora, se o réu não teve oportunidade de contrastar 
tal prova em juízo, ela não pode servir para amparar um provimento condenatório.

André Luiz Nicolitt38 defende que o dispositivo legal em questão precisa ser aprimorado para deixar claro que “o juiz formará 
sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis 
e antecipadas”. Afirma que “o julgamento fundado em provas do processo e complementado ou suplementado por informações 
do inquérito é nulo por violação do contraditório e do in dubio pro reo”.

Portanto, o julgador deve garantir a observância do contraditório participativo e paritário (isonômico), para que o 
pronunciamento judicial seja resultado do diálogo entre as partes, ou seja, do discurso argumentativo que empreenderam no 
curso regular do processo, como deve ser em um ambiente de constitucionalidade democrática.

Daí que a decisão judicial – importa reacentuar - deve ser marcada pela dialeticidade, demonstrando que foram considerados 
os elementos que resultaram das atividades contrapostas desempenhadas pelas partes no curso da ação penal. De acordo com 
Antonio Magalhães Gomes Filho39, o não atendimento do imperativo da dialeticidade é um grave vício do ato decisório, “pois o 
silêncio do discurso justificativo quanto às provas e alegações das partes revela não só a falta de uma adequada cognição, mas 
sobretudo a violação de um princípio natural do processo”, qual seja, o princípio do contraditório participativo. 

Propondo a reformulação da teoria decisional, Leal assevera que o ato decisório não pode ser consequente de uma consciência 
judicante ou de um juízo solipsista.  Assinala40: 

“Com efeito, ao se falar numa hermenêutica constitucional no Estado democrático de direito, não há de ser por balizamentos metodológicos 
da tradição ou autoridade formados na filosofia do sujeito, porque a regência operacional da democracia não ocorre no plano solipsista do 

30 LOPES JR., Aury. Prisões Cautelares. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 34.
31 GOMES, Luiz Flávio. Art. 282. In: GOMES, Luiz Flávio; MARQUES, Ivan Luís (org.).  Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. 2ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 72.
32 MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 366. 
33 MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 367.
34 LOPES JR., Aury. Prisões Cautelares. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 35.
35 GOMES, Luiz Flávio. Art. 282. In: GOMES, Luiz Flávio; MARQUES, Ivan Luís (org.).  Prisão e Medidas Cautelares: Comentários à Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. 2ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 72.
36 “Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:   I - relaxar a prisão ilegal; ou  II - converter a prisão em flagrante em 

preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da 
prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”

37 “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente 
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

38 NICOLITT, André Luiz. A garantia do contraditório: consagrada na Constituição de 1988 e olvidada na Reforma do Código de Processo Penal de 2008. In: PRADO, 
Geraldo; MALAN, Diogo (Coord.). Processo penal e democracia: estudos em homenagem aos 20 anos da Constituição da República de 1988. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2009, p. 56.

39 FILHO, Antonio Magalhães Gomes. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 88.
40 LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Processual da Decisão Jurídica. São Paulo: Landy, 2002, p. 32.
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intérprete iluminado por uma inteligência genial, mas pela auto-ilustração teórica do princípio do discurso juridicamente (processualmente) 
institucionalizado e direcionado à concreção dos direitos à fundamentalidade constitucional democrática.”

Desse modo, ainda que mais tardiamente, o juiz criminal precisa assimilar essa ideia de decisão participada, compreendendo 
que, no processo penal democrático e contemporâneo, passou a dividir o palco com as partes, devendo decidir a partir de suas 
contribuições, estando vinculado ao conjunto probatório produzido em juízo. O julgador – deseja-se reiterar – não pode descartar 
o discurso argumentativo e o material probatório apresentados pelas partes, desconsiderando que, no Estado democrático, o 
processo é justamente o espaço comunicativo-discursivo concebido para viabilizar a participação dos contendores na composição 
do provimento final. 

Na valoração da prova, embora goze de liberdade41 (as provas não são tarifadas), o magistrado deve orientar-se por critérios 
técnicos e lógico-jurídicos, à luz da lei e da Constituição da República, de modo que se afaste o risco do subjetivismo e do 
voluntarismo decisório. Impõe-se que racionalmente contraste os elementos probantes e os argumentos, mostrando porque as 
provas produzidas pela parte perdedora não lhe convenceram.

Nesse sentido, quando o juiz age nos limites da lei, de forma objetiva e racional, com observância aos princípios constitucionais 
que regem a persecução penal, formando sua convicção a partir das provas e do debate levado a efeito pelos litigantes, tem-se 
que o provimento final é participado (construído mediante colaboração), de modo que as partes são consideradas coautoras da 
decisão. Não há dúvidas de que uma decisão assim se mostra mais justa e legítima aos olhos das partes e dos cidadãos. O respeito 
ao devido processo penal constitui o requisito essencial de uma decisão para que seja reputada equânime e verdadeira, de maneira 
a alcançar reconhecimento e aceitação geral.

Por outro lado, se essa concepção de construção participada da decisão constitui um antídoto contra o arbítrio judicial, na 
medida em que reduz o espaço para o subjetivismo/discricionariedade, afastando o risco de decisionismo, ela também eleva as 
responsabilidades das partes42. Exige que os litigantes participem do intercurso dialógico e efetivamente colaborem para a construção 
do provimento, desincumbindo-se de seus ônus e deveres processuais, na tarefa de construir um resultado mais justo e legítimo.  

No campo penal, em que o ônus probatório recai quase que totalmente sobre os ombros do Ministério Público, seu dever 
de colaboração e de participação é bem mais acentuado, devendo empenhar-se na atividade probante voltada à construção de 
um provimento que lhe seja favorável. Dito de outro modo, se o autor da ação penal, assim como o réu, tem a oportunidade de 
participar da composição do provimento final, deve suportar as consequências desfavoráveis de eventual comportamento inerte 
ou negligente.

Se se espera que o juiz decida a partir de suas contribuições, as partes devem efetivamente contribuir mediante um exercício 
dialético, discutindo as questões jurídicas com profundidade, produzindo provas, rebatendo alegações e assumindo seus ônus e 
deveres processuais. O Ministério Público, se almeja a condenação do réu, está obrigado a derrotar sua presunção de inocência. 
Deve demonstrar a comprovação da materialidade do delito e também da autoria. O Parquet precisa mostrar que o réu não agiu 
amparado em excludentes ou dirimentes, revelando-se justa e adequada a condenação que pleiteia. 

Diante dessa postura do órgão de acusação, deve a defesa, por sua vez, se pretende a absolvição, contrapor ou confrontar 
os argumentos do Ministério Público; deve repelir as alegações do acusador, apresentando contra-argumentos favoráveis à sua 
posição.  Como assinala Natalie Ribeiro Pletsch43, “a atribuição conferida ao advogado – a de realizar a defesa técnica – deve ser 
compreendida como a participação efetiva no jogo”.

Naturalmente, ao acusado é assegurado o direito constitucional de ficar em silêncio (e seu silêncio não pode ser interpretado 
em seu desfavor). Em respeito à garantia contra a autoincriminação forçada (“nemo tenetur se detegere”), jamais ele poderia ser 
obrigado a colaborar com a acusação. O réu goza da presunção de não culpabilidade, estando isento de provar de provar sua 
inocência. Por conseguinte, “qualquer atuação da defesa técnica e do acusado no sentido de produzir provas da inocência decorre 
unicamente de seu interesse, pois tem o ônus de se defender, mas nunca a obrigação”.44 

Note-se, entretanto, que a inatividade do réu não se confunde com a de seu defensor. A defesa técnica é obrigatória45. A 
despeito de o réu ser presumido inocente, o defensor deve se preocupar em contradizer a acusação dirigida contra o acusado46, 
procurando evitar que dita presunção seja derrubada ou destruída e que a culpa seja estabelecida. Ante o pedido condenatório 
formulado pela acusação, e se realmente se pretende um desfecho diverso, a defesa técnica não pode ficar inerte, sendo importante 
que tente refutar os fatos alegados pelo órgão acusador. Se não for possível afastar a condenação, o defensor deve procurar obter 
um provimento que propicie uma situação mais favorável ao réu.

Ao exercer seu mister, a defesa técnica não pode comportar-se com passividade, sob pena de se caracterizar um quadro de 
deficiência defensiva capaz até de anular o julgamento, se comprovado o prejuízo ao réu47. O defensor tem a responsabilidade de 

41 Para Cavalcante de Oliveira, “preocupa bastante quando o juiz, estribado no livre convencimento, perpetra arbitrariedades e tenta trazer para o plano racional e 
motivado aquilo que representa apenas sua vontade pessoal. Daí a necessidade de um razoável exame dos fatos e argumentos lançados na dialética processual” 
(OLIVEIRA, Marcelo Carvalho Cavalcante de. Decisão judicial: operação racional? Revista da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região. I Jornada de Ciências 
Sociais. Brasília: ESMAF, 2012, p. 183).

42 É da assunção das respectivas responsabilidades que resultará “uma efetiva comparticipação dos sujeitos processuais em todo o iter formativo das decisões”. A 
participação real dos sujeitos processuais reclama “(...) a assunção da corresponsabilidade endoprocessual por todos” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Processo 
Justo e Contraditório Dinâmico. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo, v. 2, nº 1, p. 65-71, 2010).

43 PLETSCH, Natalie Ribeiro. Formação da prova no jogo processual penal: o atuar dos sujeitos e a construção da sentença. São Paulo: IBCCRIM, 2007, p. 90.
44 PLETSCH, Natalie Ribeiro. Formação da prova no jogo processual penal: o atuar dos sujeitos e a construção da sentença. São Paulo: IBCCRIM, 2007, p. 89.
45 PLETSCH, Natalie Ribeiro. Formação da prova no jogo processual penal: o atuar dos sujeitos e a construção da sentença. São Paulo: IBCCRIM, 2007, p. 89.
46 PATRÍCIO, Rui. A presunção de inocência no julgamento em processo penal. Alguns problemas. Coimbra: Almedina, 2019, p. 40.
47 “A não atuação decorrente de uma defesa displicente deve ser rechaçada, especialmente pelo julgador, que pode declarar a nulidade do processo e/ou desconstituir 

o defensor diante da ausência de defesa” (PLETSCH, Natalie Ribeiro. Formação da prova no jogo processual penal: o atuar dos sujeitos e a construção da sentença. 



24

assegurar a efetiva defesa técnica ao réu, nos termos do enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal (“No processo 
penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”). 
Porém, há de se atentar para o fato de que, conforme o caso, a inércia do defensor pode estar justificada por uma determinada 
estratégia defensiva, o que deve ser respeitado.

A apresentação de argumentos é crucial para quem deseja participar da construção de um provimento jurisdicional. Como 
consignou Ana Cláudia Bastos de Pinho48, “a construção de argumentos coerentes, a apresentação de parâmetros claros, a análise 
exaustiva das questões submetidas à decisão judicial constituem a resposta certa contra o arbítrio”.

Portanto, em sede de derradeiras alegações, os litigantes, sobretudo o Ministério Público, devem debater suficientemente 
a prova – o que nem sempre sucede –, transcrevendo depoimentos, se necessário, indicando elementos probantes que dão 
amparo às suas alegações, apontando as folhas dos autos em que se encontram, evitando passar ao largo de questões sensíveis ou 
mais complexas que envolvem o caso sub judice. Noutras palavras, se as partes tencionam realmente participar da construção do 
provimento jurisdicional, devem esforçar-se para evidenciar os elementos jurídico-normativos e probatórios que amparam seus 
pleitos, seus pontos de vista, buscando convencer o juiz de que a solução que reclamam é mais adequada à luz das provas e da lei.

Se ficarem dúvidas quanto à culpa do réu, o juiz deve absolvê-lo, e não tentar suprir a debilidade dos argumentos do 
Ministério Público. Noutros dizeres, se o órgão acusador falhar na tarefa de provar e demonstrar a culpa do imputado além de uma 
dúvida razoável (beyond a reasonable doubt), o resultado deve ser absolutório. Se o Parquet postular a absolvição do réu, deve ele 
ser absolvido49, não cabendo ao julgador condená-lo, assumindo a condição de um inquisidor. 

Em suma, essa concepção de decisão comparticipada, fruto da cooperação, não só no âmbito civil, mas especialmente na esfera 
penal, ajuda a bem delinear o papel de cada sujeito processual, conduzindo-os a colaborar para a construção do provimento mais 
justo e adequado ao caso concreto, além de inibir o excesso de subjetivismo do julgador e o risco do decisionismo, harmonizando-
se com o ideal de processo constitucional e democrático.

4. Considerações Finais
A Constituição Federal de 1988 deu um perfil democrático ao processo, assegurando às partes, dentre outros direitos e 

garantias, a garantia do contraditório, permitindo-lhes produzir provas dos fatos que fundamentam suas pretensões, contestar ou 
impugnar provas e exercer sua atividade argumentativa, tudo com o objetivo de influenciar no convencimento do juiz. O processo 
tornou-se um espaço discursivo-crítico, de comunicação dialógica tendente a construir, de forma participada, a solução justa e 
legítima para a disputa judicial.

Assim, o contraditório passou a ser visto, modernamente, como garantia de efetiva participação das partes, em simétrica 
paridade, na construção do provimento jurisdicional que lhes pode afetar. É a partir desse intercurso dialógico, dialético-racional, 
travado nos autos, que devem ser gestadas as decisões judiciais.

Nessa perspectiva, o direito para o caso concreto não deve surgir exclusivamente da discricionariedade do juiz, conforme 
sua vontade e senso de justiça, mas a partir do confronto de argumentos e provas exibidos pelos litigantes. O julgador não pode 
ignorar, mas deve levar em consideração, os argumentos e provas ofertados pelos litigantes com o objetivo de obter uma decisão 
favorável.

Como já bem assentado na esfera processual civil, também na seara do processo penal, a solução para o caso concreto 
(recebimento ou rejeição da denúncia, deferimento ou rejeição de uma medida cautelar penal, condenação ou absolvição) deve 
ser elaborada com base na contribuição das partes, a partir do contraste de seus argumentos jurídicos e das provas que produziram 
no regular curso do processo. Nisso consiste a formação comparticipada da decisão criminal no Estado Democrático de Direito.

A decisão penal deve ser construída a partir do contraditório, com observância dos vetores insculpidos na Constituição 
da República, em conformidade com as regras legais em vigor, de maneira que se revele equânime e verdadeira, alcançando 
reconhecimento e aceitação. Para se atingir esse nobre intento (e talvez aqui resida a maior dificuldade), é essencial que haja uma 
mudança de mentalidade e de atitude por parte de muitos juízes. 

Nos tempos atuais, em que o processo assumiu um modelo democrático e justo, é preciso que o magistrado, no âmbito 
do processo penal, ajuste ou alinhe aos princípios constitucionais seu modo de atuar e de decidir, buscando sempre pautar-se 
pelo sistema acusatório, assegurando o contraditório prévio e deixando aos sujeitos processuais parciais a tomada de iniciativas e 
também o exercício da atividade voltada à produção de provas. 

Vale ressaltar que essa compreensão de decisão judicial participada não retira a importância do juiz no cenário processual, 
uma vez que naturalmente continua a interpretar a lei e valorar as provas, mas deve assim agir com amparo nos elementos 
(alegações e provas) trazidos pelas partes, em contraditório. Os litigantes assumem (também) o papel de protagonistas da atividade 
de construção do direito do caso concreto. 

Cabe também registrar que, embora, de um lado, essa noção de formação comparticipada do ato decisório seja bem-vinda 
para reduzir os espaços de discricionariedade e decisionismo judiciais, de outro, aumentam as responsabilidades das partes, 
especialmente do Ministério Público na seara penal, pois devem efetivamente colaborar para construção do provimento judicial 

São Paulo: IBCCRIM, 2007, p. 87).
48 PINHO, Ana Cláudia Bastos de. Para além do garantismo. Uma proposta hermenêutica de controle da decisão penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 

38.
49 Se o juiz discordar de tal pleito absolutório, não se convencendo das razões invocadas pelo membro do Ministério Público, deve aplicar, por analogia, a regra do art. 

28 do Código de Processo Penal, ou seja, o processo deve ser remetido ao Procurador-Geral de Justiça a fim de que se pronuncie a respeito. Se o chefe do Parquet 
(ou o órgão que lhe faça as vezes) insistir no pedido de absolvição, restará ao juiz absolver o acusado. Todavia, se o Procurador-Geral, divergindo do promotor, 
postular a condenação, ficará o juiz autorizado a decretá-la. 
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final, assumindo seus ônus e deveres processuais. Estão obrigadas, portanto, a discutir as questões jurídicas com mais densidade, 
a se empenhar na produção das provas destinadas a estabelecer a verdade processual (possível ou aproximada), rebatendo 
alegações da parte adversa, esforçando-se para demonstrar as razões que amparam seus pontos de vista e seus pleitos.

Em arremate, essa lógica da composição participada do provimento final não pode ser ignorada nesses tempos pós-
modernos, sendo de extrema relevância para tornar o processo penal pátrio mais democrático e a decisão judicial mais justa e 
legítima, como corolário da colaboração dos sujeitos processuais. Assim será trilhado um caminho rumo à plena democratização, 
caracterizada pelo efetivo direito de participar e de contestar. 
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Estabilização da Tutela Antecipada no Código de Processo Civil de 2015
Stabilization of the Antecipated Injuction in the 2015 Civil Process Code

Gabriela Macedo Ferreira1 e Camilla Mello e Lima2

RESUMO: O novo Código de Processo Civil consagra importante novidade, a estabilização da tutela antecipada de urgência, 
técnica de monitorização genérica na qual uma decisão proferida com base em cognição sumária torna-se estável ao não ser 
impugnada. O objetivo do presente estudo é examinar os contornos dogmáticos e os desafios desta técnica processual diferenciada, 
que visa à efetividade do processo, bem como o seu procedimento e a compatibilidade com a Constituição Federal, com o intuito 
de fomentar o debate, sem a pretensão de exaurir a temática.

ABSTRACT: The new Code of Civil Procedure establishes important novelty, the stabilization of the imediatly injuction of 
urgency, generic monitoring technique in which a decision rendered on the basis of summary cognition becomes stable when 
not challenged. The aim of the present study is to examine the dogmatic contours and challenges of this differentiated procedural 
technique, which aims at the effectiveness of the process, as well as its procedure and compatibility with the Federal Constitution, 
in order to foster debate, without the intention of exhaust the theme.

PALAVRAS-CHAVE: Código de Processo Civil 2015. Tutela antecipada. Urgência. Estabilidade. Coisa Julgada.

KEY-WORDS: Code of Civil Procedure 2015. Antecipated Injuction. Urgency. Establish. Jus judicata.

1 Introdução

A longa duração dos processos foi uma preocupação constante das últimas reformas legislativas ante a redução da 
efetividade das decisões judiciais. Para enfrentar essa questão, tornou-se necessário refletir sobre a quebra do modelo neutro 
e único de processo de cognição plena e admitir a criação de técnicas processuais diferenciadas, a exemplo da sumarização de 
procedimentos que, de um lado, mitigam o contraditório e, de outro, amenizam os efeitos do tempo no processo civil. É o caso da 
antecipação dos efeitos da tutela e da ação monitória.

Avançando no tema e inspirado nos ordenamentos jurídicos francês e italiano, o novo Código de Processo Civil introduziu 
no sistema processual brasileiro a “estabilização da tutela de urgência antecipada”, técnica de monitorização genérica que torna 
estável a tutela satisfativa em procedimento antecipatório, quando não interposto o respectivo recurso. Por meio dessa técnica, 
desvincula-se a instrumentalidade obrigatória entre a cognição sumária e a cognição exauriente, dando à tutela provisória 
autonomia para proteção do direito material.

Diversas questões, contudo, despontam acerca da nova técnica processual: seria ela compatível com o processo constitucional 
brasileiro; qual seu procedimento; haveria estabilização da tutela concedida parcialmente; a extinção do processo decorrente da 
estabilização da tutela provisória resolveria o mérito da demanda3; aplicar-se-ia o regramento da coisa julgada à estabilização 
definitiva da tutela antecipada após o decurso do prazo de dois anos para revisão, reforma ou invalidação da decisão antecipatória; 
seria cabível a utilização do regime da execução definitiva. 

O exame do novo texto legal revela-se árduo, pois é escassa a produção doutrinária sobre o tema. O presente artigo não tem 
a pretensão de já enfrentar todas essas questões tormentosas, mas de despertar a curiosidade do leitor acerca dessa nova técnica 
cujo potencial voltado à efetividade da “tutela dos direitos” não pode ser apagado pelo desconhecimento e receio do novo.

2 Tutela Definitiva e Tutela Provisória

Antes de adentrar o tema e suas questões controvertidas, importante fazer uma rápida digressão a algumas noções 
preliminares da tutela definitiva e provisória. 

A tutela definitiva é aquela obtida com base em cognição exauriente, após vasta produção probatória, contraditório efetivo 
e ampla defesa, respeitando o devido processo legal, podendo ser satisfativa ou cautelar. A primeira busca certificar ou efetivar o 
direito material com a entrega do bem da vida almejado e seu procedimento pode ser tão demorado que coloca em risco a própria 
realização do direito afirmado; a segunda visa conservar o direito pleiteado, neutralizando os efeitos maléficos do tempo. 

1 Juíza Federal. Graduada pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Direito Processual Civil pelo Juspodivm. Membro de Comitê Executivo Estadual de 
Saúde do Conselho Nacional de Justiça. 

2 Procuradora da Fazenda Nacional. Graduada pela Universidade Federal da Bahia.
3 Foi objetado na plenária do VI encontro do Fórum de Processualistas Civis em Curitiba (2015) o seguinte enunciado: (art. 304, §1.º) “A decisão de extinção do 

processo, em razão da estabilização de tutela antecipada concedida em caráter antecedente, não resolve o mérito relativo ao pedido de tutela final. (Grupo: Tutela 
de urgência e tutela de evidência)”. 
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A tutela provisória é a tutela que se pretende definitiva, todavia, concedida após mera cognição sumária4; podendo também 
ser satisfativa ou cautelar. Trata-se de importante técnica processual cuja finalidade é minorar os efeitos perniciosos do tempo 
sobre o processo, permitindo o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida (DIDIER JÚNIOR, 
2015.  p. 561-562).

O Código de Processo Civil de 2015 deu a chamada “tutela provisória” tratamento bastante diferente do que fora adotado no 
Código de Processo Civil de 1973, dedicando-lhe o livro V da sua parte geral e subdividindo-o em três títulos: disposições gerais, 
tutela de urgência e tutela de evidência. A tutela provisória de urgência tem por fundamento a existência de um perigo de dano 
ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser antecipada (satisfativa) ou cautelar; e requerida em caráter antecedente – 
também novidade do novo código – ou incidente5. 

A tutela provisória de evidência é a proteção especial que se confere àquelas situações em que a probabilidade da parte 
requerente estar com a razão é tão alta que se evita imputar-lhe sozinha todo o ônus da demora do processo, permitindo-lhe de 
logo o gozo do bem da vida almejado; somente poderá ser requerida em caráter incidente (art. 294, p. único, CPC). De acordo 
com o art. 311 do novo CPC, pode ser punitiva, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 
protelatório da parte ou documentada, quando há prova documental das alegações de fato da parte e a probabilidade de 
acolhimento da pretensão processual.

A evidência não é um tipo de tutela jurisdicional, mas fato jurídico processual que autoriza a concessão de uma tutela 
jurisdicional, por meio de uma técnica processual diferenciada, servindo também às tutelas definitivas. A técnica da tutela de 
evidência não é propriamente uma novidade – embora a designação seja inédita –, já estando prevista no CPC-73 nos procedimentos 
especiais da ação possessória, embargos de terceiro e da ação monitória e no caso do manifesto propósito protelatório do réu, 
sendo inéditas apenas as hipóteses dos incisos II e IV do CPC-15: i) quando há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 
súmula vinculante; ii) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a 
que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.  

 A tutela de urgência é tratada no título II do novo código, em três capítulos, dedicados respectivamente às disposições gerais; 
à tutela antecipada antecedente e à tutela cautelar antecedente. Embora não sejam previstas distinções quanto aos requisitos 
positivos exigidos para concessão da tutela cautelar e satisfativa – exige-se, em qualquer caso, a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo –, o código adotou procedimentos diversos para cada uma delas quando elas 
forem requeridas em caráter antecedente. 

Se a tutela requerida for provisória satisfativa (“antecipada”), é preciso indicar o pedido de tutela definitiva (“final”), com 
exposição sumária da causa de pedir, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do risco ao resultado 
útil do processo; se a tutela requerida for provisória cautelar, é necessário expor provisoriamente a causa de pedir, o direito que 
será objeto do pedido de tutela definitiva e o perigo de dano ou de ilícito (art. 305, CPC)6. Uma das grandes novidades trazidas à 
baila na temática da tutela provisória, contudo, só é aplicável à tutela provisória satisfativa: cuida-se da técnica de estabilização da 
tutela antecipada requerida em caráter antecedente, cujo conceito e questões controvertidas serão tratadas em seguida.

3 Estabilização da tutela antecipada: conceito, constitucionalidade e origem
A estabilização da tutela de urgência satisfativa é técnica de monitorização do processo civil brasileiro, generalizada para 

situações de urgência e para a tutela provisória satisfativa. Aplica-se quando a tutela é concedida em caráter antecedente e 
não é impugnada pelo réu, litisconsorte ou assistente simples, por recurso, hipótese em que o processo será extinto e a decisão 
antecipatória continuará produzindo efeitos, estabilizando-se. 

Não exclui o contraditório, mas o torna eventual e possibilita à defesa do demandado se transmudar em causa de pedir de 
uma ação nova de cognição exauriente, desestimulando o réu vencido na primeira demanda a prosseguir com a ação em casos 
meramente procrastinatórios. Não há resolução de mérito quanto ao pedido definitivo. A adoção do contraditório eventual e da 
estabilização da tutela antecipada fortalece o devido processo legal e a garantia constitucional da duração razoável do processo. 

Segundo Gustavo Bohrer Paim, a previsão é constitucional por proporcionar igualdade material às partes, repartindo o ônus 
do tempo entre elas e propiciando um processo de resultados (PAIM, 2012. p. 190). Há fortes indicativos de que esse novo modelo 
procedimental desestimule o prolongamento estéril de discussões temerárias e permita a abreviação de contendas jurisdicionais, 
propiciando ao autor a obtenção do bem da vida de maneira antecipada no tempo (PAIM, 2012. p. 192).

A técnica de estabilização da tutela antecipada encontra forte inspiração no direito comparado, cujo exemplo mais sólido é 
o instituto denominado refere, no direito francês. 

Nos termos do art. 484 do novo Código de Processo Civil francês, o référé é um procedimento sumário, em contraditório, 
perante juízo monocrático distinto do condutor do processo principal, que pode ser instaurado de forma antecedente ou 
incidental, e resulta em um provimento de ordem, que não pode ser suspenso em nenhum caso, sem rígida instrumentalidade 
com o processo de cognição plena. A existência de um processo de mérito em curso não é pressuposto para sua concessão; 
ocorrências no eventual processo de fundo não o afeta e a extinção do processo de mérito não gera, a princípio, a sua extinção. 

4 A leitura da tutela jurisdicional provisória compatibiliza-se com o modelo democrático do Estado Constitucional em que a preocupação do Poder Judiciário deve 
voltar-se aos atores da relação de direito material. (GOMES; RUDINIKI NETO, 2015. p. 167).

5 “A falta de diferenciação expressa, no caso, não parece ter sido a melhor opção (...) a doutrina majoritária tem defendido que os requisitos da tutela antecipada 
satisfativa devem ser mais rigorosos do que os da tutela cautelar. Isso, fundamentalmente, por que o caráter satisfativo como regra implica maior risco na sua 
concessão.” (ASSIS, 2015, p. 51).

6 “Há na nova disciplina dois pontos inequivocamente positivos: a unificação de regimes para as tutelas antecipatória e cautelar e a possibilidade de que a tutela 
urgente e a tutela principal sejam pleiteadas e concedidas em um único processo” (TALAMINI, 2012, p. 32.)
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Trata-se de procedimento rápido e simplificado, despido de formalismos desnecessários: dispensa-se a constituição de advogado; 
cita-se o demandado para comparecer a uma audiência; o procedimento será concluído com uma decisão provisória que não tem 
autoridade de coisa julgada.  

Sobre o tema, explica Gustavo Bohrer Paim (2012, p. 177) que o juge dês référés é dotado de um poder de ordenar 
imediatamente as tutelas necessárias, próprio da jurisdição do provisório, cuja eficácia não se equipara à autoridade da coisa 
julgada material. Isso por que existe sempre a possibilidade de se instaurar um processo de cognição plena, não havendo qualquer 
eficácia preclusiva na ordem de référé. Mas a ordem de référé não pode ser modificada em référé, exceto no caso de surgimento de 
circunstâncias novas. 

O référé busca resolver o problema do perigo do decurso do tempo necessário para a resolução do processo de mérito e tem 
como função subsidiária evitá-lo, substituindo o procedimento e a decisão definitiva, sob uma lógica econômica de satisfação 
dos litigantes. Possui também uma função de polícia das situações manifestamente ilícitas, pois o fato de o juiz reconhecer como 
manifestamente ilícita determinada situação desestimula a parte perdedora de engajar o processo de mérito posteriormente.

Esse instituto reflete o pragmatismo francês, em que há maior preocupação com a efetividade do que com as regras formais, 
atribuindo ao juiz maior participação e poder de criação, em verdadeiro ativismo judicial. O instituto é bastante eficaz, segundo 
Cecile Chanais, citado por Gustavo Bohrer Paim, pois o percentual de recurso das decisões do référé é ínfimo, assim como a discussão 
de fundo em uma nova ação7. 

No direito italiano, há instituto similar, também inspirado no référé francês, previsto no Decreto Legislativo 5, de 17 de janeiro 
de 2003, acerca do processo societário. A referida lei estabelece que aos provimentos antecipatórios de urgência não se aplica o 
artigo 669-octies do Código de Processo Civil italiano, desobrigando a propositura de ação principal no prazo de 30 dias. Prevê 
ainda que se a ação principal não for proposta, a decisão antecipatória só poderá ser modificada a pedido das partes, se houver 
mudança nas circunstâncias. Assim, estabelece a autonomia da decisão antecipatória dos efeitos da tutela, tornando prescindível 
a propositura do processo de mérito (GRINOVER, 2015. p. 32).

No direito brasileiro, a estabilização da tutela antecipada foi delineada, pela primeira vez, no Projeto de Lei nº 186\2005. 
Nele, foi prevista a possibilidade de a tutela provisória satisfativa ser pleiteada em procedimento antecedente ou na pendência 
do processo, havendo estabilização dos seus efeitos caso preclusa, o réu não intentasse nova demanda exauriente ou requeresse 
prosseguimento da ação, no prazo, respectivamente, de 60 ou 30 dias, hipótese em que tal decisão adquiriria autoridade de coisa 
julgada (PAIM, 2012, p. 159). O referido Projeto de Lei, contudo, não foi adiante.

Posteriormente, por meio do ato nº 379\2009 do Presidente do Senado Federal, constituiu-se a comissão de juristas que 
elaborou o projeto de Lei n. 166\2010, aprovado naquela casa legislativa em 15 de dezembro de 2010. Seu artigo nº 280 estabelecia 
que, no mandado de citação da tutela provisória requerida de forma antecedente, haveria a advertência de “não impugnada 
a decisão ou medida liminar eventualmente concedida, ela continuaria a produzir efeitos independentemente da formulação 
de pedido principal pelo autor”. Para Gustavo Bohrer Paim (2012, p. 162), havia nessa regulamentação certo acanhamento do 
instituto, argumentando que uma simples contestação ou impugnação por qualquer meio cessaria a eficácia da medida concedida 
em caráter antecedente.

Em março de 2015, o Projeto de Lei nº 166/2010 aprovado em ambas as casas foi sancionado pela presidência da república, 
inserindo definitivamente o instituto da estabilização da tutela de urgência no Direito Processual Civil brasileiro. 

4 Pressupostos procedimento e questões controvertidas da estabilização da tutela antecipada
A leitura dos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil permite identificar quatro condições cumulativas para o cabimento 

da técnica de estabilização da tutela provisória: i) deferimento do pedido de tutela antecipada, requerido em caráter antecedente; 
ii) pedido expresso do autor – afinal, a estabilização constitui um benefício, não podendo ser aplicado contra a sua vontade – que 
só fará jus se pedir a tutela satisfativa e apenas indicar o pedido de tutela final8; iii) decisão concedida liminarmente inaudita altera 
parte; iv) não interposição do recurso cabível (SICA, 2015. p. 180). 

Embora a lei trate da estabilização quando “não for interposto o respectivo recurso”, alguns processualistas interpretam que 
qualquer manifestação do réu no primeiro grau de jurisdição impede a estabilização da tutela antecipada, produzindo o mesmo 
efeito que a interposição do agravo de instrumento. Sob essa ótica, a revelia seria pressuposto da estabilização, ou seja, se o réu 
não apresenta recurso, mas apresenta contestação, a tutela antecipada não se estabiliza. 

Esse é o posicionamento de Heitor Sica e Eduardo Talamini, para os quais a defesa, munida de elementos de convicção 
relevantes e convincentes, desmentindo a tese do autor, afasta a extinção do feito e a estabilização da tutela sumária, pois o artigo 
304 do NCPC estabelece que, ao apreciar os atos para proferir a decisão extintiva, o juiz pode revogar ou modificar a decisão 
com base no novo cenário fático probatório apresentado. A redação literal do artigo 304 é objeto de crítica pelos autores, sob o 
argumento de que essa opção vai de encontro ao esforço empregado pelo próprio código de 2015 para evitar a recorribilidade 
direta das decisões interlocutórias, já que passa a compelir o réu a recorrer para evitar a estabilização. Sob a égide do Código de 
1973, o réu poderia não recorrer da decisão liminar e se limitar a apresentar defesa com documentos, requerendo que o próprio 
magistrado revogasse a medida (SICA, 2015. p. 180).

7 No direito italiano também há instituto similar, inspirado no référé francês, previsto na Lei da competitividade, Lei n. 80, de 14 de maio de 2005, que generalizou 
o recurso ao modelo do provisório independente, acrescentando ao art. 669 octies do CPC um sexto parágrafo que estabeleceu a autonomia da decisão cautelar 
e antecipatória dos efeitos da tutela, tornando prescindível a propositura do processo de mérito, mas mantendo a instrumentalidade funcional pela possibilidade 
de o provimento antecipatório ser modificado no juízo de mérito. (PAIM, 2012, p. 178).

8 Leonardo Greco critica a opção do legislador do NCPC por não adotar a estabilização da tutela antecedente independentemente da formulação do pedido ou da 
tutela principal, como alguns ordenamentos europeus estabeleceram. (2015, p. 116).  
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Para Fredie Didier Jr., a revelia não é pressuposto da estabilização. Explica o autor que o prazo de defesa se inicia da audiência 
de conciliação ou do pedido de cancelamento desta, demorando mais para ser deflagrado do que o prazo para recurso; assim, o 
art. 304 não exige que se espere tanto para que se configure a inércia do réu apta a ensejar a estabilização. Se, no prazo do recurso, 
o réu não o interpõe, mas resolve antecipar a apresentação de sua defesa, fica afastada a sua inércia, impedindo-se a estabilização. 
Afinal, não se pode negar ao réu o direito a uma prestação jurisdicional de mérito definitiva (DIDIER JÚNIOR, 2015, p. 608-609). 

Em sentido contrário, Dierle Nunes e Érico Andrade entendem que a contestação apresentada no prazo do recurso não 
gera o mesmo efeito de impedir a estabilização da tutela antecipada, seja porque a opção amplia a possibilidade de estabilização 
atribuindo mais eficácia ao instituto, seja porque o legislador adotou posição expressa no sentido de optar pelo recurso como 
meio para impedir a estabilização – as versões anteriores do projeto de lei do NCPC utilizavam termo mais abrangente qual seja 
“impugnação”, o que também indica a finalidade restritiva do legislador na versão final (ANDRADE; NUNES, 2015. p. 75-76).

A posição de Fredie Didier Jr. (DIDIER JÚNIOR, 2015, p. 608-609) parece a mais adequada: de um lado, aumenta a eficácia da 
nova técnica ao fixar o prazo do recurso para impugnação da tutela antecipada e afastamento da estabilização, e de outro, valoriza 
a reação do réu dispensando formalismos excessivos e desestimulando o uso de recursos.

Em 04 de dezembro de 2018, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o art. 304 foi tímido ao tratar 
apenas do agravo de instrumento como meio impeditivo da estabilização, atribuindo o mesmo efeito à contestação ou a qualquer 
tipo de manifestação de prosseguimento do feito9 (BRASIL, 2018). A parte que apresenta contestação refutando os argumentos 
trazidos na inicial e pleiteando a improcedência do pedido evita a estabilização da tutela. Admitir o contrário, segundo os 
julgadores, estimularia a interposição de agravos de instrumento, sobrecarregando desnecessariamente os Tribunais, bem como 
da ação autônoma desvirtuando a finalidade do instituto. 

Quanto ao procedimento, o art. 303, parágrafo 1º, do CPC estabelece que, concedida a tutela antecipada, o autor deverá 
aditar a petição inicial, ampliando sua argumentação e procedendo a juntada de novos documentos e a complementação do 
pedido de tutela final, em 15 dias ou outro prazo que o juiz conceder. 

A nosso ver, não faz sentido exigir do autor que adite a petição inicial para formular o pedido final antes de saber se foi 
interposto recurso contra a decisão antecipatória e se ela se estabilizou, hipótese em que o pedido de tutela final restará 
prejudicado10. A opção lógica seria exigir que a complementação fosse feita apenas se o réu interpusesse recurso contra a decisão 
concessiva de tutela e, portanto, evitasse sua estabilização. Por isso, o prazo deveria ser deflagrado a partir da intimação do autor 
para tomar ciência da interposição de recurso pelo réu. Trata-se de interpretação que simplifica o uso da nova técnica e aumenta 
sua eficácia11.

É necessário refletir também sobre a possibilidade de estabilização da antecipação parcial da tutela. A redação do art. 304 
do novo CPC parece ser no sentido de que a estabilização da tutela antecipada gera extinção do processo, admitindo, a princípio, 
apenas a estabilização na hipótese em que a antecipação da tutela for total. A despeito disso, alguns doutrinadores como Heitor 
Vitor Mendonça Sica (2015, p. 189) e Eduardo Talamini (2012, p. 29-30) entendem não haver óbice à estabilização parcial, que 
geraria a redução do objeto litigioso submetido à cognição exauriente. Defendem ainda a estabilização na hipótese em que há 
recurso parcial, gerando a estabilização da demanda nos limites da matéria não atacada no recurso. Ressalvam, contudo, a hipótese 
de acolhimento do pedido subsidiário de tutela antecipada.  

Se, por um lado, admitir a estabilização parcial ampliaria a aplicabilidade da nova técnica e reduziria o objeto litigioso, por 
outro geraria uma instabilidade parcial na resolução do litígio, pois parte da demanda ficaria acobertada pela coisa julgada, mas a 
parcela estabilizada poderia ser objeto de ação de revisão no prazo de dois anos. Assim, se a demanda vai prosseguir melhor que 
sejam resolvidas todas as questões conflituosas de forma definitiva. É possível que essa seja razão pela qual o legislador não tratou 
da estabilização da antecipação parcial, significando tal silêncio que ela não deve ser permitida12. 

Também deve ser enfrentada a questão relativa à condenação em verbas sucumbenciais na hipótese de estabilização da 
tutela antecipada, pois o novo Código de Processo Civil é omisso no tema. Parte da doutrina já se manifestou no sentido de que 
o silêncio da lei impõe interpretação de que cabe a fixação de verbas sucumbenciais na sentença terminativa de estabilização 
da tutela haja vista a ausência de ressalva para essa hipótese (SICA, 2015. p. 191). Em sentido contrário, há quem sustente, com 
razão, que é possível isentar do pagamento das custas e reduzir o valor dos honorários para o réu que não recorre da decisão 
antecipatória da tutela, por analogia ao art. 701, caput e § 1º do CPC, referente à ação monitória. Afinal, essa técnica de sanção 
premial estimularia o réu a não recorrer dando efetividade ao instituto da estabilização, pois uma das vantagens do silêncio do réu, 
para o caso de estabilização, seria a diminuição do custo do processo13.

9 STJ, Recurso Especial 1760966, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04 de dezembro de 2018. 
10 Em sentido contrário, proposta apresentada no grupo “Tutela antecipada” do VI encontro do Fórum de processualistas em Curitiba (2015): “O prazo de aditamento 

nas tutelas de urgência contemporâneas à propositura da demanda terá por marco inicial a intimação da decisão que concede a tutela.” 
11 O doutrinador ainda levanta outra questão: se o autor não tiver argumentos para complementar, tampouco documentos adicionais a juntar, o descumprimento 

do comando legal que lhe impõe o dever de aditar a inicial não poderá lhe causar qualquer consequência. Apesar do dispositivo falar em “dever”, a interpretação 
mais razoável impõe que seja uma mera faculdade do autor. (SICA, 2015, p. 183).

12 Sobre o tema, foi lançada proposta de enunciado no grupo “tutela provisória”, no VI encontro do Fórum de Processualistas Civis em Curitiba (2015), não levada à 
reunião em plenário para aprovação ante a necessidade de amadurecimento da discussão: “A estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente 
poderá ser parcial, quando só houver impugnação de parte da decisão concessiva. Justificativa. A estabilização parcial é possível, na medida em que a impugnação 
à decisão capitulada pode ser parcial.”. 

13 Nesse sentido, posicionaram-se diversos participantes do grupo “Tutela Provisória”, no encontro do Fórum de Processualista Civis em Curitiba, oportunidade 
em que foi formulado polêmico enunciado, não levado a plenário com base nos arts. 303; 304; 701, caput e §1.º do NCPC, nos seguintes termos: “O réu que não 
impugna a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, permitindo sua estabilização, não pagará custas e só arcará com cinco por cento de honorários 
sucumbenciais, por analogia ao art. 701, caput e §1.º, CPC. Justificativa. Uma das vantagens do silêncio do réu, para o caso de estabilização, é a diminuição do ‘custo 
do processo. Isso é possível com a aplicação analógica do modelo da ação monitória (arts. 700 a 702, CPC), já que a estabilização é técnica de monitorização do 
processo.” (REFERÊNCIA, ANO, p. )
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Outra questão a ser enfrentada refere-se à estabilização da tutela antecedente e a formação da coisa julgada14. A possibilidade 
de revisar, reformar e invalidar a tutela estabilizada, por meio da propositura da ação exauriente, no prazo de dois anos, contados 
da ciência da decisão que extingue o processo, está prevista no art. 303, §5º do CPC. O legislador aplica nesse caso a técnica 
da inversão da iniciativa para o debate, a qual se baseia na realização eventual do contraditório por iniciativa do interessado 
(contraditório eventual) (MITIDIERO, 2015, p. 789). 

Para Fredie Didier Jr., a estabilização da tutela satisfativa antecedente não se confunde com a coisa julgada. Essa é uma 
estabilidade distinta da coisa julgada, embora também com eficácia para fora do processo, pelos seguintes motivos: não se pode 
dizer que houve julgamento ou declaração suficiente para a coisa julgada; após o decurso de dois anos, os efeitos da decisão 
antecipatória concedida são estabilizados, já a coisa julgada recai sobre o conteúdo da decisão, não seus efeitos; não houve 
reconhecimento judicial do direito do autor, logo, o autor não pode extrair da estabilização uma espécie de efeito positivo da coisa 
julgada; não cabe ação rescisória da decisão que concede a tutela provisória; por expressa previsão legal, a coisa julgada não se 
estende a questão prejudicial incidental em caso de revelia (DIDIER JÚNIOR, 2015.  p. 612-613).

Na mesma linha, Heitor Vitor Mendonça Sica defende que passados dois anos da decisão extintiva do feito é produzida uma 
estabilidade qualificada que não se confunde com a coisa julgada. Embora a decisão não possa ser alterada, não se confunde com a 
imutabilidade pela ausência da eficácia positiva da coisa julgada, de modo que a decisão não será necessariamente observada em 
processos futuros entre as mesmas partes, interpretação que se inspira na comma 9 do art. 669-octies do CPC italiano. Para o autor 
parece mais razoável sustentar que a explicação para esse fenômeno se encontra no instituto da decadência, assim como ocorre 
com a ação rescisória, do que no instituto da coisa julgada (SICA, 2015, p. 187).

A questão é bem exposta também por Marinoni, Arenhart e Mitidiero quando questionam a legitimidade constitucional 
da equiparação dos efeitos do procedimento comum – realizado em contraditório, com ampla defesa e direito a prova – com 
os efeitos de um procedimento sumário do ponto de vista formal e material. A reflexão é suscitada sob a ótica da função do 
processo civil no Estado constitucional cuja finalidade é a obtenção de uma decisão justa, impondo a necessidade de construção 
de procedimentos orientados à sua busca e impedindo a atribuição de caráter constitucional a formação de coisa julgada na tutela 
antecipada requerida de forma antecedente após o decurso do prazo de dois anos sem o ajuizamento da ação principal. Trata-se 
de decorrência extraída da eficácia bloqueadora do direito fundamental ao processo justo. Sobre o tema, transcreve-se a conclusão 
dos autores:

Isso quer dizer que a estabilização da tutela antecipada antecedente não pode lograr a autoridade de coisa julgada – que é peculiar aos 
procedimentos de cognição exauriente. Passado o prazo de dois anos, continua sendo possível o exaurimento da cognição até que os prazos 
previstos no direito material para a estabilização das situações jurídicas atuem sobre a esfera jurídica das partes (por exemplo, a prescrição, a 
decadência e a supressio) (MARINONI, 2015, p. 218).

Seguindo essa linha de raciocínio, após a extinção do processo antecedente de tutela provisória, o prazo prescricional da 
pretensão de exigência do direito voltaria a correr. Desse modo, embora não fosse cabível a alegação de coisa julgada para impedir 
a rediscussão da matéria, a prescrição, a decadência do direito e a supressio teriam, sim, eficácia impeditiva da apreciação do mérito 
da causa na ação exauriente15. 

Em sentido contrário, Leonardo Greco sustenta que após transcorrido o prazo de dois anos da intimação da tutela satisfativa 
estabilizada, haverá a decadência do direito de propor a ação revocatória, sobrevindo efetivamente a coisa julgada (GRECO, 2015 p. 119)16. 

Tantas outras questões ainda devem ser enfrentadas pela doutrina tais como a sujeição da sentença extintiva de estabilização 
da tutela à remessa necessária; sua aplicação à ação rescisória e ao processo coletivo; a possibilidade de estabilização quando 
houver citação ficta ou o réu for incapaz17; os efeitos do recurso interposto pelo litisconsorte com defesa comum ou pelo assistente 
simples18; e os limites da aplicação do instituto à Fazenda Pública19. 

A doutrina e jurisprudência também terão de enfrentar o problema relativo à distinção entre a tutela cautelar e a tutela 
satisfativa para fins de estabilização. Como o projeto aprovado na câmara excluiu da estabilização a tutela cautelar20, sepultou, 
nesse ponto, a opção do código de unificação dos procedimentos da tutela cautelar e satisfativa, trazendo novamente à tona 

14 A coisa julgada material é a imutabilidade da norma jurídica concreta exposta na parte dispositiva de uma decisão judicial de mérito calcada em cognição 
exauriente da qual não caiba mais recurso. A solução dada pelo magistrado à questão principal – e, a partir do novo código, até a questão incidental, se preenchidos 
determinados requisitos – torna-se imutável no âmbito do mesmo processo em que se proferiu a decisão judicial, como também fora dele, vinculando as partes e 
os juízes de qualquer demanda (DIDIER, 2015, p. 513).

15 Nesse sentido: TALAMINI, 2012, p. 28.
16 Na mesma linha, o anterior projeto de lei do Senado Federal (PLS 186-2005) pretendia atribuir a autoridade da coisa julgada material à decisão concessiva da 

medida urgente, quando estabilizada.
17 Sobre o tema foi proposto enunciado no VI encontro do Fórum de Processualistas Civis em Curitiba, não aprovado em plenário: “A estabilização da tutela antecipada 

concedida em caráter antecedente não ocorrerá se o réu inerte for incapaz sem representante legal (ou em conflito com ele), se for revel preso, ou se for citado 
fictamente”. Justificativa. Nesses casos, é necessária a nomeação de curador especial que tem dever de promover sua defesa, impugnando da decisão concessiva 
da tutela antecipada. (REFERÊNCIA, ANO, P.)

18 Também acerca dessa discussão, foram apresentadas duas propostas de enunciados no VI encontro do Fórum de Processualistas Civis: “Proposta. A estabilização 
da tutela antecipada concedida em caráter antecedente não ocorrerá se a tutela antecipada concedida em caráter antecedente for impugnada pelo litisconsorte 
passivo com defesa comum ou pelo assistente simples do réu”. “Proposta. (arts. 304; 121, parágrafo único; 122): A estabilização da tutela antecipada concedida em 
caráter antecedente ocorrerá se a tutela antecipada concedida em caráter antecedente for impugnada pelo assistente simples, contrariando vontade expressa do 
réu assistido”.  (REFERÊNCIA, ANO, P.)

19 “Não é difícil prever que, tão logo em vigor o novo mecanismo, surgirá igualmente a tese de que ele não se aplica aos entes públicos. Foi o que se deu relativamente 
a ação monitória. O STJ veio a assentar o entendimento de que cabe o emprego da ação monitória em face da Fazenda Pública (Súmula 339 do STJ)”. (TALAMINI, 
2012, p. 26).

20 No mesmo sentido dispõe o enunciado n. 420 aprovado no Fórum Permanente de Processualistas Civis em Vitória: “(art. 304) Não cabe estabilização da tutela 
cautelar.” (REFERÊNCIA, ANO, P.)
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discussões teóricas já superadas acerca de qual providencia é satisfativa e, por conseguinte, sofrerá a estabilização e qual é cautelar 
e não poderá estabilizada, sob o fundamento de ser meramente cautelar21.

Eduardo Talamini apresenta severas críticas ao instituto da estabilização da tutela antecipada. O autor vislumbra na novidade 
o risco da proliferação de desnecessários pedidos de tutela de urgência preparatória, em razão da expectativa de se obter a 
estabilização de efeitos em caso de inércia do réu, ainda que não exista a situação de perigo. Prevê também um maior rigor dos 
juízes na concessão de medidas urgentes por conta da preocupação de se estar emitindo uma decisão que pode estabilizar-se 
por tempo indeterminado. A seu ver, a adoção do instituto da estabilização seria muito mais razoável se vinculado à tutela de 
evidência ao invés da tutela de urgência em caráter preparatório, o que o aproximaria mais da ação monitória atual, tornando-a 
mais eficiente (TALAMINI, 2012, p. 28).

Para muitos doutrinadores, contudo, a nova regulamentação representa efetivamente uma alternativa à morosidade e à 
complexidade do clássico processo de conhecimento de inspiração liberal22, voltando-se para as exigências específicas do direito 
material, permitindo as partes optar pelo não ajuizamento de demandas plenárias, se assim for de seu interesse23. Trata-se de 
repensar as estruturas do processo civil adequando-o às necessidades da “tutela dos direitos” e da jurisdição contemporânea, 
especialmente para se reconhecer que a coisa julgada material não é um atributo obrigatório de toda decisão judicial concessiva 
da tutela de urgência24.

Conclusão

A estabilização da tutela de urgência, se conhecida e bem aplicada, pode contribuir para a qualidade da justiça ao permitir 
que a decisão provisória, concedida em prazos curtos e de forma imediatamente executiva, se torne definitiva, se as partes assim 
desejarem. Resta saber se na realidade brasileira, marcada pela cultura do litígio e do recurso, ela alcançará igual eficácia ao 
assistido no ordenamento estrangeiro. 

Será interessante a adoção de interpretações analógicas que possibilitem a aplicação de sanções premiais como a redução 
dos honorários advocatícios e custas processuais previstas para a tutela monitória, o que ainda encontra resistência dos estudiosos 
de processo civil. Certo é que criada para desestimular a cultura do litígio infundado e meramente procrastinatório, este novo 
mecanismo processual pode legitimar em maior escala a decisão dos juízes de primeiro grau e promover igualdade material ao 
repartir entre as partes o ônus do tempo no processo.

Referências
ANDRADE, Érico. NUNES, Diele. Os contornos da estabilização da Tutela Provisória de Urgência Antecipatória no Novo CPC e o 
Mistério da ausência da formação da coisa julgada.  In: DIDIER JÚNIOR (coord.); MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, 
Alexandre (org.). Novo CPC doutrina selecionada, v. 4: Procedimentos especiais, Tutela provisória e Direito transitório. Salvador: Jus 
Podivm, 2015.

ARENHART, Sérgio Cruz. A verdade e a prova no processo civil. Disponível em: http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/
S%C3%A9rgio%20Cruz%20Arenhart(2)%20-%20formatado.pdf. Acesso em 22 set. 2019.

ASSIS, Carlos Agusto de. Reflexões sobre os Novos Rumos da tutela de urgência e da evidência no Brasil a partir da Lei 13.105-2015. 
In: DIDIER JÚNIOR (coord.); MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Novo CPC doutrina selecionada, v. 4: 
Procedimentos especiais, Tutela provisória e Direito transitório. Salvador: Jus Podivm, 2015.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1760966, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04 de dezembro 
de 2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661787132/recurso-especial-resp-1760966-sp-2018-0145271-6/
inteiro-teor-661787142?ref=juris-tabs. Acesso em 22 set. 2019.

DIDIER JÚNIOR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 
julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015.

GOMES, Frederico Augusto. RUDINIKI NETO, Rogério. Estabilização da tutela de urgência: algumas questões controvertidas. In: 
DIDIER JÚNIOR (coord.); MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Novo CPC doutrina selecionada, v. 4: 
Procedimentos especiais, Tutela provisória e Direito transitório. Salvador: Jus Podivm, 2015.

21 “A intransigente (e artificial) defesa da diferenciação entre as duas vias conduziu muitas vezes a resultados absurdos, com a denegação de medidas urgentes 
indispensáveis pela tão só circunstância de não haver sido pleiteada pela via reputada adequada (...) o projeto prevê um novo mecanismo, no âmbito das tutelas 
urgentes, que tende a ser fonte de novos problemas.” (TALAMINI, 2012, p. 15).

22 Nesse sentido, Andre Luiz Bäuml Tesser (2014, p. 173-181) e Luiz Guilherme Marinoni, segundo o qual a preocupação com a “tutela dos direitos” rompe com a 
relação entre satisfatividade e coisa julgada material, pois a efetividade da tutela não se relaciona com a coisa julgada; “não é essa que satisfaz, mas sim a tutela 
jurisdicional, que, para ser efetiva, em alguns casos, terá de ser prestada com base em cognição sumária.” (MARINONI, 2006. p. 127); Remo Caponi, para quem “em 
alguns casos, a definitividade da declaração judicial não é necessária para que a jurisdição atinja sua finalidade” (CAPONI, 2011. p. 397). 

23 A necessidade de cognição exauriente e, por conseguinte, da formação da coisa julgada, em todo e qualquer processo parte da premissa equivocada de que é 
possível se alcançar, pela instrução probatória, um juízo de certeza verdadeiramente. Segundo Sérgio Cruz Arenhart, “permanecer cultuando a ilusão de que 
a decisão judicial está calcada na verdade dos fatos, gerando a falsa impressão de que o juiz limita-se, no julgamento, a um simples silogismo, a um juízo de 
subsunção do fato à norma, é algo que não tem mais o menor respaldo, sendo mito que deve ser contestado”. (ARENHART, 2015, p. 13).

24 Andre Luiz Baüml Tesser rebate as críticas feitas por Eduardo Talamini : quanto a primeira, de que não se buscará eliminar a situação de perigo mas abreviar o 
processo, basta que o Poder Judiciário não conceda a tutela de urgência e ainda aplique as punições por litigância de má-fé; quanto à segunda, no sentido de que 
os juízes serão mais rigorosos não faz sentido uma vez que os magistrados entenderão que o provimento somente será estabilizado em caso de conduta omissiva 
daquele que sofre a medida em não impugná-la (2014, p. 180-181).



32

GRECO, Leonardo. Desvendando o novo CPC. In: RIBEIRO, Darci Guimarães; JOBIM, Marco Féliz (org.); Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2015.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela Jurisdicional diferenciada: a antecipação e sua estabilização. Revista de Processo. Ano 30. n. 121. 
Março de 2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. In: 
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil; v. 2. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2015.

     MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela. 10. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.

MITIDIERO, Daniel. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et. al. (coord.) São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

PAIM, Gustavo Bohrer. Estabilização da tutela antecipada. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. 

SICA, Heitor Vitor Mendonça. Doze Problemas e onze soluções quanto à chamada “Estabilização da Tutela Antecipada”. In: DIDIER 
JÚNIOR (coord.); MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). Novo CPC doutrina selecionada, v. 4: Procedimentos 
especiais, Tutela provisória e Direito transitório. Salvador: Jus Podivm, 2015.

TALAMINI, Eduardo. Tutela de urgência no projeto de novo Código de Processo Civil: a estabilização da medida urgente e a “monitorização” 
do processo civil brasileiro, Revista de Processo, n. 209, 2012. 

TESSER, André Luiz Bäuml. Tutela cautelar e antecipação de tutela: perigo de dano e perigo de demora. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2014



33

Diálogo entre teoria e prática no interior do Pará: 
o exercício da alteridade diante dos grandes empreendimentos hidrelétricos na Amazônia

Ilan Presser1

Na oportunidade de apresentar publicação, à nova plataforma EAD da Esmaf, quero aproveitar o ensejo para homenagear a 
Seção Judiciária do Pará, da qual tenho a oportunidade de fazer parte há quase um lustro. Nesse eito, destaco demanda que tive a 
oportunidade de julgar, referente à usina hidrelétrica de São Luis do Tapajós, quando atuei na Subseção Judiciária de Itaituba/PA. 
Esta sentença foi o último ato judicial que proferi em Itaituba/PA. 

Tive a oportunidade de verificar de perto, no interior paraense, a importância do Judiciário para que a sociedade civil tenha 
assegurado seu pleno direito à informação, que viabiliza a sua participação, com a futura legitimação e implicação dos afetados. 

O complexo hidrelétrico que se pretendia construir colocava, no coração da Amazônia, de forma contraposta, importantes 
valores que precisam ser harmonizados, a partir de um amplo processo de debate, comunicação, transparência e negociação. Isso 
porque, são estes os valores extraídos a partir de uma leitura sistemática e axiológica da Constituição, cuja centralidade e força 
normativa irradiante são iniludíveis no paradigma neoconstitucionalista.

A pretensão posta em juízo, da concretização do direito de consulta, e da realização dos estudos requeridos, representava 
a concretização do paradigma neoconstitucionalista, que um dia estudara apenas na teoria. Quando tive contato com a doutrina 
do pós-positivismo, como saída da Alemanha para os horrores do nazismo, não imaginava que iria lançar mão dos mesmos 
fundamentos - muitos anos depois e em pleno coração da Amazônia - para a garantia da promoção, proteção e defesa do meio 
ambiente natural e cultural. 

No processo da hidrelétrica de São Luis do Tapajós era discutida a centralidade e força normativa da nossa Constituição 
(art. 231, Par. 3º) a partir dos direitos fundamentais à preservação do modo de vida das minorias. Para tanto, o Judiciário precisava 
exercer, no cotidiano da comunidade, o seu papel contramajoritário, mediante a aplicação de lógica discursiva e argumentativa. 

E, assim, concretizar, na prática, aquela letra fria, estudada anos atrás, que buscava a aproximação do direito com a ética e 
justiça, a partir da superação do antigo modelo positivista, em que o Direito se mostrava estanque, sem interdisciplinaridade com 
outras ciências. 

Foi a partir da decisão do Judiciário, a última trincheira que restava à cidadania, materializada, nesse caso, nos povos indígenas 
e comunidades tradicionais, que exsurgiram os bônus e ônus do que se pretendia edificar. Permitiu-se análise das externalidades 
negativas em unidades de conservação, comunidades tradicionais e terras indígenas. 

Isso porque, os impactos decorrentes de cada uma das intervenções antrópicas, para o meio ambiente cultural e natural, 
não poderiam ser reduzidos a radiografias meramente formais que não teriam aptidão para refletir o efetivo resultado às partes 
afetadas (stakeholders). 

Nesta demanda - como em tantas outras - o Judiciário foi colocado diante do desafio de fazer da melhor normatividade (a 
natureza indisponível e o caráter difuso do meio ambiente natural e cultural, positivados nos arts. 225 e 216 da Constituição) a 
melhor experiência. Ou, como dizia Alf Ross, do direito o direito vigente: aquele efetivamente aplicado.

A análise dos fatos, e das provas, nesta atuação no interior paraense me permitiu colocar em prática a alteridade. A partir de 
perspectiva consequencialista, atenta aos efeitos colaterais, e às implicações futuras das decisões tomadas, em um cotejo entre 
bônus e ônus da obra.

Verifiquei que, se o Poder Judiciário decidisse sem considerar as conseqüências práticas, e o caráter pedagógico, de suas 
decisões, nos moldes dos ultrapassados brocardos latinos “fiat justitia pereat mundus” e “dura lex, sed lex”, não seria cumprido o 
poder-dever que a Constituição lhe impingiu.

Quando ainda frequentava as aulas da graduação - e estudava a Constituição e os poderes e deveres do juiz - não poderia 
imaginar que, no futuro, aqueles textos normativos, e a sua concretização, seriam interligados como irmãos siameses. Tratava-se 
da interação entre texto e a realidade. 

A frase de Ulysses Guimarães, por ocasião da promulgação da Constituição Cidadã, fazia todo sentido naquele momento: 
“é caminhando que se abrem os caminhos”. Ou o célebre discurso em Stanford de Steve Jobs sobre ligar os pontos: “você não 
consegue ligar os pontos olhando pra frente; você só consegue ligá-los olhando pra trás. Então você tem que confiar que os pontos 
se ligarão algum dia no futuro”. 

Na análise desta demanda os pontos daqueles fatos e provas se ligaram com o neoconstitucionalismo antes estudado, a 
partir do exercício da alteridade. 

Nesse eito, para mim, a interação entre a teoria e a prática, com a criação da norma jurídica pelo juiz, deu-se justamente em 
Itaituba/PA, ao analisar os fatos e provas da ação civil pública com a pretensão da suspensão do processo de licenciamento 
ambiental da Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, a partir do barramento dos rios Tapajós e Jamanxim.

Aprendi, no contato com a comunidade no sudoeste Paraense, que um amplo processo democrático de participação popular 
convive não só com a possibilidade de ouvir, mas também de ter participação efetiva nas soluções. Esta é a verdadeira “sociedade 
aberta de intérpretes constitucionais”, de que falava Peter Häberle. 

1 Juiz Federal, Professor de Direito Ambiental



34

A Constituição de 1988, e o paradigma pós positivista, exigem a preservação e fomento do multiculturalismo; e não a 
produção de um assimilacionismo e integracionismo, de matriz colonialista, impostos pela vontade da cultura dominante em 
detrimento dos modos de criar, fazer e viver dos povos indígenas. Do contrário será produzido etnocídio inconstitucional. 

Por isso, a meu ver, naquele caso concreto, ao Poder Judiciário não restava outra saída que não o exercício da alteridade, para 
manter as condições naturais, que permitissem a reprodução física e cultural dos grupos com diferentes modos de criar, viver e 
fazer, em relação à cultura dominante. 

Seria irresponsável e inconstitucional fazer vistas grossas a um possível e grave fato consumado de destruição sociocultural. 
E, com essas reflexões, embasadas na alteridade, me recordei do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que eu tinha lido como 
bibliografia para o Vestibular da USP, no ano 2000. Naquela obra, a cachorra Baleia sonhava, de forma inatingível, com seus preás.

Agora, o Estado-juiz não poderia permitir que os povos indígenas, no futuro, ao recordar de seu passado, sonhassem com 
um presente que já lhes seja impossível vivenciar, ante o alagamento de áreas sagradas, aliadas à peculiar relação que ostentam 
com as terras que ocupam. 

A união entre teoria e prática, e o exercício da alteridade, me levaram à conclusão de que a missão do Judiciário neste caso 
era determinar a suspensão do licenciamento da usina hidrelétrica de São Luis do Tapajós.  
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Congresso da Ordem dos Advogados do Brasil em homenagem aos 25 anos da Constituição Federal de 1988
O constitucionalismo luso-brasileiro: influências mútuas

Paulo Bonavides1

O constitucionalismo tem sido a grande jornada do pensamento político e a grande obra de sua criatividade institucional, 
gerando o sistema representativo e concretizando na liberdade a vocação dos povos para os regimes e governos da legitimidade 
democrática, que é a legitimidade do contrato social.

Passando à análise do constitucionalismo brasileiro, figura-se-nos suas origens vinculadas, inarredavelmente, aos sucessos 
políticos de Portugal, metrópole do colonialismo.

Em razão disso é de todo o ponto cabível nessa fase da formação constitucional do Brasil versar a matéria debaixo da 
denominação de constitucionalismo luso-brasileiro, até que a separação se torne mais nítida durante o primeiro Reinado, quando 
o Imperador abdica a coroa portuguesa e o sonho de união constitucional dos dois Reinos é uma página dobrada de nossa história.

Vamos, a seguir, traçar o perfil desse constitucionalismo e suas vicissitudes.

O período que se estende de 1808, ano da trasladação da Corte portuguesa ao Brasil até 1824, data de outorga da Carta do 
Império, é assinalado por episódios constitucionais de suma importância que ocorrem, tanto em Portugal como no Brasil.

Em ambos, a ideia de Constituição e de poder constituinte traz o sopro e a vibração das comoções revolucionárias do século 
XVIII.

Faz parte efetiva daquela ocasião de crise existencial que os dois países passam; um porfiando por sobreviver, o outro por 
emergir como povo e nação.

Portugal e Brasil eram ao mesmo passo duas contradições da História. Com efeito, os princípios de liberdade circulavam 
como anseio comum de dois povos. Mas o quadro político em ambos se apresentava singularmente desfigurado, contraditório, 
confuso.

Portugal olhava ao passado que perdera; o Brasil olhava para o futuro que não conquistara.

Ali, a memória das navegações, a impavidez dos almirantes do mar oceano, a glória do sangue português vertido na conquista 
marítima do Oriente. 

Aqui, a semente da nacionalidade, a lembrança da expulsão dos invasores do litoral atlântico, o heroísmo da liberdade 
insculpida no cadafalso de Tiradentes, a bravura dos mártires da Inconfidência Mineira.

Demais disso, volvendo a Portugal, a invasão e a ocupação pelo exército de Junot; invasão que feria o brio nacional, execrada 
e repulsada pela reação guerrilheira do patriotismo lusitano.

Contudo, nem por isso a causa francesa, cifrada nos axiomas da Revolução, deixava de receber, como doutrina emancipatória, 
a simpatia e apoio duma vanguarda liberal, de pensamento que comungava com o lema da Revolução: liberdade, igualdade e 
fraternidade.

Da plêiade desses liberais partiu em 23 de maio de 1808 a “Súplica” de Constituição a Napoleão Bonaparte, o primeiro 
documento de aspiração constitucional de língua portuguesa, ou, segundo refere Canotilho, o primeiro “texto sistematizado em 
jeito de proposta de uma Constituição para Portugal”. (2) 

Diz o insigne constitucionalista de Coimbra que os “suplicantes” não impetravam propriamente a convocação de um poder 
constituinte da nação senão que se contentavam com uma simples outorga, uma “Carta doada”, algo à semelhança da Constituição 
outorgada por Napoleão ao Grão-Ducado de Varsóvia; enfim, um apelo à introdução de formas representativas e princípios de 
igualdade civil e fiscal, bem como da máxima igualdade de todos perante a lei, no corpo e na estrutura do Estado.

A “Súplica” foi o primeiro germe do constitucionalismo português, antecipando a ação das correntes liberais que 
desembocaram depois na conspiração de Gomes Freire, herói da guerra peninsular, e mártir que o absolutismo executou, em 1817, 
na Torre de São Julião, em Lisboa. Liberalismo precoce que desaguou na revolução do Porto, de 1820, e finalmente na Constituição 
de 1822, obra das Cortes de Lisboa.

As Cortes procederam, porém, de forma hostil e injusta aos interesses da nossa emancipação, seguindo política reacionária e 
desastrosa, que levantava a suspeita de estar em curso a execução dum plano de recaída nossa no estado colonial.

Se as raízes do constitucionalismo de além mar estavam na “Súplica” a Bonaparte, as nossas mergulhavam no solo 
pernambucano por obra da Revolução de 1817. 

Movimento de marcante inspiração libertadora, tinha aliás significado constitucional mais profundo porquanto colocava 
diretamente em pauta a questão do poder constituinte com extrema clareza e determinação.

Tanto pela natureza do levante, confessadamente separatista e emancipador, como pelos princípios que o inspiravam, todos 
derivados da ideologia revolucionária, a rebeldia pernambucana solapava as bases da monarquia absoluta.

A Lei Orgânica da república que se buscava fundar em Pernambuco representava um projeto superior em substância e 
qualidade à “Súplica” portuguesa de 1808.

2 J. J. Gomes Canotilho, “As Constituições” in História de Portugal, vol. V, direção de José Mattoso, pág. 149
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Com efeito, o Governo Provisório daquela República decretava em março de 1817 uma lei constante de 28 artigos, dotada de 
todas as características de um ato constituinte provisório.

As Bases antecederam em 4 anos aquelas lançadas em 9 de março de 1821, em Lisboa, pelos constituintes “vintistas” de 
Portugal.

Foram formuladas já com o selo de legitimidade da soberania popular, expressamente invocada no texto republicano.

Com efeito, o documento de 1817 consagrava fórmulas avançadas de organização do poder, vazadas na doutrina do povo 
soberano, na convocação de uma constituinte e, sobretudo, no reconhecimento inferido do artigo 28º de que a Assembleia 
Constituinte é a sede do poder legítimo delegado pelo povo.

Tratava-se de um projeto da lavra de Antônio Carlos proposto por instrumento de Governo aos revolucionários, e que 
aparecia no mesmo ano da referida e malograda conspiração de Gomes Freire de Andrade, em Portugal, à frente de conjurados 
liberais, todos imolados pela sentença capital e impiedosa do absolutismo.

A Reação triunfara tanto no Brasil como em Portugal frente aos sucessos de 1817. Mas as forças que então sucumbiram às 
armas do “status quo” desde logo renasceriam dos dois lados do Atlântico, conduzidas pelo mesmo pensamento constitucional de 
limitação da autoridade governativa: lá, com os civis e militares do Sinédrio, que prepararam a revolução do Porto de 24 de agosto 
de 1820, a qual, vitoriosa, teve em 1821 seu coroamento liberal definido na convocação e instalação das Cortes de Lisboa. 

Do lado de cá, com o decreto do Príncipe Regente, de 3 de junho de 1822, que convocava a “Assembleia  Geral Brasílica 
e Constituinte e Legislativa”; meses antes, portanto, que D. Pedro I, às margens do Ipiranga, soltasse o seu célebre grito de 
Independência ou Morte, do dia 7 de setembro daquele ano, logo convertido em data comemorativa da nossa emancipação 
política.

Em rigor, D. Pedro nos deu a independência, mas nos negou a liberdade.  Dissolveu a Constituinte.

A Constituinte convocada em 1822 e instalada em 1823 era a fronteira que realmente separava politicamente o nosso destino 
do de Portugal, rompendo as derradeiras esperanças de estabelecer a comunhão constitucional dos dois Reinos. 

Tal comunhão poderia dantes ter resultado da tarefa constituinte das Cortes de Lisboa, não fora a cegueira reacionária de 
sua maioria, de comportamento adverso ao Brasil, patente numa série de decretos em que se reduzia ao mínimo o grau de nossa 
autonomia.

A linguagem do decreto de 24 de abril de 1821, por exemplo, arrogante, capciosa, ambígua, inculcava uma retroação 
colonialista. Já não falava em Reino Unido, mas em Províncias Ultramarinas e Estados Portugueses de Ultramar, ao mesmo passo 
que parecia atentar contra a política de aglutinação do Príncipe Regente, cuja autoridade o decreto buscava ofuscar, desconsiderar 
ou enfraquecer.

A seguir, novo decreto de 30 de setembro de 1821 sujeitava diretamente à autoridade das Cortes os governadores e 
comandantes de armas das Províncias e, finalmente, o decreto de 12 de janeiro de 1822,que extinguia os tribunais criados no Brasil 
por D. João VI cassando a autonomia judicial do Reino.

Todos esses atos faziam cada vez mais tensas as relações das Cortes com a Regência, que já não se submetia às medidas de 
arbítrio provenientes de Portugal.

A primeira constituinte brasileira, em termos puramente nominativos, foi, portanto, aquela incorporada às Cortes de Lisboa, 
onde nossa deputação deveria coadjuvar a tarefa de escrever a Lei Fundamental de União dos dois Reinos.

Constituinte, porém, que logo se revelou incapacitada a executar tal projeto.

Os deputados portugueses às Cortes, desde o começo procuraram anular a presença e eficácia participativa da bancada 
brasileira. 

Aliás, a inferioridade numérica desta não lhe permitia exercitar relevante influxo sobre as decisões e os rumos a serem 
seguidos por aquele colégio constituinte.

Os deputados constituintes do Brasil, em virtude disso, pouca ou nenhuma importância tiveram na elaboração da Carta. 
E a grande maioria deles se viu compelida a subscrever a Lei Maior das Cortes, depois de assistirem à rejeição aniquilante de 
suas Propostas e Projetos. Designadamente, aqueles em que se resguardava o interesse da nova nacionalidade, irreprimivelmente 
formada à sombra do Reino Unido, e que procurava, a partir daquele momento de hostilidade, trilhar, como trilhou, a via autônoma 
de sua própria legitimidade constituinte.

Ao mesmo passo que em Lisboa se calava a voz de participação soberana dos constituintes brasileiros, no Rio de Janeiro 
o quadro não era menos dificultoso, menos atropelado, menos entregue às incertezas de um meio político convulsivo, onde se 
jogava o destino do Reino Unido e aconteciam episódios extremamente graves e deploráveis para o futuro da Coroa portuguesa.

Não perceberam as Cortes que um novo Estado nascia contraditoriamente sob a égide da monarquia portuguesa consorciada 
no Brasil ao elemento nativo. 

A busca de identidade e independência do elemento nacional tinha raízes nas lutas coloniais de expulsão dos invasores, 
passava pela Inconfidência, subia de ponto nos sucessos da Revolução Pernambucana de 1817, até chegar ao momento culminante 
da Assembleia Nacional Constituinte.

Aí se nos depara a intervenção simultânea de dois poderes constituintes: o poder constituinte originário, do povo-cidadão, 
despojado da soberania pelo golpe de Estado de 1823, e o poder constituinte derivado do absolutismo; do Príncipe Regente, D. 
Pedro I, que nos outorgou a Constituição Política do Império, em 25 de fevereiro de 1824.

No campo da batalha política do Imperador com a Constituinte dos Andradas, quem saiu vitorioso foi D. Pedro I, ao desferir 
o golpe de Estado de 12 de novembro de 1823.
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Esse golpe acendeu no Império as chamas da crise constituinte; crise que perdura latente até aos nossos dias, embora com 
aparência de fogo morto.

Por conseguinte, ao invés do ato de soberania duma constituinte, a Constituição de 1824 foi obra inferior da vontade e do 
livre arbítrio de um imperador, que com a Carta outorgada decretou apenas de maneira formal a autolimitação de seus poderes.

Em nenhum outro País da América Latina houve semelhante poder. Ali as constituintes fundaram repúblicas: aqui, nesta 
parte do continente, a constituinte não logrou cumprir sua tarefa. 

Dissolvida pelo Golpe de Estado de 1823, coube ao Imperador fazer a metamorfose duma monarquia absoluta em pseudo-
monarquia constitucional. Esta abrangeu ao longo de sua trajetória o Primeiro Reinado, a Regência e o Segundo Reinado; três 
épocas constitucionais e políticas que marcaram o Império sob o pálio da Lei Maior outorgada por D. Pedro I em 1824.

Ao prosseguirmos esta exposição do nosso passado constitucional, levanta-se a presente indagação: Por que se comemora 
com tanto júbilo, tanto espírito público, tanto ardor patriótico, os vinte e cinco anos da Constituição de 1988? 

Que razões levaram a OAB nacional (Ordem dos Advogados do Brasil) a eleger o constitucionalismo luso-brasileiro por tema 
da conferência de abertura deste solene congresso?

Afigura-se-nos achar a resposta nas considerações há pouco expendidas sobre os momentos culminantes que assinalaram as 
vertentes históricas do constitucionalismo entre nós.

Em tais vertentes avultam as fontes comuns e os influxos mútuos do constitucionalismo luso-brasileiro, bem como os laços 
que durante a época mais agitada da revolução liberal do século XIX ligaram ainda o destino constitucional do Brasil ao de Portugal.

Se não foi possível unir politicamente as duas pátrias, possível foi, todavia, selar para sempre uma aliança de amizade e de 
fraternidade com a querida nação peninsular. Ela é parte do nosso povo, parte profunda das nossas raízes, da nossa tradição de fé 
cristã e espiritual, em suma, da nossa cultura, do nosso patrimônio de idéias, da nossa herança de valores e de civilização.

Os vínculos afetivos que cultivamos com Portugal, com o seu povo, com o seu poema imortal, com a memória de Camões, 
tem a rubrica do sangue lusitano, sangue que corre nas veias de milhões de brasileiros. 

A presente exposição intenta demonstrar também que os revezes e os percalços duma idéia de concretizar a união dos dois 
Reinos, durante as duas primeiras décadas do século XIX, marcaram de influxos mútuos a caminhada constitucional das duas 
pátrias: a pátria mater, Portugal, e a pátria  filial nova e emergente, o Brasil.

Vivia a Europa ainda uma idade de efervescência liberal, já na doutrina, já na revolução; e o Estado, que despontava com 
a promessa de regeneração política e moral das instituições, fez a passagem da monarquia, ostentando os mesmos abalos, os 
mesmos fracassos, os mesmos poderes de exceção das ditaduras, tanto no Brasil, como em Portugal.

Contudo, na evolução do constitucionalismo luso-brasileiro a afinidade com os tempos da monarquia prossegue, deveras 
atenuado, desde o advento da república nos dois sistemas.

A república de Portugal, inaugurada em 1911, será doravante objeto de ligeiras reflexões, mostrando mais um capítulo, não 
propriamente da ascendência, senão da presença, ainda relevante, do constitucionalismo duma monarquia, cuja queda, como 
regime, levou cerca de dez séculos a consumar-se, tendo sido, portanto, das mais antigas do continente.

Com efeito, o Estado liberal dos republicanos portugueses, ao emergir da Constituição de 1911, conservou idêntica tradição 
de liberalismo constitucional da monarquia lusitana. E ao elaborar o projeto primitivo de sua Lei Fundamental, inspirou-se também 
no modelo brasileiro da Constituição de 1891.

Fez-se então, novamente, o influxo constitucional do Brasil, sobre o corpo político da nação portuguesa.

Vejamos a esse respeito o que nos diz o mais importante comentador da primeira carta republicana de Portugal, o insigne 
constitucionalista Marnoco e Sousa, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Escreveu ele:

“A Constituição Política da República Portuguesa tem como fontes principais a Constituição do Brasil de 24 de fevereiro de 
1891 e as constituições do nosso regime liberal, sobretudo as de 1822 e 1838”.

Contra aqueles que censuravam haver o país tomado por fonte de sua Lei Fundamental a constituição brasileira, em virtude 
de representar um direito estranho à evolução política de Portugal, Marnoco e Sousa  fulminou o argumento mostrando que em 
todas as constituições se encontram elementos de outras e afirmando literalmente que “a carta constitucional de 1826 foi copiada 
da constituição do império brasileiro”.

A seguir, faz o elogio da nossa Constituição republicana de 1891 nos seguintes termos:

“A constituição brasileira é uma das mais perfeitas e melhor organizadas das constituições republicanas. E era evidentemente 
às instituições políticas de um povo que teve até 1822 uma história comum com a nossa, que nós poderíamos ir buscar os elementos 
mais adequados para a elaboração da Constituição da República Portuguesa”.

Minhas Senhoras e meus Senhores:

Celebramos neste Congresso da advocacia brasileira 25 anos de promulgação da Carta de 1988. Ela restaura a legitimidade 
representativa do regime e faz do princípio constitucional o cimento das liberdades que a ditadura havia confiscado ao povo 
brasileiro.

Ditadura que se prolongou por vinte anos, foi ela a mais grave retrogradação da nacionalidade na esfera da democracia, nos 
avanços e garantias do Estado de Direito, na força do humanismo liberal imanente às formas republicanas de governo. 

Eis a mensagem que ora vos passo, sobre os destinos desta nação em tão grave conjuntura de sua história:

Fidelidade à Carta Magna!

Fidelidade à democracia!

Fidelidade ao povo brasileiro!
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Jamais o recuo nas conquistas sociais da Constituição.

Constituição, para ser legítima, não retrograda.

A Constituição, perante a jurisprudência do Século XXI, perante seu constitucionalismo de alforria e vanguarda, é um código 
de direitos fundamentais.

Direitos que a consciência moral da humanidade compendia e consagra, resumidos em lema universal, de elevado teor 
axiológico. 

Aliás esta é a doutrina do constitucionalismo contemporâneo que acrescentou o quarto elemento, de incomparável valor, de 
suprema importância, a saber, a justiça.

Porque sem justiça, nunca a liberdade, nunca a igualdade, nunca a fraternidade alcançariam a sedimentação social e profunda 
dos sentimentos de alforria no coração do corpo coletivo, no âmago das suas instituições, que unicamente a democracia purifica, 
estabelece, redime.

Justiça, aspiração suprema de todas as gerações, de todas as épocas, de todas as civilizações perpassadas de grandeza moral 
e de espírito altruísta! 

Justiça que gera na alma dos povos a concórdia e a solidariedade humana, complementa-lhe a sua evolução espiritual e 
estabelece a coesão ética por onde se legitima o poder de quem governa e a anuência de quem obedece.
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Desenvolvimento sustentável do milênio no projeto ambiental Amazônia Protege1

Desembargador Federal Souza Prudente2

Visando transformar nosso mundo, no projeto de desenvolvimento sustentável do Milênio, chefes do Estado e de Governo 
e altos representantes, reunidos na sede das Nações Unidas em Nova York, de 25 a 27 de setembro de 2015, assinaram a Agenda 
2030, com 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas universais, buscando concretizar os direitos humanos de 
todos os seres que habitam este planeta.

Nesse propósito de sustentabilidade universal, reafirmaram os resultados de todas as grandes conferências e cúpulas nas 
Nações Unidas, que estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento sustentável e ajudaram a moldar a nova Agenda, 
incluindo-se a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 
Sustentável; a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social; o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento; a Plataforma de Ação de Pequim; e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(RIO+20). Reafirmaram, também, a continuidade dada a estas conferências, incluindo os resultados da Quarta Conferência das 
Nações Unidas sobre os Países Menos Desenvolvidos, a Terceira Conferência Internacional sobre Pequenos Estados Insulares 
em Desenvolvimento; a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Países em Desenvolvimento Sem Litoral; e a Terceira 
Conferência Mundial da ONU sobre a Redução do Risco de Desastres. 

No contexto dos objetivos de sustentabilidade da Agenda 2030 da ONU, destaca-se, em defesa do meio ambiente natural, 
sadio e sustentável, o objetivo 15 da referida Agenda, nos termos seguintes: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda de biodiversidade; 15.1 até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres 
e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com 
as obrigações decorrentes dos acordos internacionais; 15.2 até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos 
os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o 
reflorestamento globalmente; 15.3 até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos 
afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo; 15.4 
até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade 
de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável. 15.5 tomar medidas urgentes e significativas 
para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies 
ameaçadas.

Buscando dar eficácia plena a esse objetivo 15 da Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável do milênio, 
a Quarta Câmara do Ministério Público Federal, no Brasil, desenvolveu o Projeto Ambiental Amazônia Protege, como resultante 
de uma força conjunta desenvolvida com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e 
com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, visando a reparação do dano ambiental causado por 
desmatamentos ilegais ocasionados na região amazônica, bem como a retomada das áreas respectivas, evitando-se a regularização 
fundiária das áreas recém-desmatadas ilegalmente e a sua ilegal utilização econômica, em perfeita harmonia com a tutela cautelar 
constitucionalmente prevista no art. 225, parágrafo 1º, incisos I, III, V e VII, e respectivos parágrafos 2º, 3º e 4º, da Constituição 
Federal, na linha de eficácia plena e de imposição ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes 
e futuras gerações (CF, art. 225, caput), exigindo-se, inclusive, na forma da lei, a implementação de políticas públicas voltadas à 
execução e à prevenção de potencial desequilíbrio ecológico-ambiental.

Ademais, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), tendo se reunido no Rio de 
Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 
adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a partir dela, com o objetivo de estabelecer uma nova e justa 
parceria global mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e os indivíduos, 
trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do 
sistema global de meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra, nosso lar, 
elaborou a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que no seu Princípio nº 16 estabeleceu a responsabilidade 
do poluidor, na dicção de que: as autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e 
o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo 
da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais.

Nesse contexto, não há como sobrepor-se o conceito de soberania nacional, em comportas isoladas do interesse ecológico-
ambiental transfronteiriço e intergeracional que resulta dos imperativos de uma soberania ecológica-global e das responsabilidades 
governamentais que dela emanam planetariamente.

1 Artigo publicado no Jornal Correio Braziliense, caderno Direito & Justiça, dia 14 de outubro de 2019.
2 Mestre e doutor em Direito Público Ambiental pela UFPE e pós-doutor em direitos humanos pela Universidade de Salamanca/Espanha. Diretor da Escola Superior 

da Magistratura Federal da 1ª Região – ESMAF
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Colaboração premiada: o Cavalo de Troia do processo penal brasileiro
Michael Procopio Ribeiro Alves Avelar1

Introdução
O presente trabalho visa a analisar o papel da colaboração premiada na modificação da mentalidade no processo penal 

brasileiro, abrindo portas para uma concepção de discricionariedade ampla do Ministério Público, para além da delimitação legal 
dos espaços de consenso no Brasil. Para a análise, utiliza-se da metáfora, elaborada por Máximo Langer, do Cavalo de Troia, para 
se demonstrar o efeito que um instrumento de consenso desenvolvido nos EUA pode causar em um sistema de características tão 
diferentes como o brasileiro.

Na sequência, busca-se compreender o fenômeno da internacionalização da justiça negocial, com sua expansão gradativa 
e maior uniformidade dos ordenamentos jurídicos. Como efeito dessa globalização, passa-se à experiência italiana, que foi a 
justificativa oficial do legislador para adoção de instrumento de negociação na jurisdição criminal, com a introdução da transação 
penal para os crimes de menor potencial ofensivo.

Na sequência, o enfoque é dado à Lei n. 9.099/1995 como mensageiro a convencer os brasileiros para a posterior recepção 
do Cavalo de Troia, baixando as barreiras ao desconhecido por meio de uma amostra de justiça consensual para os casos criminais. 
O mensageiro teria pavimentado o caminho para a colaboração premiada, especialmente na configuração da Lei n. 12.850/2013, 
que modificou a estrutura do sistema de justiça penal e trouxe uma nova concepção de atuação do órgão de acusação, como se 
nota da instituição de acordo de não persecução penal, introduzido, inicialmente, por mera resolução do Conselho Nacional do 
Ministério Público.

Com o advento de modificação legislativa, questiona-se o papel da Lei n. 13.964/2019 como contramovimento à amplitude 
de discricionariedade do órgão de acusação, com disciplina da colaboração premiada de forma mais pormenorizada. O intuito final, 
portanto, é diagnosticar os efeitos da colaboração premiada no sistema processual penal e seus aspectos positivos e negativos.

1. O Cavalo de Troia e o Direito Comparado
A história do Cavalo de Troia já foi contada por diversos autores e se difundiu pelo mundo todo, não se podendo confirmar 

se é realmente verídica ou apenas literária. Narra que os gregos teriam construído um artefato de madeira, em formato de cavalo, 
como estratagema de guerra. A estrutura foi enviada como presente aos troianos, com soldados gregos escondidos em seu interior, 
como uma forma de vencer o obstáculo das muralhas da cidade inimiga.

Os troianos teriam levado o cavalo de madeira para dentro de seus muros, conforme narra Virgílio, em sua obra Eneida, mas 
desconfiaram do artefato. Príamo, o rei, teria, então, questionado Sinon, um grego capturado por seu povo, sobre o inusitado 
monstro, ao que o jovem dissimulado, procurando fingir fidelidade aos seus captores, responde:

Serão comvosco: a profecia he esta.

Da diva em desaggravo, amoesta-o Calchas,

De ligneas traves, em lugar da estatua,

Esta mole estupenda construíram;2

Com esse artifício, Sinon fez com o que o rei cresse em si, conseguindo convencê-lo a não lançar fogo à edificação de 
madeira, na qual se ocultavam seus conterrâneos. O objeto fica, então, exposto como presente dado por seus inimigos, que o 
teriam construído – como foram convencidos – como desagravo a uma divindade por eles enfurecida. Eis que, durante a noite, 
aproveitando-se do sono da cidade, os gregos que lá se ocultavam abrem os seus portões e permitem a entrada do exército, 
garantindo a vitória sobre Troia. 

A figura do Cavalo de Troia, bastante emblemática, é utilizada por Máximo Langer como metáfora para um fenômeno 
passível de ocorrer por meio de introdução de institutos de um sistema jurídico em outro. De início, vale destacar que o autor 
compreende que, quanto à circulação de ideias jurídicas, a utilização da concepção de tradução jurídica seria mais adequada do 
que se falar em transplante, termo popularizado por Alan Watson. O transplante destacaria uma transposição de um instituto, 
como em uma doação de órgãos, de um corpo jurídico para outro, o que poderia levar à rejeição, como por meio da declaração de 
inconstitucionalidade ou de seu desuso, mas daria a ideia de que, após haver a sua aceitação, o instituto transferido funcionaria tal 
qual no local de origem, o que não corresponderia à realidade do direito comparado3. 

Compreendendo que a metáfora do transplante encontra limitações para descrever o fenômeno da circulação de ideias 
entre sistemas jurídicos, Langer defende a sua substituição pela metáfora da tradução, especialmente em razão da adaptação que 
um instituto sofre nesse processo de transposição. Utiliza-se da ideia para comparar a transposição de institutos jurídicos com a 
tradução de um idioma para outro. Com isso, o autor enfatiza a distinção entre o texto traduzido e o de destino, com a modificação 

1 Mestrado em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP (em andamento). Especialista em Filosofia e Teoria do Direito pela PUC Minas (2017). Juiz Federal.
2 VIRGILIO. Eneida. Tradução de Manuel Odorico Mendes. Disponível em https://www.unicamp.br/iel/projetos/OdoricoMendes/. Acesso em 31.out.2020.
3 LANGER, Máximo. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure. In: 

Harvard International Law Journal, Vol. 45, N. 1, 2004, p. 29-31.
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do trecho que se traduz, tal como ocorre com um instituto jurídico transposto a um ordenamento jurídico diverso daquele em que 
criado e desenvolvido4.

Aproveitando-se, então, da teoria e da história da tradução, o comparatista discorre sobre as abordagens possíveis: uma 
tradução literal, palavra por palavra; uma reformulação fidedigna, mas autônoma, em que o tradutor busca manter o texto original, 
mas com o mesmo poder de convencimento do idioma de destino, e, por fim, uma reelaboração substancial, com a finalidade 
precípua de se criar um texto atrativo no idioma de destino, mais do que de se manter a fidelidade ao texto original5.

Após utilizar a metáfora da tradução, o autor faz uma interessante comparação ao advertir que a tradução do plea bargaining 
do sistema legal estadunidense pode se tornar um Cavalo de Troia ao ser levado de um sistema notadamente adversarial para 
um ordenamento jurídico de natureza inquisitorial, como os da Europa Continental. O plea bargaining, definido por ele como 
o mecanismo procedimental por meio do qual acusação e defesa podem negociar sobre um caso sujeito à apreciação judicial, 
teria o potencial de modificar um sistema de base romanística que recebesse a sua tradução legal. Ainda que o autor não creia 
que, por meio da tradução de institutos, esse sistema se torne uma reprodução do modelo adversarial dos Estados Unidos da 
América, os seus efeitos podem modificar sobremaneira os sistemas de tradição civil law, aprofundando as diferenças entre eles. 
O ordenamento jurídico que recebe o instituto, traduzindo-o para si, recebe uma estrutura que tende a abrir as portas para uma 
concepção de processo penal caracterizado pela disputa de suas partes perante um julgador passivo6.

A poderosa metáfora do Cavalo de Troia será o ponto de partida para análise da introdução, no Brasil, de espaços de consenso 
e os seus efeitos no sistema, inclusive a potencial desnaturação do sistema de tradição civil law para um modelo processual em que 
a negociação se torna a base do sistema de justiça penal, o método mais natural de resolução de conflitos penais. A colaboração 
premiada, com a sua disciplina na Lei n. 12.850/2013, será um parâmetro para se identificar se houve a mera tradução de um 
instituto estrangeiro, cujos limites seriam bem delimitados, ou se deixaram adentrar, pelos portões do ordenamento jurídico 
brasileiro, um elemento com o potencial de desestruturar as suas bases.

2. Um esboço sobre o plea bargaining nos EUA
Antes da análise dos efeitos provocados no Brasil pela tradução de institutos negociais, cumpre fazer uma breve digressão 

sobre como funciona o instituto em seu idioma de origem, ou seja, no ordenamento jurídico em que foi originalmente concebido. 
É necessário, portanto, fazer um breve histórico sobre o instituto do plea bargaining nos Estados Unidos, as suas características 
básicas e a sua utilização como instrumento de colaboração de supostos autores de infrações penais com a administração da 
justiça.

Sobre o sistema estadunidense, Wayne R. LaFave e Jerold H. Israel já destacavam, em trabalho de 1985, que a maioria dos 
casos criminais eram resolvidos pela confissão de culpa pelo acusado (plea of guilty ou guilty plea), algumas vezes na expectativa 
de uma condenação mais leve. Entretanto, na maior parte dos casos, os réus se autoincriminavam, com o guilty plea, em razão de 
uma negociação prévia, em que ficava acordado, com o acusado, que algumas concessões seriam garantidas ou solicitadas ao juiz 
pela acusação, em um explícito plea bargaining. Isto é, tornou-se comum uma negociação entre acusação e defesa, em que o réu 
abria mão de seu julgamento, em que poderia apresentar as suas teses defensivas e participar da instrução probatória, por algum 
benefício, o que demonstra uma característica de direito premial7.

Os autores apontam, como uma das formas comuns de negociação, a combinação entre acusação e defesa de ser o 
réu denunciado por infrações penais menos graves do que aquelas configuradas, em tese, a partir das evidências colhidas na 
investigação. Seria possível, ainda, uma negociação em que, apesar de o réu ser acusado formalmente da infração penal 
demonstrada pelos elementos de evidência já obtidos, haveria uma promessa de leniência ou benefício em relação à sanção penal, 
como a concessão de probation, um instituto que corresponde a uma liberdade vigiada, sob observação do comportamento do 
beneficiado. Essa hipótese poderia, ainda, se limitar à promessa do acusador, o prosecutor, de não fazer uma recomendação ao juiz 
ou de não se opor ao pedido de leniência feito pela defesa8. 

Por fim, haveria a negociação de se retirarem determinadas infrações penais da acusação, em sua apresentação formal ao 
juiz, ou de se deixar de imputar determinadas infrações, o que, para os autores, era frequentemente ilusório. Isso porque seria 
difícil obter a condenação por todos os delitos e, se obtida a condenação, isso ensejaria, amiúde, uma concurrent sentencing, com 
o cumprimento concomitante das sanções penais, estabelecendo-se o limite na mais grave delas9.

Por mais que o plea bargaining, possa aparentar indissociável do sistema de justiça criminal dos EUA, há evidências de sua 
prática apenas a partir do Século XIX, o que leva à reflexão de que, no Século XVIII, o julgamento pelo júri era realizado por um 
juiz, sem advogados, e conduzido de forma célere, tornando desnecessário o recurso ao modelo consensual, o que se modificou 
significativamente com o procedimento adversarial e o desenvolvimento do direito probatório10. 

4 LANGER, Máximo. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure. In: 
Harvard International Law Journal, Vol. 45, N. 1, 2004, p. 32-33.

5 LANGER, Máximo. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure. In: 
Harvard International Law Journal, Vol. 45, N. 1, 2004, p. 33.

6 LANGER, Máximo. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure. In: 
Harvard International Law Journal, Vol. 45, N. 1, 2004, p. 35-36.

7 LAFAVE, Wayne R.; ISRAEL, Jerold H. Criminal procedure. 2 ed., St. Paul: West, 1992, p. 898.
8 LAFAVE, Wayne R.; ISRAEL, Jerold H. Criminal procedure. 2 ed., St. Paul: West, 1992, p. 898.
9 LAFAVE, Wayne R.; ISRAEL, Jerold H. Criminal procedure. 2 ed., St. Paul: West, 1992, p. 898.
10 LANGBEIN, John. Understanding the short history of plea bargaining, 13 Law & Society Review, Winter, 1979, p. 261-272.
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Ainda que se possa concluir pela existência da negociação em período anterior, há indícios de que, na prática judicial, guilty 
pleas eram desencorajados. No guilty plea, havia a declaração do acusado como culpado, possibilitando a aplicação imediata 
de pena. A prática de plea bargaining, com a busca de um benefício de direito premial pelo acusado para sua declaração como 
culpado, tornou-se o método dominante de resolução de casos criminais somente no final do Século XIX e começo do Século XX11.

Essa prática foi se expandindo a ponto de, no período de 12 meses com termo final em 30 de junho de 2017, o plea bargaining 
corresponder a 89,5% dos casos que resultaram em condenação nos tribunais federais do país, enquanto, nos Estados, chegou-se 
a um expressivo número de 97,7% das condenações12.

Apesar da disseminação do método, ele não é isento de críticas mesmo em seu país de origem. Alguns autores entendem 
que o sistema de negociação, como um todo, é coercitivo e viola os direitos constitucionais do acusado, especialmente porque em 
muitos casos há uma sentença de condenação muito maior quando não se aceita o acordo proposto pela acusação. É a posição 
de Albert W. Alschuler, que defende que, em casos criminais, a sanção penal deve corresponder àquilo que o réu fez, e não uma 
decisão posteriormente feita quanto a adotar ou não determinado procedimento. Além de outras objeções possíveis, ele entende 
que há uma inaceitável análise econômica da liberdade, bem como que a injustiça é inerente a um sistema em que a pena se torna 
menor se o acusado abre mão de seu direito a um julgamento pelo júri13.

Langer, por sua vez, compreende que nem sempre o sistema será coercitivo, o que dependerá da forma da proposta. Faltará 
voluntariedade à aceitação do acordo se a proposta do órgão de acusação envolver como um dos termos a acusação formal de um 
acusado que não seria condenado, pelo padrão probatório exigido, por um júri razoável; se a condenação e a sanção imposta, tidas 
como elementos de negociação, não forem justas no caso específico; e, por fim, no caso de overcharging, ou seja, de imputação 
excessiva em relação aos fatos supostamente cometidos14.

Uma das possibilidades de negociação entre a acusação e a defesa, que se mostra de interesse peculiar nessa incursão, é a 
obtenção de provas a serem fornecidas pelo colaborador como moeda de troca para um direito premial, ou seja, para obtenção 
de benefícios. Alguns autores estadunidenses, como destaca Olavo Pezzotti, não incluem no plea bargaining a negociação que 
envolve o fornecimento de elementos de prova, pelo acusado, quanto a coautores e partícipes, ou a reparação de danos por ele 
causados. Referidos acordos são denominados de witness inducement agreements, em que se pode garantir diminuição de pena ao 
colaborador e até mesmo a imunidade penal15.

Ainda que haja uma posição restritiva quanto à classificação, correta a posição de Pezzotti, ao considerar que não existem 
importantes distinções entre os institutos, fundando-se, ambos, na discricionariedade ampla do órgão de acusação16. Deste modo, 
será aqui considerado o witness inducement agrément como mera modalidade de plea bargaining, cuja única especificidade é a 
concessão, por parte do acusado, de elementos de prova como objeto de negociação com o Estado.

3. A internacionalização da justiça negocial: agradando a gregos e troianos
Em um mundo mais globalizado e em que os povos cada vez mais se comunicam entre si, estudam em instituições 

estrangeiras e várias organizações internacionais trabalham para a cooperação entre as nações, pode-se inferir uma tendência de 
maior interinfluência entre os países e uma possível harmonização de suas leis. Apesar de ser naturalmente concebível que isso 
ocorra de forma equânime, as relações internacionais demonstram a maior força dos países mais desenvolvidos, o que possibilita 
a exportação de suas concepções jurídicas, incluído aí o plea bargaining, com maior facilidade.

Nesse âmbito, Renato Stanziola Vieira faz percuciente análise sobre a influência que o Norte possui sobre o Sul, sob as ideias 
de prestígio e de idealização sobre o conhecimento produzido nos países desenvolvidos. Essa conjuntura facilita uma ideia de 
mero transplante de institutos jurídicos do Hemisfério Norte para os ordenamentos jurídicos latino-americanos, especialmente ao 
receberem a etiqueta de failed law, conforme advertência feito por Jorge L. Esquirol. Há, ainda, a perspectiva de se correlacionar 
a prosperidade econômica à estabilidade jurídica, possibilitando um transplante de um país para outro e um movimento de 
uniformização dos sistemas jurídicos17.

Esquirol identifica a falácia dos sistemas falidos na América Latina – como se todos os sistemas não possuíssem suas próprias 
deficiências e os seus méritos – para se criar uma imagem ficcional de um funcionamento ideal do processo penal estadunidense. 
Os procedimentos vigentes são tachados de autoritários ou violadores de direitos humanos, assim como são relacionados à 
impunidade, à falta de efetivo cumprimento e à ineficiência. Ao serem transplantados institutos utilizados nos Estados Unidos, os 
seus defeitos e críticas acadêmicas são deixados de lado, enquanto ecoa o discurso do sistema local falido. Isso seria, na visão do 
autor, contraprodutivo, ao se rejeitar todo o ordenamento latino-americano ao invés de se analisar o que merece melhorias, além 
de se causar uma contínua reforma na legislação dos países latino-americanos, aumentando cada vez mais o descrédito de suas 
instituições18.

11 ALSCHULER, Albert. Plea bargaining and its history. In: Columbia Law Review. Vol. 79, January 1979, n. 1, p. 5-6.
12 SOUSA, Marllon. Plea Bargaining no Brasil. Salvador: Editora JusPodivm, 2019, p. 91-92.
13 ALSCHULER, Albert. The changing plea bargaining debate. In: California Law Review, vol. 69, issue 3, May 1981, p. 652-683.
14 LANGER, Maximo. Rethinking Plea Bargaining: The Practice and Reform of Prosecutorial Adjudication. In: American Criminal Procedure, 33 American Journal of 

Criminal Law, 2006, p. 242.
15 PEZZOTTI, Olavo Evangelista. Colaboração premiada: uma perspectiva de direito comparado. São Paulo: Almedina, 2020, p. 126-130.
16 PEZZOTTI, Olavo Evangelista. Colaboração premiada: uma perspectiva de direito comparado. São Paulo: Almedina, 2020, p. 126-130.
17 VIEIRA, Renato Stanziola. O que vem depois dos “legal transplants”? Uma análise do processo penal brasileiro atual à luz de direito comparado. Revista Brasileira de 

Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 2, mai./set. 2018, p. 767-806. Disponível em: <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v4i2.133>. Acesso em: 10 out. 2020, p. 
778-786.

18 ESQUIROL, Jorge L. The Failed Law of Latin America. The American Journal of Comparative Law, v. 56. n. 1, p. 75-124, 2008.
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Nessa mesma linha, Langer admite a influência do sistema jurídico estadunidense sobre diversos outros países, especialmente 
após a Guerra Fria, o que inclui o sistema de plea bargaining. O autor defende, entretanto, que a adoção de métodos de justiça 
consensual em países de civil law, em uma análise global e concreta, não os tem tornado próximos do modelo dos Estados Unidos, 
mas sim feito com que tais sistemas, antes mais homogêneos, se tornassem mais diferentes entre si19. 

Essa visão de Langer, contudo, não parece corresponder à realidade brasileira, em que a introdução de espaços de consenso 
levou a uma compreensão de discricionariedade ampla do Ministério Público, com criação de acordos de não persecução penal 
sem base legislativa e celebração de acordos de colaboração premiada com concessão de benefícios não previstos em lei, como se 
verá adiante. Como houve a influência italiana sobre o Brasil, uma breve incursão naquele sistema poderá auxiliar a compreender 
os impactos da tradução de instrumentos de justiça negociada no Brasil.

4. A Itália como ponto de passagem do modelo: a tradução da tradução?
Se usarmos o termo tradução para designar a importação de institutos jurídicos dos EUA para o Brasil, com modificações para 

sua acolhida, é possível dizer que não traduzimos o modelo de consenso penal diretamente do original ou, se o fizemos, usamos 
também como referência a tradução italiana. É que, ainda que a maior influência seja estadunidense, a República Italiana também 
tem seu crédito na modificação dos rumos do processo penal brasileiro.

 Referida influência, no caso da Lei n. 9.099/1995, é bem destacada por Olavo Pezzotti, que, citando Marcos Zilli, observa ter 
havido uma tradução com inspiração na fonte estadunidense, mas não uma mera transposição de institutos. Conclui o autor que a 
influência anglo-saxônica sobre o sistema brasileiro foi indireta, passando por dois movimentos de importação. Para demonstrar 
que o paradigma do Brasil foi a experiência italiana, o autor cita a exposição de motivos do anteprojeto que originou referida lei, 
em que se declarou a adoção da sistemática existente na Itália, com hipóteses excepcionais de discricionariedade regrada20.  

Cumpre destacar, então, que os legisladores italianos já fizeram modificações para a tradução do modelo de negociação, 
adaptando-os à realidade nacional, em que o princípio da obrigatoriedade está previsto no próprio texto constitucional. Portanto, 
ao contrário dos Estados Unidos, foi estabelecida uma discricionariedade controlada para a atuação do Ministério Público, não se 
transplantando o modelo negocial centrado no princípio da oportunidade na ação penal21.

Apesar disso, a reforma italiana é considerada, por Langer, uma das que mais se aproximaram, em um sistema de civil law, do 
modelo de plea bargaining estadunidense. Em 1989, foi aprovado um novo Código de Processo Penal, com inspiração no devido 
processo e na eficiência. Uma das alterações foi a preparação de um relatório escrito para o processo, sem contaminação com as 
provas colhidas na investigação. Foram extintos os juízes de instrução, com as provas produzidas pelas partes e, no processo, a 
produção de provas a partir de requerimento das partes e, apenas excepcionalmente, de ofício pelo juiz. Foi, ainda, introduzido o 
sistema de interrogatório direto (direct examination) e cruzado (cross-examination) das testemunhas na fase judicial22. 

Foi, ainda, introduzida, pela reforma legislativa, a possibilidade de negociação denominada de patteggiamento, um plea 
barganing italiano. A negociação é entabulada entre acusação e defesa, com requerimento de sua homologação pelo juiz, em 
que a condenação pode ser reduzida até um terço se a pena reduzida não exceder 5 anos de encarceramento, de forma exclusiva 
ou cumulativa com pena de multa. A pena será imposta se o juiz considerar que não há razões para absolver o réu e considerar 
proporcionais aos fatos tanto a acusação quanto a sanção penal. Não há necessidade de confissão para o patteggiamento. No caso 
de recusa de acordo pela acusação, a defesa pode requerer a redução da pena diretamente ao juiz, se entender discordar das 
razões dadas para não se firmar o acordo.23

Fernando Torrão observa que, no patteggiamento, a determinação da pena pode resultar de um acordo entre acusação e 
defesa, como no plea bargaining anglo-saxão, que lhe serviu de inspiração. Entretanto, o autor aponta uma relevante diferença 
entre a fonte e o modelo italiano, em razão de somente neste último haver limitação referente ao quantum de pena. Haveria, ainda, 
uma distinção quanto à pena decorrente da negociação ser somente alternativa, mas neste caso houve alteração legislativa (L. 12 
giugno 2003, n. 134), razão pela qual não há mais referido traço distintivo. De todo modo, a conclusão do jurista português é de 
que o pattegiamento implica a consagração de um autêntico modelo de justiça consensual no direito processual penal da Itália, 
com imposição, ao final, de verdadeira pena24.

Sobre o tema, Michael Vitello também enfatiza que o sistema italiano não exige o plea of guilty para a adesão à negociação, 
além de permitir que o acusado solicite uma sentença determinada. Não é possível, entretanto, que a acusação escolha os fatos 
ou os crimes dos quais disporá, dada a obrigatoriedade que determina sua atuação. Além disso, o autor enfatiza o maior controle 
judicial, se comparado o sistema com o estadunidense, em que a acusação deve justificar a discordância quanto à solicitação de 
determinada sentença e o juiz exerce controle sobre a voluntariedade e mesmo sobre os fatos, inclusive sobre circunstâncias 
agravantes e atenuantes25. 

19 LANGER, Máximo. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure. In: 
Harvard International Law Journal, Vol. 45, N. 1, 2004, p. 1-6.

20 PEZZOTTI, Olavo Evangelista. Colaboração premiada: uma perspectiva de direito comparado. São Paulo: Almedina, 2020, p. 212-213.
21 PEZZOTTI, Olavo Evangelista. Colaboração premiada: uma perspectiva de direito comparado. São Paulo: Almedina, 2020, p. 213-216.
22 LANGER, Máximo. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure. In: 

Harvard International Law Journal, Vol. 45, N. 1, 2004, p. 46-48.
23 LANGER, Máximo. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure. In: 

Harvard International Law Journal, Vol. 45, N. 1, 2004, p. 48-51.
24 TORRÃO, Fernando. A relevância político-criminal da suspensão provisória do processo. Coimbra: Almedina, 2000, p. 170-179.
25 VITELLO, Michael. Bargained-for-Justice: Lessons from the Italians?, 48. In: University of the Pacific Law Review. 247, 2016. Disponível em: https://scholarlycommons.

pacific.edu/uoplawreview/vol48/iss2/12. Acesso em 5 out. 2020, p. 261.
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Analisada, de forma breve, a adaptação da justiça penal negociada na Itália, percebe-se que inspiração inicial da adoção 
desse modelo no Brasil, com a Lei n. 9.099/1995 já se valeu de uma tradução europeia da versão existente nos EUA, ou seja, houve 
uma adaptação de um sistema de tradição common law para um de raiz civil law. A partir dessa experiência, foi feita uma nova 
tradução da Itália para o Brasil, pois, ainda que os sistemas sejam mais próximos, possuem diferenças marcantes. Pode-se destacar, 
dentre outras diferenças, que no país europeu os procuradores e juízes são membros da magistratura, oriundos de uma mesma 
carreira, e que a obrigatoriedade da ação penal tem guarida na Constituição.

Por isso, mesmo da Itália para o Brasil, não parece adequado se falar em um transplante, uma simples importação do instituto 
tal como lá configurado, mas sim em uma nova tradução, levando à conclusão de que, apesar de o instituto original ter origem 
nos Estados Unidos, nossa versão recebe uma dose da cultura italiana. Caso se utilize da metáfora de que os italianos beberam em 
fontes anglo-saxãs, pode-se concluir que os brasileiros receberam da mesma água, mas somente depois de filtrada na península 
do Lácio.

5. A introdução de espaços de consenso no Brasil: o convencimento de Sinon
Antes de se aceitar um Cavalo de Troia que coloque todas as bases de um sistema jurídico em xeque, é necessário um 

trabalho de convencimento ou uma aceitação gradual da mudança, ainda que se trate de um ambiente de admiração pelo 
estrangeiro, dado o mencionado prestígio da legislação dos países do Norte, e de uma atmosfera em que a ideia de falência 
sistêmica foi disseminada. Isso porque a aceitação de determinada mudança, mesmo com circunstâncias favoráveis, depende do 
convencimento dos profissionais que atuam no sistema, dada a relevância da racionalidade organizacional e da característica mais 
ou menos adversarial do processo penal para o desenvolvimento e expansão de um método negocial26. 

Assim, embora haja uma tendência na aceitação de um instituto que vem de um sistema admirado, a ser muitas vezes 
transplantado – sem sequer um trabalho de tradução com respeito às diferenças dos sistemas – para um ordenamento tido como 
fracassado, o aval dado ao que é externo e estranho, por um elemento interno, facilita a sua assimilação. Daí o notável papel de 
um mensageiro, ainda que visto como uma amostra para experimentação controlada, a angariar a paulatina aceitação e garantir 
a abertura dos portões para o Cavalo de Troia, o artefato que contém em si o potencial de vencer todas as resistências ao novo.

A Lei 9.099/1995 funcionou como o Sinon da epopeia grega, ao convencer os juristas brasileiros sobre a viabilidade dos 
espaços de consenso e a sua compatibilidade com uma justiça penal até então sem espaço, na lei, para negociação penal entre 
acusação e defesa. Trouxe institutos novos, mas delimitados aos delitos menos importantes, sem trazer um grande choque de 
ideias e sem considerável repercussão social. Ao tempo de sua aprovação pelo Legislativo, entretanto, negava-se a adoção do 
princípio da oportunidade, enquanto se buscava preservar os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal, 
de modo que a exposição de motivos renegava qualquer influência do plea bargaining27.

A metáfora não implica, obviamente, uma ideia de enfrentamento hostil entre estadunidenses e brasileiros, mas busca exprimir 
o confronto de ideias, com gradual crescimento de influência e prestígio de um ordenamento jurídico em relação ao outro. Não se 
busca, tampouco, trazer uma ideia de rejeição do salutar e desejável intercâmbio de ideias e utilização de experiências estrangeiras 
para aprimoramento da justiça penal nacional, mas realçar a importação unilateral e os efeitos irrefreáveis dessa prática.

O que se enfatiza, portanto, é o convencimento trazido pela Lei n. 9.099/1995 sobre a viabilidade dos espaços de consenso, 
com a inserção de institutos conhecidos como despenalizadores, como a composição civil de danos, a transação penal e suspensão 
condicional do processo, de início para delitos com menor repercussão social e com sanções penais mais leves. É o que Marcos 
Zilli denomina de experiência controlada de laboratório, com liberdade de pactuação controlada, sem se desenvolver um ambiente 
de liberdade plena das partes. O autor também destaca, assim, ter havido uma tradução, e não mero transplante. Isso porque há 
destacadas diferenças entre a transação e a suspensão condicional do processo e a sua fonte de inspiração, o plea bargaining, 
considerando que os institutos traduzidos criaram espaços de maior autonomia, mas com liberdade regulada e orientada pela lei.28

A partir dessa experiência, a doutrina processual penal, antes mesmo do advento da Lei n. 12.850/2013, começou a 
reformular os seus princípios informadores, surgindo uma concepção de discricionariedade regrada, com mitigação do princípio 
da obrigatoriedade da ação penal. Na época, já se formou uma resistência a essa concepção, sob o argumento de que a transação 
penal era direito público subjetivo do réu, constituindo, assim, uma faceta da obrigatoriedade da atuação do Ministério Público em 
determinadas hipóteses delimitadas pela lei29.

6. A Colaboração Premiada na Lei n. 13.850/2013: um Cavalo de Troia
Após a abertura de espaços de consenso na legislação brasileira com a Lei n. 9.099/1995, é a introdução da colaboração 

premiada, na forma como regulada pela Lei n. 13.850/2013, que representou um Cavalo de Troia para o ordenamento jurídico 
brasileiro, fortalecendo a ideia de discricionariedade do Ministério Público sobre a persecução penal, mesmo fora dos limites da 
lei. Apesar de não ser um instituto que ganhou imediatamente grande repercussão, o seu uso em casos midiáticos, como nos 
processos penais da chamada “Operação Lava Jato”, possibilitou a sua expansão e a mudança de mentalidade dos profissionais 
que atuam na justiça penal.

26 FEELEY, Malcolm. Plea bargaining and the structure of the criminal process. In: The Justice System Journal, number 3, 1982, p. 341-343.
27 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Um “novo” liberalismo processual penal autoritário? In: GLOECKNER, Ricardo Jacobsen (Organizador). Plea Bargaining. 1 ed. São 

Paulo: Tirant Lo Blanch, 2019, p. 175-176.
28 ZILLI, Marcos. No acordo de colaboração entre gregos e troianos o cavalo é o prêmio. In: Boletim do IBCCRIM, n. 300, nov. 2017, p. 4.
29 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 16 ed. atual. de acordo com as Leis nos 12.403, 12.432, 12.461, 12.483 e 12.529, todas de 2011, e Lei 

Complementar no 140, de 8 de dezembro de 2011. São Paulo: Atlas, 2012, p. 749-751. 
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Mesmo que o legislador tenha optado por um âmbito de liberdade controlada, ou seja, de concessão de uma parcela de 
autonomia às partes no processo penal, isso não significou uma modificação dos fundamentos da atuação da acusação no Brasil. 
Não se concedeu ao Ministério Público, cuja atuação é definida pela lei no ordenamento brasileiro, um espaço de discricionariedade 
ampla, em que a barganha pode ocorrer de forma criativa, sujeita apenas às vedações constitucionais, o que ocorreria, por exemplo, 
com a imposição de pena de banimento por meio de acordo.

Entretanto, mesmo com uma tradução do instituto, com adaptações ao sistema brasileiro e de forma a destacar a limitação 
legal aos espaços de liberdade de atuação, a sua leitura pode variar ao ser feita pelos operadores jurídicos, com seus interesses 
próprios e específicos. Essa ampliação do uso da colaboração premiada e do seu objeto, ainda que ultrapassando as balizas 
normativas, pode decorrer de um estímulo para a via mais fácil, de obter elementos de prova não por meio de investigações 
exaustivas e complexas, mas por meio da disposição do poder de punir que pertence ao Estado, e só pode ser imposto e objeto de 
renúncia pelos meios democraticamente previstos30.

Não sem razão Aury Lopes Jr. e Vitor Paczek diagnosticam uma tendência inexorável de ampliação dos espaços de consenso 
no Brasil, cujo início remonta à Lei n. 9.099/95, expandindo-se com a delação premiada e, posteriormente, com o acordo de não 
persecução penal, introduzido pelas Resoluções n. 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público. Os autores, bastante 
críticos ao modelo de justiça negociada, apontam ainda o exemplo da “Operação Lava Jato”, com acordos firmados fora dos limites 
estabelecidos pelo Código Penal, com regimes de cumprimento de pena inexistentes no sistema jurídico brasileiro31.

A expansão foi, em grande parte, provocada por um movimento advindo do próprio Ministério Público, em grande parte 
motivada pela influência do modelo estadunidense, em que a acusação, que atua em um processo adversarial, possui ampla 
discricionariedade. Nos EUA, o prosecutor possui um poder discricionário muito mais amplo do que nos sistemas de tradição civil 
law, a ponto de o controle sobre a sua atuação ser indireto e informal, com o seu recrutamento por meio de eleição. Além disso, 
há uma tradição do país em se preferir um controle local a um centro de poder. Torna-se mais desejável, portanto, a liberdade de 
atuação do encarregado local pela acusação dos crimes ocorridos naquela comunidade do que uma autoridade central distante 
dali, uniformizando a política institucional. Existe, portanto, um controle político, haja vista o relacionamento do prosecutor com 
autoridades e a comunidade local, o seu desejo de se reeleger e, tanto de um ponto de vista pragmático quanto ético, o fato de ser 
desejável a fixação de um padrão de conduta para tratamento de casos similares32. 

A corroborar os efeitos da introdução de métodos consensuais no sistema de justiça penal, destaca Pezzotti que, nos EUA, 
a reconstrução da colaboração premiada foi uma prática que possibilitou a expansão dos poderes discricionários do titular da 
ação penal, ampliando os espaços de solução consensual do processo penal. Conclui o autor que experiência global aponta para a 
tendência de expansão dos instrumentos de justiça negociada para muito além da previsão original, o que entende ter ocorrido 
entre a Lei n. 9.099/1995 e a colaboração premiada da Lei n. 12.850/201333.

Amostra notável dessa modificação de compreensão do ordenamento jurídico é a posição de Andrey Borges de Mendonça, 
membro do Ministério Público Federal que integrou a Força-Tarefa “Lava Jato” em 2014 e participou do grupo de trabalho que 
assessorou o Procurador da República no caso “Lava Jato” entre 2015 e 2016. O autor elabora uma principiologia própria para o 
novo modelo de justiça consensual, para, então, defender a existência de um microssistema em que os benefícios a serem concedidos 
no âmbito da colaboração premiada podem superar os previstos em lei. Argumenta que a legalidade tem como escopo a limitação 
o poder punitivo, buscando fundamentar, desse modo, a superação dos limites normativos com base na analogia in bonam partem, 
critério de integração da lei penal para beneficiar o autor de infração penal. Nessa linha de raciocínio, se o acordo favorece ao 
agente, a analogia lhe é favorável e, portanto, pode ser admitida34.

A interpretação feita do instituto traduzido vai além de suas adaptações para se tentar reproduzir o seu funcionamento nos 
Estados Unidos, tal como se o legislador tivesse transplantado o plea bargaining com as suas características originais, inclusive com 
uma reconfiguração da instituição a cargo da acusação criminal. 

Ademais, a analogia é uma formação ou criação de direito novo, já advertia Nelson Hungria, o que não permite a aplicação 
analógica de preceitos referentes à isenção ou atenuação de pena, com a única ressalva de se atender ao critério do favorabilia 
amplianda, ou seja, de ampliação favorável ao autor. Isso porque, segundo o penalista, são hipóteses excepcionais, que não 
permitem a sua extensão além dos casos taxativamente enumerados35. 

Ainda que o funcionalista Roxin, cuja compreensão do direito penal é mais permeável à política criminal, admita a analogia 
favorável ao réu sem restrições36, o próprio autor defende o princípio da determinação ou precisão no âmbito das consequências 
do delito, haja vista que a quantidade de pena, que deve ser calculada com base no princípio da culpabilidade e outros previstos 
na lei sobre a individualização da sanção, não é independente do marco legal37. 

30 ZILLI, Marcos. No acordo de colaboração entre gregos e troianos o cavalo é o prêmio. In: Boletim do IBCCRIM, n. 300, nov. 2017, p. 4.
31 LOPES JR., Aury; PACZEK, Vitor. O plea bargaining no Projeto “Anticrime”: remédio ou veneno. In. GLOECKNER, Ricardo Jacobsen (Organizador). Plea Bargaining. 1 

ed. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2019, p. 150 e 158.
32 PIZZI, William. Understanding prosecutorial discretion in the United States. The limits of Comparative Criminal Procedure. 54, Ohio State Law Journal, 1993, p. 

1336-1345.
33 PEZZOTTI, Olavo Evangelista. Colaboração premiada: uma perspectiva de direito comparado. São Paulo: Almedina, 2020, p. 213-216.
34 MENDONÇA, Andrey Borges de. Os benefícios possíveis na colaboração premiada: entre a legalidade e a autonomia da vontade. In: BOTTINI, Pierpaolo Cruz; 

MOURA, Maria Thereza de Assis. Colaboração premiada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 62-84.
35 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, Volume I, Tomo I. 4 ed. Editora Forense: Rio de Janeiro, 1958, p. 91-92.
36 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Traducción y notas Diego-Manuel Luzón Peña (Director), 

Miguel Díaz y García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Thomson Reuters; Madrid, 2008, p. 158.
37 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Traducción y notas Diego-Manuel Luzón Peña (Director), 

Miguel Díaz y García Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Thomson Reuters; Madrid, 2008, p. 174-175.
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Para além dessas considerações próprias do direito penal, não se deve confundir, sob o argumento sedutor de beneficiar 
os agentes que praticaram uma infração penal, a analogia com a possibilidade de serem desconsiderados os limites da lei. 
Independentemente da discussão sobre a possibilidade de qualquer analogia em benefício do autor da infração penal, o próprio 
conceito de analogia pressupõe a não regulação de uma situação pela legislação, aplicando-se, por isso, o regramento legal de um 
caso similar para suprir a lacuna existente38. 

Somente a título de exemplo, a admissão da analogia a favor do acusado poderia levar à conclusão pela existência de um 
poder geral de cautela do juiz no processo penal, a possibilitar a criação de medidas não previstas em lei, desde que presentes 
os requisitos de prisão processual e a restrição seja menor em relação aos direitos do acusado – o que não parece plausível. A 
conclusão, como se busca demonstrar, é que a analogia não é uma carta branca para tudo que se mostre favorável ao acusado, 
como se, entre a ausência de uma sanção aplicável e outra mais gravosa, tudo fosse permitido. 

Ademais, a ampliação de espaços de consenso, com concessão de benefícios não previstos em lei, desvirtuaria o sistema de 
execução penal, com possibilidade de regimes totalmente díspares, sem base legal, possibilitando a diferenciação de tratamento 
de executados fundamentada em critérios de conveniência de obtenção de elementos de prova, sem alicerce legal. A possibilidade 
de se dispor de sanções penais, com concessões não previstas em lei, tornaria o Ministério Público o titular do poder de punir, ou, 
como muitos o concebem, o jus puniendi, apesar de a Constituição lhe conferir, na verdade, a titularidade da ação penal, atribuições 
que certamente não se confundem.

7. Os efeitos do Cavalo de Troia
Cumpre analisar, então, os efeitos, efetivos e potenciais, da colaboração premiada no processo penal brasileiro, passando 

pela resposta legislativa ao crescimento potencial da discricionariedade de atuação do órgão de acusação, consistente na Lei n. 
13.964/2019, e a relevância dos efeitos nos campos penal e processual penal.

7.1 A Lei n. 13.964/2019: uma resposta ao presente grego?
Após celebrados vários acordos de colaboração premiada fora dos limites legais, o Congresso Nacional aprovou a Lei n. 

13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Conquanto tenha derivado de um projeto de lei do governo, houve modificação 
no Legislativo e uma das novidades envolveu a disciplina da colaboração premiada, por meio de alterações realizadas na Lei n. 
12.850/2013.

Não é objetivo do trabalho fazer uma análise exaustiva e comparativa sobre as modificações levadas a efeito, mas sim 
destacar alguns pontos que demonstram uma reação legislativa, ao se criarem normas mais específicas sobre o instituto com vistas 
a limitar a atuação do órgão de acusação. Houve, também, a inserção de normas para melhor definição do tema, como foi o caso 
do novo artigo 3º-A, inserido na Lei n. 12.850/2013. O dispositivo traz a definição da colaboração premiada como negócio jurídico 
processual e meio de obtenção de prova, o qual pressupõe utilidade e interesse públicos.

O artigo 3º-B trouxe regras sobre o início das investigações como marco do início de confidencialidade, além de uma 
disciplina pormenorizada sobre o procedimento de propositura do acordo, de sua eventual rejeição e até a vedação da utilização 
dos elementos de prova fornecidos pelo interessado, se não celebrado o acordo, para quaisquer outras finalidades. Do artigo 
3º-C deve ser destacada a necessidade de que o interessado esteja acompanhado de advogado ou defensor público durante as 
tratativas. 

Foi mantida, no artigo 4º, a previsão de benefícios legais, como o perdão judicial, a redução da pena privativa de liberdade 
em até dois terços ou a sua substituição por pena restritiva de direitos, desde que preenchidos determinados requisitos, exigidos 
de forma isolada ou cumulativa, como a identificação dos demais concorrentes para a prática delitiva; a revelação da estrutura 
hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, dentre outros. O que vale destacar é o parágrafo quarto do dispositivo, 
que prevê a possibilidade de o Ministério Público não oferecer denúncia contra o colaborador, e que teve a sua aplicação bastante 
restringida. A lei passou a prever que essa imunidade penal só se aplica aos casos em que o Ministério Público não tenha prévio 
conhecimento das infrações a que se refere a proposta. 

O parágrafo sétimo, por sua vez, deixou mais claros os aspectos a serem considerados pelo juiz para a homologação do 
acordo, consistentes na sua regularidade e legalidade; na adequação dos benefícios pactuados aos previstos em lei, declarando 
nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena previsto no Código Penal, as 
regras de cada um dos regimes previstos e os requisitos de progressão de regime, salvo, neste último caso, se o acordo for firmado 
após a sentença; na adequação dos resultados da colaboração ao mínimo exigido na própria Lei n. 12.850/2012; e, por fim, na 
voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas 
cautelares.

Como dito, não se busca aqui fazer uma análise exauriente das modificações legislativas, mas demonstrar que o legislador, 
longe de aumentar os espaços de consenso quanto à colaboração premiada, reagiu à ampliação nessa seara, tornando o instituto 
mais regulamentado pela lei e buscando coibir a negociação além dos limites expressamente permitidos. É de notar que a Lei n. 
12.850/2012, com a modificação levada a efeito pelo “Pacote Anticrime”, passou a determinar que a regulamentação sobre regime 
de cumprimento de pena, existente no Direito Penal, deve ser respeitada, o que parece um truísmo, não fosse a ampliação da 
discricionariedade do Ministério Público por sua própria iniciativa, com a frequente chancela do Poder Judiciário.

38 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de Ari Marcelo Solo; prefácio de Celso Lafer, apresentação de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. 2 ed. São 
Pauo: EDIPRO, 2014, p. 145.
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Questão interessante é que a Lei 13.964/2019 também modificou o Código de Processo Penal, inserindo nele o artigo 28-A, 
com a disciplina do acordo de não persecução penal. Ao mesmo tempo em que o “Pacote Anticrime” disciplinou de forma mais 
pormenorizada a colaboração premiada, albergou o instituto previsto anteriormente em uma resolução, elaborada pelo órgão de 
controle do Ministério Público, que dava poderes discricionários aos seus membros em relação a determinados delitos. Com isso, 
o acordo de não persecução penal, com clara inspiração no plea bargaining dos EUA, passou a ter previsão legal, beneficiando o 
réu que aceite confessar e evitar o julgamento, em troca de uma redução da sanção aplicável, ou seja, com característica de direito 
premial.

Vale notar, ainda, que o acordo não é cabível em qualquer delito, como ocorre nos EUA, mas apenas no caso de infração penal 
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. Dentre outros requisitos, também foram excluídos 
dessa forma de negociação os crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher 
por razões da condição de sexo feminino. Portanto, apesar de poder sinalizar, ao contrário do que se defende, uma corroboração 
do aumento dos espaços de consenso, o que houve foi a assimilação da forma de negociação pela legislação, mas com expressa 
delimitação de sua aplicação, em uma discricionariedade regrada. 

Portanto, ao movimento de aumento da discricionariedade do Ministério Público por sua iniciativa, com a aceitação do Poder 
Judiciário, seguiu-se um contramovimento legislativo, disciplinando os espaços de consenso, tornando-os delimitados por regras 
mais específicas. Ao mesmo tempo em que se deu o abrigo da lei ao acordo de não persecução penal, foi-lhe dada uma tônica 
restritiva, com disciplina específica e prevendo-se considerável controle judicial, inclusive quanto à insuficiência ou abusividade 
das condições estabelecidas. 

De fato, o parágrafo quinto do artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pelo “Pacote Anticrime”, possibilita ao 
juiz devolver os autos ao Ministério Público para reformulação da proposta, caso considere as suas condições inadequadas, 
insuficientes ou abusivas. Já o parágrafo sétimo do citado dispositivo estabelece o controle do juiz sobre a legalidade do acordo 
de não persecução penal, além de prever a recusa de homologação se não realizada a adequação do acordo anteriormente 
determinada.

Dessa análise das sucessivas alterações no processo penal brasileiro, pode-se apontar que a colaboração premiada funcionou 
como Cavalo de Troia, ao possibilitar a ampliação da discricionariedade do órgão de acusação, tanto por meio da aplicação prática 
dos instrumentos de consenso pelo Ministério Público quanto a partir de resolução aprovada por seu próprio Conselho Nacional. É 
notável, portanto, a mudança de mentalidade iniciada pelo anúncio da Lei n. 9.099/1995, que funcionou como Sinon, a admoestar 
os juristas, os profissionais que atuam na justiça penal e os políticos brasileiros a experimentarem um espaço de consenso, com sua 
promessa de celeridade, diminuição do congestionamento processual e maior autonomia da vontade dos envolvidos. Nada muito 
revolucionário, já que o mensageiro trouxe consigo institutos como a transação penal, a suspensão condicional do processo e a 
composição civil de danos, mas apenas para aqueles delitos considerados de menor importância.

Mais de uma década depois, com o terreno preparado pelo Sinon do processo penal, a colaboração premiada da Lei 
12.850/2013 mostrou a que veio, possibilitando acordos fora dos termos permitidos por lei, inclusive com a criação de novos 
regimes de cumprimento de pena, e a possibilidade de não persecução penal em juízo, criada a partir de uma mera resolução. Um 
verdadeiro Cavalo de Troia, motivado por uma tendência internacional de importação dos modelos dos países desenvolvidos e 
considerados exemplo de êxito no combate ao crime, dentre os quais se destacam os Estados Unidos. O presente de grego trouxe 
o potencial de modificação de todo um sistema que buscava construir as bases de um processo acusatório e cujo direito penal 
desenvolvia cada vez mais sua dogmática com vistas a delimitar o poder de punir do Estado.

7.2 O aumento da discricionariedade da acusação e a justiça criminal
Não se pode perder de vista que o objetivo do processo penal, como bem lembrado por Lorena Bachmaier Winter, é o 

estabelecimento de garantias que busquem evitar a aplicação do direito penal fora dos seus limites legais, além de reduzir os riscos 
de abusos estatais no exercício do seu direito de punir39. 

A concepção é bem acurada, podendo-se, entretanto, fazer a ressalva de Zaffaroni de não se tratar de um jus puniendi, mas 
de um poder de punir, de modo que o direito penal consiste em um discurso que orienta as decisões jurídicas que integram a 
criminalização secundária, mas que representam uma pequena parcela do poder em comparação às demais agências do sistema 
penal40. Ou seja, ainda que não se trate de todo o poder punitivo, que para o jurista seria exercido até mesmo por médicos quando 
determinam internações compulsórias de pacientes, a sua parcela que é exercida pelo sistema de justiça é orientada pelo discurso 
proveniente do direito penal.

Para o jurista argentino, a finalidade da interpretação do direito penal, em sua tarefa de orientação das decisões jurídicas, 
possui um objetivo não neutro, consistente na contenção do poder punitivo para fortalecimento do Estado de Direito41. Ainda 
que não haja total compatibilidade entre a concepção de Zaffaroni e a obra de Claus Roxin, o jurista alemão possui uma ideia 
consonante com a de limitação do poder de punir do Estado, ao conceber que a função das normas penais deve se limitar à 
proteção dos bens jurídicos, definidos como “circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida segura e livre, 

39 WINTER, Lorena Bachmaier. Justiça negociada e coerção: reflexões à luz do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Tradução de Daiane Ayumi Kassada. Revisão de 
Ricargo Jacobsen Gloeckner. In. GLOECKNER, Ricardo Jacobsen (Organizador). Plea Bargaining. 1 ed. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2019, p. 16.

40 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Batista, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro, volume 1, 4 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, 3ª reimp., 
2017, p. 64.

41 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Batista, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro, volume 1, 4 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, 3ª reimp., 
2017, p. 90.
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que garanta todos os direitos humanos e civis de cada um na sociedade ou para o funcionamento de um sistema social que se 
baseia nestes objetivos”42. 

Vista a finalidade do direito penal, o próximo passo é escrutinar o propósito do direito processual penal. Na visão de Roxin 
e Schünemann, há uma natureza complexa, de condenar o culpado, absolver o inocente, respeitar a forma do processo judicial e 
abstraí-la da arbitrariedade e dar estabilidade jurídica à decisão do caso43. Essas ideias podem sim ser compatíveis com espaços 
de consenso no processo penal, desde que não haja um ambiente de negociação ilimitada, em que se possa impor penas sem 
existência de crime e que a ameaça de uma sanção desproporcional retire a voluntariedade do acordo.

O direito penal, nessa seara, deve funcionar como um filtro para a contenção do poder punitivo, enquanto cabe ao processo 
penal a punição apenas daqueles que efetivamente tiverem praticado um fato típico, ilícito e culpável, funções que podem ser 
desvirtuadas em um sistema de ampla discricionariedade da acusação. Até mesmo a leniência quanto a determinados crimes, 
sem apoio em lei, pode retirar as decisões de política criminal das instâncias de discussão democrática, levando-as para um órgão 
burocrático, com estrutura de carreira, cuja legitimidade não é político-eleitoral, mas técnica.

Vale lembrar, por fim, que a estrutura do órgão de acusação no Brasil é diferente daquela que vigora nos Estados Unidos, de 
ampla discricionariedade e de decisão final sobre o objeto da persecução penal. Na metodologia nacional, de tradição romanística, 
as leis são o fundamento principal do Direito e se garante, para privação de bens ou direitos, o devido processo legal, cujo núcleo 
é a apuração do que efetivamente aconteceu e cuja função deve ser evitar a punição de inocentes44. 

Conclusão
A adoção de espaços de consenso é uma tendência que, ao lado da expansão do direito penal, não parece ser contornável. A 

criminalidade organizada, seja pelo seu poderio financeiro, seja por sua complexidade estrutural no âmbito econômico, desafia os 
métodos tradicionais de investigação e os recursos estatais, já disputados entre várias necessidades sociais, exige novas formas de 
enfrentamento e de busca de quebra da impunidade. A colaboração premiada, nesse contexto, surge como instrumento inovador 
e que possibilita ao Estado punir o que comumente não seria possível sem informações trazidas por aquele que concorreu para 
atividades ilícitas.

A questão se torna mais complexa quando os acordos são firmados em desconsideração da sua disciplina normativa, como 
se a sua mera previsão desse ao titular da ação penal a decisão final sobre a política criminal, a individualização da pena e a 
possibilidade de cotejar os fins da sanção penal e o interesse investigativo, sem qualquer necessidade de autorização legislativa. 
Os benefícios concedidos além dos limites legais quebram a sistemática sobre o tratamento legislativo da colaboração e criam uma 
mentalidade de discricionariedade plena do órgão da acusação.

Essa transformação do processo penal brasileiro pode trazer os benefícios da experiência dos EUA, mas também os seus 
vícios, como a quebra da voluntariedade nos acordos por meio de overcharging, o exagero na imputação de infrações penais além 
daquelas que os fatos efetivamente indicam, e da desproporcionalidade acentuada entre aqueles que abrem mão de seu direito ao 
devido processo legal e os que recusam o acordo e enfrentam o julgamento. Esses vícios do modelo consensual sem parâmetros 
legais podem levar a um esvaziamento da dogmática penal, já que a negociação não pressupõe um controle sobre a classificação 
jurídica do fato ou a imputação objetiva do resultado, que são estabelecidas unilateralmente pela acusação.

Se a opção democrática, advinda da legislação aprovada por representantes eleitos, optou por espaços delimitados de 
aplicação de instrumentos consensuais no âmbito da justiça penal, não cabe aos profissionais que nela atuam modificar ou 
subverter o sistema instituído. Isso seria, afinal, uma desconsideração da tradução realizada pelo próprio legislador. Ademais, a 
legalidade possui um papel fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, em sua tradição civil law, cujas transformações, ainda 
que possíveis, devem ocorrer pelos meios democráticos, e não por interpretações que subvertam os mecanismos existentes.

A oxigenação do sistema de justiça penal com novos instrumentos de solução de conflitos é bem-vinda, desde que o processo 
penal, instrumento que deve evitar a punição de inocentes, não seja visto como um fim em si mesmo nem perca de vista a sua 
natureza de via necessária para que o Estado exerça sua maior força contra os seus cidadãos. O direito penal, com todas as suas 
mazelas, é necessário para a paz social e a sua efetividade, por meio de sua aplicação processual, é essencial para a proteção dos 
bens jurídicos mais importantes da sociedade. O que não se pode é tratar o conflito penal como um interesse privado, esquecendo-
se de que as sanções penais devem ser excepcionais, que o direito penal é subsidiário e que a sua função deve estar sempre 
orientada à proteção de bens jurídicos, e não à eficácia processual a qualquer custo.
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Decisão acerca da exploração do gás xisto na Bacia do Rio Parnaíba na cidade de Floriano do Piauí 
proferida nos autos do processo 5610-46.2013.4.01.4003

Pertinente ao tema do volume 1: Concretização dos Direitos Humanos no Século XXI

Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho1

Resumo: Decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela em ação civil pública ajuizada com a finalidade de 
suspender procedimento licitatório realizado pela ANP, que objetivava a exploração do gás xisto (ou gás de folheto) na Bacia do 
Rio Parnaíba. 

Palavras chaves: Tutela antecipada. Ação civil pública. Licitação. Exploração. Gás Xisto. 

Trata-se de ação civil pública através da qual o Ministério Público Federal requer, em ordem sucessiva: a) a suspensão do 
oferecimento da exploração de gás de folheto na 12ª Rodada de Leilões, a ser realizada pela ANP ou, caso a suspensão fique 
inviabilizada, a anulação do leilão na parte relativa à exploração de gás de folheto através do fraturamento hidráulico; b) a 
determinação para que não se realizem outros procedimentos licitatórios relacionados ao gás de folheto até que se aprofundem 
os estudos sobre os riscos da técnica empregada, devendo ser dada ampla publicidade aos estudos conclusivos dos quais devem 
participar especialistas, pessoas afetadas e diversos segmentos da sociedade.

Sustenta o órgão ministerial, em suma, que embora agendada para os dias 28 e 29.11.2013 a 12ª Rodada de Leilões para 
exploração de gás de folheto/gás de xisto, ainda não foram adequadamente avaliados os riscos do emprego da técnica de 
fraturamento hidráulico utilizada na retirada do gás não convencional do subsolo, de modo que é prematuro licitar blocos de 
exploração antes de estudos mais detalhados.

É o relatório.

Inicialmente, destaco a competência da Justiça Federal para apreciar o pleito em razão da existência de autarquia federal e 
da própria União no polo passivo, bem como a competência desta Subseção Judiciária de Floriano para apreciar o pleito apenas 
quanto ao Setor SPN-O correspondente à Bacia do Parnaíba, local do dano que enseja a competência absoluta dessa especializada 
na forma do art. 2º da Lei n.º 7.347/85.

Pois bem. O acatamento do pedido de antecipação de tutela para suspender/anular a 12º rodada de leilões de exploração de 
gás de folheto, bem como proibir novas licitações enquanto não viabilizados estudos técnicos adequados, reclama o atendimento 
de dois requisitos, quais sejam: a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação (art. 273, CPC). 

O sistema capitalista de produção de riquezas é a base do vetor econômico no Brasil, sendo a livre iniciativa um dos 
fundamentos da própria República (art. 1º, inciso IV da Constituição Federal). O desenvolvimento da atividade econômica, sob esse 
viés, é pautado por princípios, dentre os quais se inclui a defesa do meio ambiente:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 
processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Ainda em plano constitucional, o art. 225 da Constituição Federal, paradigma fundamental para toda a tutela do meio 
ambiente, estabelece que meios através dos quais se assegura a efetividade da proteção do ambiente ecologicamente equilibrado:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente

A fim de harmonizar o impulso natural da atividade econômica com a proteção aos recursos naturais, há décadas tem-se 
desenvolvido o conceito de desenvolvimento sustentável, previsto inicialmente em diplomas de cunho internacional, tais como 
a Declaração da Conferência da ONU no Ambiente Humano (1972), a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio-92), dentre outras de igual importância.

1 Juiz Federal Titular da 4º Vara da Seção Judiciária do Piauí. Bacharel em Direito (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ). Pós-graduação pela Escola Superior de 
Magistratura do PI – ESMEPI. Pós-graduação em Direito Público pelo CEUT – CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE TERESINA.
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No plano interno, a Política Nacional do Meio Ambiente, traçada pela Lei n.º 6.938/81, vem inteiramente permeada por 
disposições que objetivam a conciliação de interesses econômicos e ambientais, buscando ponderar a prevalência casuística de 
cada um, sem eliminá-los por completo, no entanto.

Em sede de licitações, como é o caso em tablado, a legislação pertinente (Lei n.º 8.666/93) sofreu recente alteração por meio 
da qual se consignou a observância do princípio do desenvolvimento sustentável em todos os procedimentos concorrenciais 
públicos no país, senão vejamos (sem destaque no original):

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (Redação conferida 
pela Lei n.º 12.349/2010).

Diante de tal quadro, é inegável que o desenvolvimento sustentável perseguido traga consigo a preocupação com a adoção 
de novas tecnologias produtivas que possam impactar significativamente o meio ambiente. Em decorrência disso, considerando 
que nem todos os efeitos das novas técnicas podem ser imediatamente aferidos e que, havendo dano, este, em muitos casos, 
é irreversível, optou-se por eleger a preservação do meio ambiente quando em conflito com o desenvolvimento de atividade 
econômico pautado por técnico de impactos não totalmente conhecidos. Eis, em suma, o princípio da precaução. 

Nos dizeres de Machado (2001), o princípio da precaução ganha os seguintes contornos:

A precaução age no presente para não se ter que chorar e lastimar o futuro. A precaução não só deve estar presente para impedir o 
prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para a prevenção oportuna desse 
prejuízo. Evita-se o dano ambiental através da prevenção no tempo certo.

Em se tratando de novas técnicas, a exploração do denominado gás de xisto, gás de folheto ou shale gas, consistente em 
um dos objetos da 12ª Rodada de Leilões da Agência Nacional de Petróleo, é feita em compostos de baixa permeabilidade cuja 
prospecção e extração exigem a adoção de técnica batizada de fracking ou fraturamento hidráulico, através da qual água, areia e 
compostas químicos são injetados a altas pressões no solo a fim de fissurar a rocha e permitir o escape do gás2.

A utilização de referido método tem sido discutida amplamente nos países que abrigam reservas de gás de xisto, a exemplo 
de EUA, França, Bulgária, China, dentre outros, notadamente em razão de diversas ordens de impactos ambientais observados. 
Recentemente, o Grupo de Trabalho Interministerial de Atividades de Exploração e Produção de Óleo e Gás – GTPEG, instituído 
pela Portaria MMA n.º 119/2008, emitiu parecer técnico exclusivo sobre a 12ª Rodada de Leilões em comento. De relevo para o 
deslinde deste caso, cito as conclusões por enquanto constatadas pela adoção da mencionada técnica (sem grifo no original – p. 
53/56):

Considerando as repercussões que o fraturamento hidráulico já gerou em outros países, além de todos os riscos e impactos 
associados, o GTPEG entende que é necessária uma discussão clara e abrangente por parte dos diversos segmentos da sociedade brasileira 
com relação a esta tecnologia [...].

Pelas considerações técnicas expostas, o GTPEG entende que o emprego das tecnologias associadas à exploração e produção de 
gás não convencional necessita de aprofundado conhecimento geológico de cada área específica que se pretende licitar como ponto de partida 
para todas as avaliações ambientais necessárias para realização da atividade – o que não foi feito até o momento [...].

Além disso, o Grupo também entende que a exploração e produção de gás não convencional, que requer a aplicação de tecnologias 
como o fraturamento hidráulico e a injeção de efluentes em formações rochosas, ainda não possui estrutura regulatória adequada no 
país [...].

No que diz respeito à exploração do gás não convencional, o GTPEG entende não haver elementos suficientes para uma tomada de 
uma decisão informada sobre o assunto.

Os pesquisadores convidados para uma reunião viabilizado pelo Ministério Público Federal, cujo seguimento está vazado no 
Relatório n.º 067/2013-4ª CCR. Outrossim, chegaram a conclusões semelhantes e tais preocupações são reportadas em diversos 
informes jornalísticos trazidos aos autos pelo órgão ministerial.

Especificamente para a Bacia do Parnaíba (Setor SPN-O), para o qual está prevista a licitação de 31 (trinta e um) blocos de 
exploração (do PN-T-593 ao PN-T-696), há conclusões preocupantes, seja quanto ao despejo de resíduos da atividade na represa 
de Boa Esperança, que está à jusante de alguns blocos, seja pelo comprometimento de potenciais áreas de criação de unidades de 
conservação. Veja-se, pois, a análise do órgão oficial (p. 24/25):

Os Blocos estão inseridos nos Aquíferos Poti-Piauí, Pedra de Fogo e Motuca, com correspondentes condutividades hidráulicas média a 
alta, baixa e baixa a média, que juntamente com a predominância litológica, caracterizam as vulnerabilidades também em média a alta, baixa 
a media, com conseqüentes riscos à contaminação [...]

A Represa da Boa Esperança, no Rio Parnaíba, está localizada imediatamente a jusante dos blocos PN-T-599, PN-T-600, PN-T-631, PN-
T-632, PN-T-601, PN-T-602, PN-T-633, PN-T-634, PN-T-663, PN-T-664, PN-T-695, PN-T-696. Portanto, recomenda-se especial atenção durante o 
licenciamento ambiental a questões que possam levar à contaminação desse corpo hídrico.

O GTPEG aponta a sobreposição dos blocos PN-T-661, PN-T-662, PN-T-693 e PN-T-694 com a área da proposta de criação da unidade de 
conservação “Serra do Gado Bravo”.

Embora a licitação de todos os blocos atenda ao interesse de desenvolvimento da indústria mineraria nacional, há indícios 
concretos sugerindo o não conhecimento razoável dos impactos ambientais decorrentes da técnica do fracking. Mais que isso, 

2 Parecer Técnico MMA/GTPEG n.º 03/2013. Disponível em: http://www.brasil-rounds.gov.br/arquivos/Diretrizes_Ambientais_GTPEG_12a_Rodada/Parecer/Parecer_
GTPEG_R12.pdf.  
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há blocos específicos na bacia do Parnaíba em que o corpo técnico especializado do Ministério do Meio Ambiente identificou 
risco maior de contaminação de recursos hídricos, bem como encravamento em áreas cuja proteção especial está em vias de se 
concretizar.

Não se fala, para esses blocos específicos, apenas no princípio da precaução - embora não o diminua em importância – mas 
também no princípio da prevenção, visto que seus riscos concretos já são conhecidos e já foram mensurados, com a identificação, 
inclusive, do corpo hídrico a ser vitimado (Represa da Boa Esperança) e da futura área de especial proteção e ser atingida (Serra do 
Gado Bravo).

Para os casos, contudo, em que não há nenhuma observação desfavorável específica, não vejo como impedir, neste momento, 
a realização do leilão, em especial porque se exigiria fundamentação técnica mais aprofundada para tanto. 

Há, portanto, plausibilidade do direito vindicado pelo Ministério Público Federal quanto aos blocos nos quais há riscos 
específicos e conhecidos associados ao uso do fracionamento hidráulico. Por outro lado, o periculum in mora deflui da proximidade 
do ato que inauguraria os impactos ambientais indesejados.

Ante o exposto, tendo em vista que não há informação nos autos sobre a efetiva arrematação dos blocos situados na Bacia 
do Parnaíba nos dias 28 e 29.11, DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA requerida, para determinar que a Agência Nacional do 
Petróleo – ANP e a União se abstenham de realizar a licitação dos seguintes blocos pertencentes à bacia do Parnaíba: PN-T-599, 
PN-T-600, PN-T-631, PN-T-632, PN-T-601, PN-T-602, PN-T-633, PN-T-634, PN-T-661, PN-T-662, PN-T-663, PN-T-664, PN-T-693, PN-T-694, 
PN-T-695 e PN-T-696. Acaso já realizada, DETERMINO a imediata suspensão de todos os atos decorrentes da arrematação dos blocos, 
de maneira especial o início da efetiva exploração.

A medida deve ser cumprida imediatamente, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
para cada bloco licitado indevidamente ou para cada bloco em que forem iniciadas as operações, nos termos do art. 461, § 4º do 
Código de Processo Civil. 

Cite-se.

Intimem-se, com a máxima urgência.

Floriano/PI, 13/12/2013.
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MEDIDA CAUTELAR AUTOS N. 10002372-89.2019.4.01.4100 (APENSO À AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1000723-26.2018.4.01.4100)

Requerente: Ministério Público Federal

Requeridos: União Federal e Outros

Shamyl Cipriano1

Decisão
Trata-se de medida cautelar requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO, requerendo, em síntese, 

autorização para que a Polícia Federal e o Exército Brasileiro possam promover a inutilização ou destruição de produtos, 
subprodutos, instrumentos e acampamentos utilizados na prática de ilícitos ambientais na Terra Indígena Karipuna.

Devidamente intimada, a UNIÃO apresentou manifestação favorável ao pleito, apontando a necessidade de envolvimento 
dos demais órgãos de fiscalização.

É o relatório. DECIDO.
A presente medida cautelar é requerida em apenso à ação civil pública 1000723-26.2018.4.01.4100 de autoria do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL contra UNIÃO, ESTADO DE RONDÔNIA e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI.

Naqueles autos foi concedida medida liminar (ID 6108368) para “determinar aos réus que apresentassem, no prazo de 30 
(trinta) dias, plano de ação continuada de proteção territorial da Terra Indígena Karipuna prevendo a ação compartilhada das 
Forças Armadas, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar, bem como fiscais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 
– SEDAM e agentes da FUNAI”.

O curso da ação coletiva revela um quadro de massiva destruição ambiental e ataque ao povo indígena Karipuna, que vem 
sendo afugentado de suas terras pelas invasões e ameaças constantes. Essas situações revelam ascendência espiral de conflitos 
que se direcionam ao extermínio ambiental e indigenista naquela região do Estado de Rondônia.

Essa situação pode ser comprovada pelo levantamento realizado no Programa de Monitoramento de Áreas Especiais (ProAE), 
que monitorou os avanços no desmatamento da Terra Indígena entre 2013 e 2018, cuja imagem referencial de satélite consta 
abaixo (ID 24906482):

Os estudos feitos pelo Sistema de Proteção da Amazônia chegam a um desmatamento total de aproximadamente 4.415,78 
(quatro mil quatrocentos e quinze hectares e setenta e oito ares). Levantamento feito pelo projeto “Todos os Olhos na Amazônia” 

do Greenpeace revela uma área de desmatamento de aproximadamente 7.500 (sete mil e quinhentos hectares), conforme 
informações juntadas no ID 24901472 dos autos principais.

1 Graduado e Especialista em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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A imagem acima também permite identificar, na porção Noroeste, o centro do Distrito de União Bandeirantes, distante certa 
de 160km (cento e sessenta quilômetros) da zona urbana de Porto Velho/RO. Apesar de não haver identificação de muitos Planos 
de Manejo Florestal nas suas proximidades, referido Distrito se tornou um curioso polo madeireiro no Estado de Rondônia, por 
onde transitaram, segundo dados já vistos por esse magistrado em outros processos, centenas de milhares de metros cúbicos de 
madeira.

O levantamento que vem sendo feito e o arcabouço documental desses autos – que, anoto, é corente com os mais diversos 
estudos, laudos e provas já lidos por esse magistrado em outros processos ambientais – indicam a existência de organização 
criminosa atuando no Distrito de União Bandeiras.

Essa organização vem se valendo, de um lado, de sua proximidade com a Terra Indígena Karipuna, e, de outro, de sua 
distância e da precariedade de acesso ao local pelas autoridades públicas para fazer um verdadeiro extermínio do patrimônio 
ambiental indígena.

As estradas de acesso ao local são precárias e sem sinal de telefonia móvel em diversos pontos. A experiência de centenas de 
casos permite concluir que há, dentro do Distrito de União Bandeiras, malha de comunicação por rádio feita com controle das vias 
de acesso, de maneira que no início do percurso a presença de agentes públicos já é disseminada entre os criminosos.

Essa rede clandestina de comunicação foi reconhecida em reunião presidida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, cuja Ata de 
Reunião 9/2017 realizada 1º/09/2017 (ID 4759232) revelou o seguinte:

[...] A representante do CIMI informou que no período de estiagem observou muitos caminhões saindo da Terra Indígena com 
carregamentos de madeira. A Tenente Marjorie informou que fazem o monitoramento, mas que sempre que ingressam nas TI uma rede 
clandestina de comunicação é acionada e os invasores se evadem, frustrando assim a atuação do BPA; informou que eles são muito 
bem equipados e monitoram as ações do BPA e da FUNAI e que os órgãos responsáveis não tem logística para pegar aos tratores e 
caminhões [...].

Adicionalmente a esse preocupante quadro, percebe-se uma disposição dolosa ao confronto dessas organizações criminosas 
com entidades públicas, revelando verdadeiro ataque ao Estado de Direito.

Os relatórios que recheiam os autos principais dão conta de verdadeira mobilização coletiva para a invasão permanente da 
Terra Indígena e sabotagem da atuação de agentes públicos.

No Relatório de Atividade Executada (ID 4759273 e 4759277) há documentação de incursão realizada na Terra Indígena 
Karipuna por equipe conjunta da FUNAI e Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). Apenas nessa atividade, com duração de 30 
(trinta) dias, foram registradas 5 (cinco) oportunidades em que as viaturas foram danificadas por condições da estrada ou 
sabotagem de grupos criminosos. Seguem abaixo algumas fotos dos episódios:

Em complemento a essa informação, extrai-se do Relatório de Atividade Executada (ID 20487488) o grave atentado ao Estado 
de Direito e à integridade física de agentes públicos no interior da Terra Indígena Karipuna, bem como a sabotagem intencional 
da atuação do Estado:
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No dia 05/09/18 As equipe se deslocaram para TI karipuna, chegando na linha 15 de novembro as 20:00 horas, fomos surpreendido 
com um grande números de madeireiros se organizando para fechar a equipe de fiscalização dentro da TI, assim que entramos 
tocariam fogo nas viaturas, trocariam tiros com os policiais se reagíssemos. Ao perceber a movimentação pela frequências do rádios dos 
madeireiros e devido ser um horário improprio tendo em vista a escuridão a equipe se retirou imediatamente da linha a onde já se deslocava 
07 carros lotados par efetuarem a emboscada, posteriormente ficamos sabendo que era uma retaliação da ação dos agente das Polícia 
Federal que esteve no local a poucas horas antes unitizando um pneus e um trator.

[...]

No dia 08/09/2018 a equipe de fiscalização FUNAI e BPA se deslocou até a linha 10 no distrito de união bandeirante que da acesso 
para a TI Karipuna ao chegar dentro da TI nas coordenadas S10° 01’05” O 64°32’26” encontrou um trator Valmete, equipado com guincho 
e reforçado com barras de Ferros para extração de madeira, o qual estava sem o pneu dianteiro, retirado pelos madeireiros para 
impossibilitar a remoção e apreensão do mesmo, mas a frente na mesma linha nas coordenadas S10° 01’26” O 64° 34’33” foi localizado 
mas dois trator CBT equipado de guincho e reforçado com barras de Ferros para extração de madeira um deles estava parcialmente 
desmontado com problemas mecânico e o outro com um dos pneus murcho, impossibilitados de fazer a remoção dos referido 
maquinário que expõem o meio ambiente a riscos significativos comprometendo a segurança etnoambiental do povo KARIPUNA e como 
objetivo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a recuperação ambiental, a equipe utilizou do DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE 
JULHO DE 2008.Art.11 1 -V , §10 , e inutilizou os referidos maquinários.

A documentação acostada aos autos, coerente entre si e com o quadro acima narrado, permite concluir pela atuação de 
grupo organizado voltado à repressão violenta contra agentes do Estado e sabotagem na atuação dos órgãos de fiscalização.

Conta-se, ademais, com as dificuldades naturais, de acesso e logísticas dos agentes de fiscalização para que as máquinas 
continuem no interior da Terra Indígena promovendo uma massiva destruição ambiental.

Assim, sobram apenas autuações administrativas, que culminam em execuções fiscais que não encontram qualquer resultado, 
pois (i) os autuados são empregados de madeireiras sem patrimônio e contando com extenso rol de impenhorabilidades; ou (ii) os 
empresários do ramo que praticam esses crimes se utilizam da alteração constante de empresas para furtar-se das responsabilidades.

Dentro desse panorama foi feito o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para que os órgãos de fiscalização sejam 
autorizados a destruir ou inutilizar instrumentos de ilícitos ambientais.

Sob o aspecto jurídico, o pleito autoral encontra guarida no ordenamento vigente, a iniciar pelos art. 231 da Constituição da 
República:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Verifica-se que a própria Constituição elenca a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições como elementos 
que convergem para formar a proteção cultural aos povos indígenas.

A formação de espaço territorial objeto de especial preservação para os povos indígenas, como é o caso da regularmente 
demarcada TI Karipuna, possui alta importância na estrutura constitucional da República enquanto preservação multicultural da 
ancestralidade étnica desses povos, resguardando-se espaço onde se tem a oportunidade de não diluição dessas características e 
a preservação de seu específico modo de viver e pensar.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Pet 3388:

A DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS COMO CAPÍTULO AVANÇADO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. Os arts. 231 e 232 da 
Constituição Federal são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação 
de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o proto-valor da integração comunitária. Era constitucional 
compensatória de desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso, os índios a 
desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para mais eficazmente poderem preservar sua 
identidade somática, linguística e cultural. Processo de uma aculturação que não se dilui no convívio com os não-índios, pois a aculturação de 
que trata a Constituição não é perda de identidade étnica, mas somatório de mundividências. Uma soma, e não uma subtração. Ganho, e não 
perda. Relações interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar ganhos culturais incessantemente cumulativos. Concretização constitucional 
do valor da inclusão comunitária pela via da identidade étnica.

Para além do próprio pacto intergeracional de proteção ambiental insculpido no art. 225 da Constituição da República, os 
fatos ora narrados trazem evidente afronta ao direito do povo indígena Karipuna à propriedade coletiva de suas terras, enquanto 
epicentro de suas manifestações culturais.

A proteção pleiteada pela instituição ministerial nessa via coletiva encontra amparo não apenas na Constituição, mas também 
em diversas normas internacionais que obrigam a República Federativa do Brasil a proceder com o efetivo resguardo das terras 
indígenas.

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, promulgada pelo Decreto 
5.051/2004 institui, logo no seu art. 2º, que “os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação 
dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito 
pela sua integridade”.

Ainda sobre as terras indígenas, a Convenção 169 da OIT segue com as seguintes disposições:

Artigo 13

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que para as culturas e 
valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam 
ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação.

2. A utilização do termo “terras” nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das 
regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma.
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Artigo 14

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que 
não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de 
subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam 
tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras 
formuladas pelos povos interessados.

Vale registrar, nesse ponto, a relevante ponderação feita pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Pet 3388, não 
confundindo terras indígenas com território, como segue:

AS TERRAS INDÍGENAS COMO PARTE ESSENCIAL DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 5.1. As “terras indígenas” versadas pela Constituição 
Federal de 1988 fazem parte de um território estatal-brasileiro sobre o qual incide, com exclusividade, o Direito nacional. E como tudo o mais 
que faz parte do domínio de qualquer das pessoas federadas brasileiras, são terras que se submetem unicamente ao primeiro dos princípios 
regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil: a soberania ou “independência nacional” (inciso I do art. 1º da CF). 5.2. 
Todas as “terras indígenas” são um bem público federal (inciso XI do art. 20 da CF), o que não significa dizer que o ato em si da demarcação 
extinga ou amesquinhe qualquer unidade federada. Primeiro, porque as unidades federadas pós-Constituição de 1988 já nascem com seu 
território jungido ao regime constitucional de preexistência dos direitos originários dos índios sobre as terras por eles “tradicionalmente 
ocupadas”. Segundo, porque a titularidade de bens não se confunde com o senhorio de um território político. Nenhuma terra indígena se 
eleva ao patamar de território político, assim como nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade federada. Cuida-se, cada 
etnia indígena, de realidade sócio-cultural, e não de natureza político-territorial.

A opção do Constituinte brasileiro por não prover as terras indígenas da condição de território e dar-lhe a natureza de bem 
público da União, deve-se à preocupação de preservação da afetação do espaço territorial protegido à comunidade indígena.

Apesar de ser um bem público da União não se pode negar a terra indígena enquanto propriedade coletiva dos povos que 
ali habitam, na medida em que exerçam suas manifestações culturais e étnicas, intrinsecamente ligadas à preservação ambiental.

O pleito autoral, portanto, ao requerer providências para assegurar a não invasão da terra indígena demarcada, busca 
promover o lídimo direito de propriedade coletiva dos povos indígenas, cuja obrigação de preservar foi assumida não apenas pela 
UNIÃO, mas pela própria República Federativa do Brasil.

A propriedade coletiva dos povos indígenas sobre suas terras, enquanto forma de preservação étnica e cultural, já foi 
reconhecida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ao julgar o CASO DO POVO INDÍGENA XUCURU E SEUS MEMBROS 
V. BRASIL, afirmou o seguinte:

115. A Corte recorda que o artigo 21 da Convenção Americana protege o estreito vínculo que os povos indígenas mantêm com suas 
terras bem como com seus recursos naturais e com os elementos incorporais que neles se originam. Entre os povos indígenas e tribais existe 
uma tradição comunitária sobre uma forma comunal da propriedade coletiva da terra, no sentido de que a posse desta não se centra em 
um indivíduo, mas no grupo e sua comunidade.  Essas noções do domínio e da posse sobre as terras não necessariamente correspondem à 
concepção clássica de propriedade, mas a Corte estabeleceu que merecem igual proteção do artigo 21 da Convenção Americana. Desconhecer 
as versões específicas do direito ao uso e gozo dos bens, dadas pela cultura, usos, costumes e crenças de cada povo, equivaleria a afirmar que 
só existe uma forma de usar os bens, e deles dispor, o que, por sua vez, significaria tornar ilusória a proteção desses coletivos por meio dessa 
disposição.  Ao se desconhecer o direito ancestral dos membros das comunidades indígenas sobre seus territórios, se poderia afetar outros 
direitos básicos, como o direito à identidade cultural e à própria sobrevivência das comunidades indígenas e seus membros. 

116. A jurisprudência desta Corte reconheceu reiteradamente o direito de propriedade dos povos indígenas sobre seus territórios 
tradicionais e o dever de proteção que emana do artigo 21 da Convenção Americana, à luz das normas da Convenção 169 da OIT e da 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, bem como os direitos reconhecidos pelos Estados em suas leis internas 
ou em outros instrumentos e decisões internacionais, constituindo, desse modo, um corpus juris que define as obrigações dos Estados Partes 
na Convenção Americana, em relação à proteção dos direitos de propriedade indígena. Portanto, ao analisar o conteúdo e alcance do artigo 
21 da Convenção no presente caso, a Corte levará em conta, à luz das regras gerais de interpretação estabelecidas em seu artigo 29.b, e como 
fez anteriormente,  a referida inter-relação especial da propriedade coletiva das terras para os povos indígenas, bem como as alegadas gestões 
que o Estado realizou para tornar plenamente efetivos esses direitos.

Seguindo na fundamentação do caso, a CorteIDH faz um pertinente resumo sobre a jurisprudência da Corte quanto aos 
direitos dos povos indígenas:

117. Por outro lado, o Tribunal recorda sua jurisprudência a respeito da propriedade comunitária das terras indígenas, segundo a qual se 
dispõe inter alia que: 1) a posse tradicional dos indígenas sobre suas terras tem efeitos equivalentes aos do título de pleno domínio concedido 
pelo Estado; 2) a posse tradicional confere aos indígenas o direito de exigir o reconhecimento oficial de propriedade e seu registro; 3) os 
membros dos povos indígenas que, por causas alheias a sua vontade, tenham saído ou perdido a posse de suas terras tradicionais mantêm o 
direito de propriedade sobre elas, apesar da falta de título legal, salvo quando as terras tenham sido legitimamente transferidas a terceiros de 
boa-fé; 4) o Estado deve delimitar, demarcar e conceder título coletivo das terras aos membros das comunidades indígenas;  5) os membros 
dos povos indígenas que involuntariamente tenham perdido a posse de suas terras, e estas tenham sido trasladadas legitimamente a terceiros 
de boa-fé, têm o direito de recuperá-las ou a obter outras terras de igual extensão e qualidade;  6) o Estado deve garantir a propriedade 
efetiva dos povos indígenas e abster-se de realizar atos que possam levar a que os agentes do próprio Estado, ou terceiros que ajam 
com sua aquiescência ou sua tolerância, afetem a existência, o valor, o uso ou o gozo de seu território;  7) o Estado deve garantir o 
direito dos povos indígenas de controlar efetivamente seu território, e dele ser proprietários, sem nenhum tipo de interferência 
externa de terceiros;  e 8) o Estado deve garantir o direito dos povos indígenas ao controle e uso de seu território e recursos naturais.  Com 
relação ao exposto, a Corte afirmou que não se trata de um privilégio de usar a terra, o qual pode ser cassado pelo Estado ou superado por 
direitos à propriedade de terceiros, mas um direito dos integrantes de povos indígenas e tribais de obter a titulação de seu território, a fim de 
garantir o uso e gozo permanente dessa terra.
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O reconhecimento e a demarcação das terras indígenas constituem obrigação assumida pela República Federativa do Brasil 
perante a sociedade internacional, mas não exaurem o dever de preservação étnica dos povos indígenas.

A proteção ambiental e territorial das terras regularmente demarcadas é uma obrigação contínua e permanente do Estado brasileiro, 
que deve assegurar aos povos indígenas a segurança jurídica sobre a demarcação de terras realizada evitando invasões e esbulhos.

O deferimento do pleito de destruição de produtos, subprodutos, instrumentos e acampamentos não decorre apenas da 
interpretação das referidas normas internacionais e constitucionais, pois conta também com extensa e específica regulamentação 
legal e infralegal.

A Lei 9.605/98 é clara ao dispor que:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...]

§ 3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e 
outras com fins beneficentes.

§ 5º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

Não se pode olvidar que, não raro, os produtos e subprodutos encontrados contém extensa volumetria, o que demandaria 
hercúlea e custosa logística do Estado para sua remoção, que em geral não esta à disposição dos agentes atuantes in loco. O 
resultado, assim, seria simplesmente deixar os produtos florestais na posse das organizações criminosas para que continuem 
aproveitando os frutos e lucros dos seus ilícitos, o que é inadmissível no Estado de Direito.

O art. 25, §§ 3º e 5º da Lei 9.605/98 regulamenta apenas o perdimento dos bens para doação ou venda. Ocorre que o 
dispositivo legal ignora a situação de fato por que passam os agentes de fiscalização ambiental, como já delineado nessa decisão.

Considerando, contudo, que o dispositivo é claro quanto à perda de propriedade dos instrumentos de ilícitos ambientais, o 
Decreto 6.514/2008, regulamentando as consequências da incorporação do bem ao patrimônio público, especifica sua destinação:

Art. 101.  Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas 
administrativas:

I - apreensão;

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;

V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI - demolição. 

§1º As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação 
ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo. 

§2º A aplicação de tais medidas será lavrada em formulário próprio, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, e deverá 
conter, além da indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram o agente autuante a 
assim proceder.

Veja-se que a medida foi estabelecida, também, para garantir o resultado prático do processo administrativo e resguardar 
a recuperação ambiental, já que em determinados casos a não destruição do bem impossibilitará seu perdimento e permitirá a 
continuidade das atividades de destruição ambiental.

O referido Decreto 6.514/2008, contudo, apresenta restrições e ponderações razoáveis para o implemento da medida:

Art. 111.  Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos ou 
inutilizados quando:

I - a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem 
inviáveis em face das circunstâncias; ou

II - possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da população e dos agentes públicos envolvidos 
na fiscalização. 

Parágrafo único.  O termo de destruição ou inutilização deverá ser instruído com elementos que identifiquem as condições anteriores e 
posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos.

A imposição de termo de destruição ou inutilização com avaliação dos bens é medida de controle adequada para a atividade 
estatal, na medida em que, proporcionado o contraditório diferido ao proprietário do instrumento do ilícito, poderá buscar a 
responsabilização civil do Estado.

Há que se atentar, contudo, para a devida interpretação legal do referido Decreto, de maneira a não transbordar a moldura 
normativa estabelecida pela Lei 9.605/98. Nesse sentido, importante lembrar a posição consolidada do E. Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região sobre o perdimento de bens:

AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE BENS. LIBERAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
INDÍCIOS DE USO REITERADO E EXCLUSIVO DOS BENS PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. PENALIDADE DE PERDIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. 
SENTENÇA REFORMADA. I - Assente neste Tribunal a orientação de que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação 
de veículos, na forma do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização 
específica e reiterada em atividade ilícita. II - Possível a liberação dos bens, na hipótese em que não se identifica situação de uso específico 
e exclusivo para prática de atividade ilícita, voltada à agressão ao meio ambiente. III - Quanto à penalidade de perdimento dos referidos 
veículos, é desproporcional a medida, tendo em vista o valor do suposto material florestal irregular transportado e o veículo apreendido, já se 
manifestando o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal, pela pertinência da aplicação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. III 
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- Recurso de apelação do impetrante a que se dá provimento. Custas em ressarcimento pelo IBAMA. Sem honorários, em razão do disposto no 
art. 25 da Lei nº 12.016/2009. (AMS 0006990-98.2008.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, 
e-DJF1 26/04/2019).

Na esteira da interpretação adequada e proporcional promovida pela Corte Regional, o perdimento (e, por consequência, 
a destruição e inutilização), não podem ser feitos de maneira indistinta. É preciso comprovar, portanto, a utilização reiterada e 
específica do bem para a prática de crimes ambientais.

O caso tratado nesses autos permite a aplicação do instituto da destruição ou inutilização dentro dos limites legais e infralegais 
e obedecendo às balizas ponderadas do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Isso porque os veículos e demais instrumentos estão inseridos dentro de Terra Indígena demarcada, atuando em estradas 
precárias feitas pelas próprias máquinas, que enquanto atuam a serviço de organizações criminosas deixam atrás de si um rastro 
de destruição ambiental.

Inúmeras, portanto, são as situações concretas que permitem aferir se tratar o bem de um instrumento utilizado específica e 
reiteradamente utilizado para a prática de ilícitos ambientais. Apenas a título de exemplos concretos aferidos dos documentos da 
ação civil pública principal é possível elencar:

a) Bens e veículos no interior da Terra Indígena que, pela localização e rastro de desmatamento no entorno 
demonstrem que está de maneira reiterada e cotidiana praticando ilícitos ambientais;

b) Bens e veículos sabotados intencionalmente para impedir sua remoção pelos agentes públicos e permitir que as 
organizações criminosas continuem cometendo ilícitos ambientais após o fim da abordagem;

c) Veículos com alterações estruturais ou ausência de registros administrativos, emplacamento ou licenciamento, de maneira 
a dificultar a identificação de proprietários e se permitindo concluir que são utilizados apenas em atividades clandestinas.

Essas situações fáticas acima elencadas permitem diferenciar os casos tratados nesses autos com simples apreensões em 
áreas urbanas, com acessibilidade viária.

A destruição, nesse caso, quando inviável a remoção do bem, é medida imperativa ao agente público para impedir que 
aquele veículo ou instrumento seja, momentos após a sua saída, redirecionado à destruição do patrimônio indígena e ambiental.

A inviabilidade, por sua vez, pode decorrer da sabotagem ou não funcionamento dos bens (art. 111, I do Decreto 6.514/2008) 
ou quando condições circunstanciais como a precariedade das estradas clandestinas no interior da Terra Indígena demandaria 
quantidade extensa de tempo para condução, expondo a risco a integridade física e vida dos agentes no interior de floresta nativa 
(art. 111, II, do Decreto 6.514/2008).

O cumprimento das disposições acima não se restringe aos órgãos exclusivamente ambientais, já que a competência 
administrativa ambiental do IBAMA, ICMBio e outros estaduais não exclui a das demais instituições da República como a Polícia 
Federal ou o Exército Brasileiro mencionados na inicial.

Em primeiro lugar, pois a obrigação de zelar pelo patrimônio indígena e ambiental é concorrente dos entes públicos na 
forma do art. 23, I, III, IV, VI e VII, da Constituição da República.

Em segundo lugar, pois o art. 17, §2º, da Lei Complementar 140/2011 é claro ao regulamentar o poder de polícia em casos urgentes:

Art. 17. [...]

§2º Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do 
fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para 
as providências cabíveis.

Na linha do dispositivo acima citado, cabe aos demais órgãos providenciar a destruição do bem, quando impossível sua 
remoção, comunicando posteriormente ao órgão ambiental para as medidas administrativas cabíveis (autuação, devido processo 
administrativo etc).

Por último, é preciso lembrar que o agente público que se depara com maquinário em evidente utilização e deixa de 
promover a remoção ou destruição do equipamento, permitindo que ele continue dentro da Terra Indígena e volte a ser utilização 
para a prática de crimes ambientais, pode estar sujeito à responsabilização criminal por esses mesmos crimes na forma do 
art. 13, §2º, “a”, do Código Penal (crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão).

Assim, havendo ampla previsão constitucional, legal e infralegal prevendo e regulamentando a destruição ou inutilização de 
produtos e subprodutos florestais, bem como de instrumentos de ilícitos ambientais, quando inviável sua remoção para doação 
ou perdimento, impõe-se a observância das medidas.

Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR para DETERMINAR aos entes públicos réus que, durante atividades de 
fiscalização e repressão na Terra Indígena Karipuna, promovam a destruição ou inutilização de produtos e subprodutos florestais, 
bem como veículos e instrumentos de prática de ilícitos ambientais, quando inviável sua remoção do local ou essa remoção possa 
comprometer a segurança dos agentes públicos envolvidos.

A destruição ou inutilização deverá ser documentada em termo próprio, na forma do art. 111, I, II e parágrafo único, do 
Decreto 6.514/2008, contendo:

(i) a localização georreferenciada do bem;

(ii) levantamento fotográfico anterior e posterior à destruição;

(iii) avaliação inicial;

(iv) quanto aos instrumentos e veículos, circunstâncias de fato que comprovem sua utilização específica e repetidamente 
para a prática de ilícitos ambientais (a exemplo daquelas elencadas na fundamentação);
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(v) circunstâncias de fato que comprovem a inviabilidade de remoção dos bens.

Em cumprimento ao disposto no art. 17, §2º, da Lei Complementar 140/2011, os termos devem ser encaminhados ao órgão 
ambiental competente para as providências administrativas cabíveis.

As atividades de localização dos bens, levantamento fotográfico, avaliação, destruição e lavratura do termo podem ser 
objeto de divisão e delegação pelo comando operacional a mais de um agente público, conforme planejamento logístico, sendo 
desaconselhável o microgerenciamento judicial sobre as demais instituições públicas.

DEFIRO o requerimento formulado pela UNIÃO para determinar a inclusão no polo passivo dos autos do IBAMA, ICMBio, 
FUNAI e do ESTADO DE RONDÔNIA, estendendo-se a todo os efeitos dessa decisão.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Velho, 14 de junho de 2019.

SHAMYL CIPRIANO
Juiz Federal Substituto
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1000723-26.2018.4.01.4100

Autor: Ministério Público Federal

Réus: União, Estado de Rondônia e Fundação Nacional do Índio - Funai

Shamyl Cipriano1

Decisão
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública em face da UNIÃO, do ESTADO DE RONDÔNIA e da FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI requerendo, em tutela de urgência, seja determinada aos réus a elaboração de plano de ação 
continuada de proteção territorial para a Terra Indígena Karipuna, bem como o aporte de recursos orçamentários para atender 
essas ações.

A FUNAI em manifestação de ID5634154, alegou a inexistência dos requisitos para a liminar, tendo em vista que vem 
empreendendo ações para a fiscalização da terra indígena, bem como a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos 
atos discricionários da Administração Pública.

O ESTADO DE RONDÔNIA apresentou manifestação preliminar pela não concessão da tutela de urgência (ID575914), 
promovendo a juntada de documentos.

É o relatório. DECIDO.
A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso sub judice, verifico estarem preenchidos os pressupostos para o deferimento da liminar pleiteada.

O conjunto probatório documental acostado aos autos demonstra o cenário de atentados contra a Terra indígena Karipuna 
localizada nesse Estado de Rondônia.

A certidão e declarações juntadas no ID4759021 trazem alegações de diversas práticas criminosas perpetradas dentro da 
comunidade indígena, como o garimpo, a extração ilegal de madeiras e a promoção de loteamentos irregulares.

O Ofício 072/GAB/CTL/PVH II/2014 da FUNAI, firmado por Chefe da Coordenação Técnica Local de Porto Velho, contém 
informação de invasão da terra indígena nas linhas 1º de maio, 05, 06, 08, 10 e linha 11, na região de Distrito de União Bandeirantes. 
Ressalta-se que a informação foi repassada por produtor rural morador da região que não quis ser identificado por medo de 
represálias.

As notícias veiculadas em jornais de circulação regional e nacional, acostadas tanto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
quanto pelo ESTADO DE RONDÔNIA, apenas fazem coro à prova de expressivo conflito agrário e atuação criminosa perpetrada em 
direção à terra indígena Karipuna.

Verifica-se dos autos a publicidade de atuações feitas por órgãos públicos para conter o avanço de facções criminosas do 
ramo madeireiro e da exploração ilegal de loteamentos sobre o espaço territorial indígena. Não obstante as atuações pontuais dos 
entes públicos, o Estado não tem sido capaz de guarnecer a terra indígena com a segurança necessária.

A Informação Técnica 129/2015/COMGA/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ, datada de 19/06/2015, retrata e comprova o cenário de 
intenso desmatamento que vem ocorrendo dentro da comunidade, inclusive no entorno dos postos de vigilância da FUNAI, 
conforme se verifica das informações e levantamento fotográfico de ID4759191. Do documento, extrai-se o seguinte trecho:

Embora ainda haja ajustes aos postos, conforme apontado nas imagens e listagem apresentado no Relatório de Vistoria, os postos já 
são passíveis de ocupação por parte da Funai, e tal ocupação faz-se emergencial na medida em que constatou-se uma série de ações ilegais de 
desmatamentos nas Terras Indígenas citadas, utilizando-se, inclusive, as estradas que levam aos Postos de Vigilância vistoriados.

A necessidade de atuação integrada do Estado para conter o avanço das atividades criminosas sobre a terra indígena é 
reconhecido pela própria Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI, no Ofício 1348/2015/DPT-FUNAI-MJ de 28/12/2015, de onde 
se extrai:

A Funai vem envidando esforços no combate à ilícitos ambientais na TI Karipuna. A referida TI tem sido alvo de intensas ofensivas 
a seu patrimônio ambiental o que tem requerido desta instituição ações mais ostensivas de combate a ilícitos ambientais em conjunto 
com instituições parceiras tais como o Departamento de polícia Federal (DPF), O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naruais Renováveis (Ibama), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) de RO, a Força 
Nacional de Segurança Pública (FNS), entre outros.

A TI karipuna está entre as terras prioritárias desta Diretoria para atividades de fiscalização. No entanto, percebemos que as ações de 
combate a ilícitos exigem esforços conjuntos com órgãos de controle e ambientais de forma intensa e continuada. Ações pontuais ao longo 
dos anos não têm sido suficientes para a redução de ilícitos na área.

Ocorre que a atuação integrada das entidades de segurança do Estado não vem sendo implementada, como se percebe 
pelos inúmeros ofícios aportados aos autos com informação de restrições orçamentárias, redução de força de trabalho por jogos 
olímpicos e copa do mundo e atuações em outras atribuições de cada um dos entes públicos.

1 Graduado e Especialista em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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Essas questões circunstanciais acabam verificadas pelo Memorando 91/2017/CGMT/DPT-FUNAI, juntado no ID 4759212, 
segundo o qual:

[...] em decorrência do cenário de contingenciamento vivenciado pela Funai, em especial nesse exercício, não será possível prorrogar 
a ocupação das Unidades de Proteção Territorial que foi iniciada em 15 de dezembro de 2016 e, desde então encontra-se em operação, 
ininterruptamente.

Apesar da redução drástica do desmatamento e da degradação das TIs objeto da Missão, Karipuna e Karitiana, que nos permite inferir 
ter havido efetividade da ação, no contexto atual, as ações naquela região carecem de ajustes na estrutura e na estratégia.

Portanto, aguardamos um planejamento que contemple ações pontuais, e de curta duração, para as TIs supracitadas, bem como para 
o norte da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau.

O ofício, datado de 15/05/2017, deve ser cotejado com o levantamento fotográfico do Programa de Monitoramento de Áreas 
Especiais, juntado no ID4759226, que demonstra intenso avanço nas bordas internas da terra indígena nos anos de 2016 e 2017, 
quando, por força da crise orçamentária a que o Brasil foi levado, reduziu-se o aporte financeiro nas atividades de fiscalização.

Corroborando essas conclusões, extraio o seguinte trecho da Ata de Reunião 9/2017 realizada em 1º/09/2017 no MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL (ID 4759232) com entidades envolvidas na fiscalização ambiental:

Clementina, representante do SIPAM, fez exposição sobre monitoramente das áreas, feito pelo SIPAM Rondônia, que apurou a 
existência de áreas devastadas pelo desmatamento. Ressaltou que as terras indígenas ainda são as áreas que tem maior conservação de 
florestas. Deu destaque para as áreas de Karipuna, que mais sofrem com o desmatamento, Informou sobre como o trabalho é realizado e 
quais órgãos são informados. Dr. Daniel Lobo questionou sobre a possibilidade de saber, em hectares, a área devastada. Ela informou que é 
possível e que de junho a julho de 2017 se vislumbra maior desmatamento. O Coordenador Técnico da FUNAI, Maury, informou nesse período 
perceberam maior destaque, o que corrobora com o dito pela representante do SIPAM. A representante do CIMI informou que no período de 
estiagem observou muitos caminhões saindo da Terra Indígena com carregamentos de madeira. A Tenente Marjorie informou que fazem o 
monitoramento, mas que sempre que ingressam nas TI uma rede clandestina de comunicação é acionada e os invasores se evadem, frustrando 
assim a atuação do BPA; informou que eles são muito bem equipados e monitoram as ações do BPA e da FUNAI e que os órgãos responsáveis 
não tem logística para pegar aos tratores e caminhões. Maury informou sobre os planos de manejos no entorno da TI, ressaltando que falta 
apoio técnico para melhor desenvolvimento do trabalho e que isso contribui para o desmatamento. O Procurador Joel informou que em 
terras da União, circunvizinhas da Terra Indígena, não podem existir planos de manejos aprovados pelo órgão estadual, pois a atribuição para 
aprovar planos de manejo em áreas federais é da autoridade administrativa da União (art. 7º da LC 140/2011).

Continuando com a exposição, Clementina informou, sobre o resultado dos produtos finais das análises efetuadas, com gráfico de 
evolução do desmatamento nas TI Karipuna, com aumento entre 2015 a 2017, neste último ultrapassou o acumulado até 2013.

Importante registrar o relatório de fiscalização ocorrida entre 13/12/2017 e 19/12/2017, em atividade conjunta entre a FUNAI 
e o Batalhão de Polícia Ambiental – BPA (ID4759265). No referido documento, encontram-se as seguintes informações:

- Dia 14/12/2017 Realização de trabalho de fiscalização e monitoramente no entorno da TI Karipuna, Derrubada e Loteamento dentro 
da TI Karipuna, conforme Coordenada Geográfica: início S 9º43’46” W 64º23’42”, final S 9º44’46” W 64º23’25”, seguindo a picada mais na frente 
outra derrubada Coordenada Geográfica S 9º45’09” W 64º23’23”

- Dia 15/12/2017 Realização de trabalho de fiscalização e monitoramento ao entorno da TI Karipuna, Percorremos a Linha 15 de 
Novembro, conforme Coordenada Geográfica S 9º46’46” W 6426’24” Ponto no igarapé que faz divisa com a TI Karipuna com 03 carreadores 
dentro da TI, todos três carreadores com indícios de retirada de madeira.

-Dia 16/12/2017 Realização de trabalho de fiscalização e monitoramento ao entorno da TI Karipuna, Percorremos a Linha 1º conforme 
Coordenada Geográfica S 9º48’40” W 64º28’32”. A ponte na divisa da TI se transformou em um aterrado facilitando a retirada de madeira.

- Dia 17/12/2017 Realização de trabalho de fiscalização e monitoramento ao entorno da TI Karipuna, Percorremos o carreador que dá 
acesso a Aldeia Panorama, várias, caídas (árvore derrubadas pelo temporal), não conseguimos chegar até a Aldeia, problemas mecânico no 
motosserra.

- Dia 18/12/2017 Realização de trabalho de fiscalização e monitoramento ao entorno da TI Karipuna, Percorremos Linha 5, conforme 
Coordenada Geográfica S 9º49’36” W 64º32’59”, e muito rastros de tratores e caminhões.

-Percorremos Linha 7 [...] sem indícios de retirada de madeira.

- Percorremos Linha 10, conforme coordenada geográfica S 10º1’5” W 64º34’33”, indícios muito evidentes de retirada de madeira.

A constatação das violações ambientais e à terra indígena Karipuna não ficam restritas a essa fiscalização. Resumos de 
desmatamento e apreensões também podem ser encontrados no relatório da fiscalização ocorrida entre 25/03/2017 e 23/04/2017 
(ID4759273), quando, inclusive, três viaturas oficiais foram danificadas pela aposição de pregos nos carreadores com a finalidade 
de evitar a atuação do Estado.

Todos os demais relatórios e levantamentos fotográficos que seguem com a exordial documentam com substância o conflito 
agrário e a exploração ambiental ilegal que avançam sobre a terra indígena Karipuna, exigindo atuação dos Poderes Públicos.

Os documentos juntados pela FUNAI em sua manifestação preliminar, é preciso registrar, apenas reforçam a convicção de 
que uma fiscalização integrada e permanente deve ser realizada com vistas à proteção da terra indígena em apreço, tornando 
necessária a intervenção do Poder Judiciário.

O Parecer 1/2018/SEGAT-CR-PFR/DIT-CR-JPR/CR-JPR-FUNAI (ID5634044) lavrado em 06/04/2018 pelo Chefe do Serviço de 
Gestão Ambiental e Territorial aduz o seguinte:

Com a atual situação da UPT e o grande número de pontos de invasões de grileiros de terras e extração de madeira na TI Karipuna, 
conforme relatado no ERA (0556756), tendo em vista a grande área a ser coberta pela fiscalização impossibilitando as pernoites e um único 
lugar, ressaltando ainda a precariedade atual da UPT e levando em conta o valor econômico e o tempo que se levaria para estar pronta 
para o uso caso a UPT fosse reformada e ainda que a qualquer momento que ocorrer restrição orçamentária da FUNAI, não possibilitando a 
manutenção de equipe em trabalho contínuo na área, uma nova ação de vandalismo poderá ocorrer, no momento esse SEGAT-CR/JPR-RO 
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sugere a CGMT que analise a possibilidade de aprovação do Plano de Trabalho de Proteção Territorial Anual (ampliado) para as as TIs Karipuna 
e Karitiana (0552692), objetivando a não ocupação das UPTs, e uma maior atuação da equipe de Fiscalização nos locais das invasões e extração 
ilegal de madeiras na TI Karipuna e combatendo a extração de madeira que ocorre na TI karitiana com envolvimento de Indígenas.

Ainda, corroborando todas as informações trazidas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a própria FUNAI juntou o Parecer 
Técnico 32/2018/COIT/CGMT/DPT-FUNAI (ID5634078) datado de 23/04/2018, que apresenta os seguintes dados:

Quanto aos dados do CMR podemos afirmar que é a TI Karipuna esteve, em 2016, no 10º lugar na lista das TIs mais desmatadas do Brasil 
(CR) e em 1º lugar na lista das mais desmatadas de Rondônia, com cerca de, 25% do total do estado, com 636,60 hectares. Se os números eram 
graves naquele ano, em 2017 a situação se intensificou ainda mais, tendo a TI Karipuna ocupado o 7º lugar na lista das TIs mais desmatadas 
do Brasil, mantendo o 1º lugar na lista das TIs mais desmatadas de Rondônia; no entanto com significativo aumento em números absolutos e 
relativos, ou seja, apresentou um desmatamento de, cerca de, 1.080 hectares, total de 31% do verificado no estado de Rondônia.

Para as ocorrências de degradação (DR) a situação não foi, infelizmente, menos grave. Em 2016 apresentou, cerca de 130 ha de degradação, no 
entanto em 2017 saltou para 534 hectares, representando a 5ª TI mais degradada do Brasil com 48% de todas as ocorrências de degradação 
verificadas nas TIs do estado de Rondônia.

Os dados concretos apresentados pelas partes retratam uma alarmante realidade de extensivo desmatamento e degradação 
ambiental, com a invasão das terras indígenas por movimentos criminosos violentos e a periclitação da estabilidade dentro das 
comunidades.

Sob o aspecto jurídico, o pleito autoral também encontra guarida no ordenamento vigente, a iniciar pelo art. 231 da 
Constituição da República:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Verifica-se que a própria Constituição elenca a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições como elementos 
que convergem para formar a proteção cultural aos povos indígenas.

A formação de espaço territorial objeto de especial preservação para os povos indígenas, como é o caso da regularmente 
demarcada TI Karipuna, possui alta importância na estrutura constitucional da República enquanto preservação multicultural da 
ancestralidade étnica desses povos, resguardando-se espaço onde se tem a oportunidade de não diluição dessas características e 
a preservação de seu específico modo de viver e pensar.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Pet 3388:

A DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS COMO CAPÍTULO AVANÇADO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. Os arts. 231 e 232 da 
Constituição Federal são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação 
de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o proto-valor da integração comunitária. Era constitucional 
compensatória de desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso, os índios a 
desfrutar de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência econômica para mais eficazmente poderem preservar sua 
identidade somática, linguística e cultural. Processo de uma aculturação que não se dilui no convívio com os não-índios, pois a aculturação de 
que trata a Constituição não é perda de identidade étnica, mas somatório de mundividências. Uma soma, e não uma subtração. Ganho, e não 
perda. Relações interétnicas de mútuo proveito, a caracterizar ganhos culturais incessantemente cumulativos. Concretização constitucional 
do valor da inclusão comunitária pela via da identidade étnica.

Para além do próprio pacto intergeracional de proteção ambiental insculpido no art. 225 da Constituição da República, os 
fatos ora narrados trazem evidente afronta ao direito do povo indígena Karipuna à propriedade coletiva de suas terras, enquanto 
epicentro de suas manifestações culturais.

A proteção pleiteada pela instituição ministerial nessa via coletiva encontra amparo não apenas na Constituição, mas também 
em diversas normas internacionais que obrigam a República Federativa do Brasil a proceder com o efetivo resguardo das terras 
indígenas.

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, promulgada pelo Decreto 
5.051/2004 institui, logo no seu art. 2º, que “os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação 
dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito 
pela sua integridade”.

Ainda sobre as terras indígenas, a Convenção 169 da OIT segue com as seguintes disposições:

Artigo 13

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que para as culturas e 
valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam 
ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação.

2. A utilização do termo “terras” nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das 
regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma.

Artigo 14

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que 
não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de 
subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam 
tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.
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3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras 
formuladas pelos povos interessados.

Vale registrar, nesse ponto, a relevante ponderação feita pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Pet 3388, não 
confundindo terras indígenas com território, como segue:

AS TERRAS INDÍGENAS COMO PARTE ESSENCIAL DO TERRITÓRIO BRASILEIRO. 5.1. As “terras indígenas” versadas pela Constituição 
Federal de 1988 fazem parte de um território estatal-brasileiro sobre o qual incide, com exclusividade, o Direito nacional. E como tudo o mais 
que faz parte do domínio de qualquer das pessoas federadas brasileiras, são terras que se submetem unicamente ao primeiro dos princípios 
regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil: a soberania ou “independência nacional” (inciso I do art. 1º da CF). 5.2. 
Todas as “terras indígenas” são um bem público federal (inciso XI do art. 20 da CF), o que não significa dizer que o ato em si da demarcação 
extinga ou amesquinhe qualquer unidade federada. Primeiro, porque as unidades federadas pós-Constituição de 1988 já nascem com seu 
território jungido ao regime constitucional de preexistência dos direitos originários dos índios sobre as terras por eles “tradicionalmente 
ocupadas”. Segundo, porque a titularidade de bens não se confunde com o senhorio de um território político. Nenhuma terra indígena se 
eleva ao patamar de território político, assim como nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade federada. Cuida-se, cada 
etnia indígena, de realidade sócio-cultural, e não de natureza político-territorial.

A opção do Constituinte brasileiro por não prover as terras indígenas da condição de território e dar-lhe a natureza de bem 
público da União, deve-se à preocupação de preservação da afetação do espaço territorial protegido à comunidade indígena.

Apesar de ser um bem público da União não se pode negar a terra indígena enquanto propriedade coletiva dos povos que 
ali habitam, na medida em que exerçam suas manifestações culturais e étnicas, intrinsecamente ligadas à preservação ambiental.

O pleito autoral, portanto, ao requerer providências para assegurar a não invasão da terra indígena demarcada, busca 
promover o lídimo direito de propriedade coletiva dos povos indígenas, cuja obrigação de preservar foi assumida não apenas pela 
UNIÃO, mas pela própria República Federativa do Brasil.

A propriedade coletiva dos povos indígenas sobre suas terras, enquanto forma de preservação étnica e cultural, já foi 
reconhecida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ao julgar o CASO DO POVO INDÍGENA XUCURU E SEUS MEMBROS 
VS. BRASIL, afirmou o seguinte:

115. A Corte recorda que o artigo 21 da Convenção Americana protege o estreito vínculo que os povos indígenas mantêm com suas 
terras bem como com seus recursos naturais e com os elementos incorporais que neles se originam. Entre os povos indígenas e tribais existe 
uma tradição comunitária sobre uma forma comunal da propriedade coletiva da terra, no sentido de que a posse desta não se centra em 
um indivíduo, mas no grupo e sua comunidade.  Essas noções do domínio e da posse sobre as terras não necessariamente correspondem à 
concepção clássica de propriedade, mas a Corte estabeleceu que merecem igual proteção do artigo 21 da Convenção Americana. Desconhecer 
as versões específicas do direito ao uso e gozo dos bens, dadas pela cultura, usos, costumes e crenças de cada povo, equivaleria a afirmar que 
só existe uma forma de usar os bens, e deles dispor, o que, por sua vez, significaria tornar ilusória a proteção desses coletivos por meio dessa 
disposição.  Ao se desconhecer o direito ancestral dos membros das comunidades indígenas sobre seus territórios, se poderia afetar outros 
direitos básicos, como o direito à identidade cultural e à própria sobrevivência das comunidades indígenas e seus membros. 

116. A jurisprudência desta Corte reconheceu reiteradamente o direito de propriedade dos povos indígenas sobre seus territórios 
tradicionais e o dever de proteção que emana do artigo 21 da Convenção Americana, à luz das normas da Convenção 169 da OIT e da 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, bem como os direitos reconhecidos pelos Estados em suas leis internas 
ou em outros instrumentos e decisões internacionais, constituindo, desse modo, um corpus juris que define as obrigações dos Estados Partes 
na Convenção Americana, em relação à proteção dos direitos de propriedade indígena.  Portanto, ao analisar o conteúdo e alcance do artigo 
21 da Convenção no presente caso, a Corte levará em conta, à luz das regras gerais de interpretação estabelecidas em seu artigo 29.b, e como 
fez anteriormente,  a referida inter-relação especial da propriedade coletiva das terras para os povos indígenas, bem como as alegadas gestões 
que o Estado realizou para tornar plenamente efetivos esses direitos.

Seguindo na fundamentação do caso, a CIDH faz um pertinente resumo sobre a jurisprudência da Corte quanto aos direitos 
dos povos indígenas:

117. Por outro lado, o Tribunal recorda sua jurisprudência a respeito da propriedade comunitária das terras indígenas, segundo a qual se 
dispõe inter alia que: 1) a posse tradicional dos indígenas sobre suas terras tem efeitos equivalentes aos do título de pleno domínio concedido 
pelo Estado; 2) a posse tradicional confere aos indígenas o direito de exigir o reconhecimento oficial de propriedade e seu registro; 3) os 
membros dos povos indígenas que, por causas alheias a sua vontade, tenham saído ou perdido a posse de suas terras tradicionais mantêm o 
direito de propriedade sobre elas, apesar da falta de título legal, salvo quando as terras tenham sido legitimamente transferidas a terceiros de 
boa-fé; 4) o Estado deve delimitar, demarcar e conceder título coletivo das terras aos membros das comunidades indígenas;  5) os membros 
dos povos indígenas que involuntariamente tenham perdido a posse de suas terras, e estas tenham sido trasladadas legitimamente a terceiros 
de boa-fé, têm o direito de recuperá-las ou a obter outras terras de igual extensão e qualidade;  6) o Estado deve garantir a propriedade 
efetiva dos povos indígenas e abster-se de realizar atos que possam levar a que os agentes do próprio Estado, ou terceiros que ajam com 
sua aquiescência ou sua tolerância, afetem a existência, o valor, o uso ou o gozo de seu território;  7) o Estado deve garantir o direito dos 
povos indígenas de controlar efetivamente seu território, e dele ser proprietários, sem nenhum tipo de interferência externa de terceiros;  e 
8) o Estado deve garantir o direito dos povos indígenas ao controle e uso de seu território e recursos naturais.  Com relação ao exposto, a 
Corte afirmou que não se trata de um privilégio de usar a terra, o qual pode ser cassado pelo Estado ou superado por direitos à propriedade 
de terceiros, mas um direito dos integrantes de povos indígenas e tribais de obter a titulação de seu território, a fim de garantir o uso e gozo 
permanente dessa terra.

O reconhecimento e a demarcação das terras indígenas constituem obrigação assumida pela República Federativa do Brasil 
perante a sociedade internacional, mas não exaurem o dever de preservação étnica dos povos indígenas.

A proteção ambiental e territorial das terras regularmente demarcadas é uma obrigação contínua e permanente do Estado 
brasileiro, que deve assegurar aos povos indígenas a segurança jurídica sobre a demarcação de terras realizada evitando invasões 
e esbulhos.
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Essas razões são suficientes para afastar o argumento levantado pelo ESTADO DE RONDÔNIA sobre a natureza federal das 
questões debatidas nessa ação.

Tratando-se de obrigação da República Federativa do Brasil não apenas demarcar as terras indígenas, mas garantir sua 
proteção e preservação contra invasões, as medidas necessárias à reversão do quadro reportado nos autos não podem ser 
impedidas por mera divisão federativa.

Ainda que não fosse pelo disposto no art. 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos e pelas disposições da Convenção 
169 da OIT e da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, bem como pelo que já decidido pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, a obrigação solidária dos entes públicos também se afere por atos normativos internos.

O art. 23, I, da Constituição da República estabelece a competência comum dos entes federados sobre a guarda da ordem 
constitucional, enquanto o inciso VI do mesmo artigo impõe a esses entes a proteção ao meio ambiente.

Com relação ao emprego das Forças Armadas, com razão o alegado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. O art. 16-A da Lei 
Complementar 97/99 atribui às Formas Armadas nacionais a atribuição de atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na 
faixa de fronteira terrestre contra delitos ambientais.

As disposições do direito interno acima citadas, coerentes e consonantes às obrigações assumidas pela República Federativa 
do Brasil no plano internacional, impõem que os órgãos de segurança pública sejam instados a elaborar plano permanente de 
fiscalização da Terra Indígena Karipuna e repressão aos crimes ambientais que vem ocorrendo naquela região.

Em relação à questão orçamentária, pertinente de ser enfrentada em meio ao cenário vivido pelo país, verifico que não 
existem óbices ao implemento da medida.

O Memo 438/2018/GAB/CR/FUNAI/JPR/RO, datado de 06/09/2017 (id4759249, fls. 5/7) contém planilha de custos de ação 
de fiscalização feita por 3 (três) servidores da FUNAI e 4 (quatro) Policiais Militares durante uma semana na TI Karipuna, orçando o 
curso dem R$11.939,60 (onze mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos).

No Plano de Trabalho de Proteção Territorial juntado pela FUNAI (ID5634046) existem planejamentos de atividades de 
fiscalização por períodos de 10 (dez) dias, realizadas por 2 (dois) servidores da FUNAI e 6 (seis) Policiais Militares, com custo de 
R$22.828,60 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

A execução de atividade contínua, portanto, não representa impacto orçamentário e financeiros aos entes federativos 
acionados.

Tratando-se de obrigação nacional – e por consequência solidária a todos os entes envolvidos – cabe à UNIÃO prover a FUNAI 
com os recursos para proceder à fiscalização ora determinada e que foram limitados nas leis orçamentárias recentes.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida na petição inicial para:

a) DETERMINAR aos réus que apresentem em 30 (trinta) dias plano de ação continuada de proteção territorial da Terra 
Indígena Karipuna prevendo a ação compartilhada das Forças Armadas, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar, bem como fiscais 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM e agentes da FUNAI, em número não inferior a 15 (quinze) 
pessoas, com periodicidade mínima de 10 (dez) dias por mês.

O plano de ação deve prever todas as atividades de prevenção e repressão a crimes ambientais ocorridos no interior e entorno 
da Terra Indígena Karipuna, provendo os agentes públicos de estrutura e equipamentos para realizar a prisão de envolvidos e 
apreensão de veículos, maquinários e produtos florestais.

As reuniões para a elaboração e execução do plano de ação podem ser realizadas diretamente pelos réus, assegurando-se a 
participação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, devendo juntar aos autos a devida comprovação.

b) DETERMINAR à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM que promova auditoria nos planos de 
manejo e concessões em áreas total ou parcialmente inseridas a menos de 10 (dez) quilômetros da Terra Indígena Karipuna, a fim 
de verificar eventual uso indevido das outorgas para a lavagem de produtos florestais extraídos da terra indígena.

A SEDAM deve acostar aos autos relatório circunstanciado das fiscalizações empreendidas no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias.

c) DETERMINO aos réus que promovam os aportes orçamentários necessários à execução do plano de ação continuada de 
proteção territorial da terra indígena Karipuna.

Publique-se. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se.

Porto Velho, 12 de junho de 2018.

SHAMYL CIPRIANO
Juiz Federal Substituto
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Projeto Ambiental Amazônia Protege. Combate ao Desmatamento da Floresta Amazônica. Cumprimento do Objetivo 
15 da Agenda 2020 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Antecipação de Tutela Cautelar/DF. 

Urgência em Defesa da Integralidade do Bioma Amazônico.

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002072-98.2017.4.01.4100

Processo de origem: 1002072-98.2017.4.01.4100

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)

APELADO: PESSOA INCERTA E NÃO LOCALIZADA

Decisão
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Estado de Rondônia, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA contra pessoa(s) incerta(s), em que se busca a antecipação de tutela 
jurisdicional de urgência, visando a proteção ambiental de área integrante de unidades de conservação ambiental, inserida nos 
limites territoriais da floresta amazônica, cumulado com pleito indenizatório, a título de danos materiais e de danos morais difusos.

Na petição de ingresso, noticia o órgão ministerial que a demanda em referência teve origem a partir das ações desenvolvidas 
no âmbito do Projeto Amazônia Protege, como resultado de uma força conjunta desenvolvida pela 4ª Câmara do Ministério 
Público Federal, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e pelo Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, tendo por objetivos:

1) buscar a reparação do dano ambiental causado por desmatamentos ocorridos na Amazônia, bem como a retomada das áreas 
respectivas;

2) assentar o compromisso público do Ministério Público Federal de ajuizar ações civis públicas objetivando a reparação de danos 
causados por futuros desmatamentos;

3) apresentar à sociedade ferramenta pública para identificação e controle das áreas desmatadas, a fim de evitar sua utilização 
econômica;

4) evitar a regularização fundiária de áreas recém desmatadas ilegalmente.

Acrescentou-se, ainda, que, “as ações objeto do programa Amazônia Protege foram propostas com base em laudos periciais 
que traziam a identificação dos sujeitos integrantes do polo passivo da demanda. Contudo, em determinadas áreas, não foi possível a 
identificação do seu responsável, razão pela qual as ações civis públicas correspondentes foram propostas em face de pessoas incertas, 
como bem autoriza o art. 256, inciso I, do NCPC”.

O juízo monocrático indeferiu, liminarmente, a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 
termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, sob o fundamento de ausência de identificação da(s) 
pessoa(s) a ser(em) responsabilizada(s) e da inexistência de auto de infração ou termo de embargo da gleba objeto da ação civil 
pública ambiental em tela.

Em suas razões recursais, sustenta o Ministério Público Federal, em resumo:

a) ser possível pessoa incerta e não localizada figurar no polo passivo de ação civil pública, nos termos da legislação processual 
civil em vigor;

b) que foram exauridos os meios de localização e identificação dos possíveis autores do dano ambiental relacionado, sem 
que fosse obtido êxito nas diligências;

c) que são notoriamente conhecidas as dificuldades em se identificar o autor de dano ambiental na Amazônia brasileira;

d) que as ações relacionadas ao “Programa Amazônia Protege” representam uma mudança de paradigma, pois o foco deixa 
de ser a responsabilização do desmatador e passa a ser a área desmatada;

e) que o fundamento da tese jurídica é a natureza propter rem da obrigação ambiental;

f) que a finalidade do provimento jurisdicional, nestes autos, está em tornar litigiosa a área desmatada, pois, assim, 
o responsável pelo dano ambiental, mesmo que esconda e omita seu nome nos bancos de dados obrigatórios, caso venha a 
reivindicar para si a área desmatada, atrairá todas as obrigações decorrentes do provimento judicial, em referência;

g) que as vantagens do manejo da Ação Civil Pública em comento são: retirar o interesse econômico da grilagem, uma 
vez que o futuro ocupante da área pode se tornar réu em ação judicial; prevenir o argumento do “terceiro de boa-fé”; e evitar a 
regularização de ocupações e de atividade econômica nas áreas devastadas, impedir a emissão de nota fiscal e guia de trânsito 
animal; e

h) todo aquele que tenha relação direta com o dano ambiental, seja por tê-lo causado, seja por favorecimento de uma 
atividade produtiva, apresenta-se como responsável pela reparação do dano e pela preservação/regularização da área desmatada, 
atendendo-se, de tal forma, ao objeto da ação.

Subindo os autos a este egrégio Tribunal, opinou a douta Procuradoria Regional da República pelo provimento do recurso.
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Houve, ainda, a veiculação de pedido concessão de antecipação da tutela recursal de urgência, formulado pelo Ministério 
Público Federal, com estas letras:

“(...) diante dos elevados interesses e valores jurídicos em julgamento no presente feito (proteção ao meio ambiente - desmatamento - Bioma 
Amazônia), impende requerer perante Vossa Excelência a concessão de tutela recursal provisória de urgência e de tutela recursal provisória de 
evidência, com fundamento nos artigos 295, 300 e 301, 932, inciso II, do CPC.

I - PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE

Preliminarmente, necessário contextualizar que a presente ação civil pública foi ajuizada no âmbito do projeto Amazônia Protege.

O Amazônia Protege é um projeto idealizado pelo Ministério Público Federal que pretende combater o desmatamento ilegal na Floresta 
Amazônica brasileira.

Com uma nova metodologia de trabalho, que utiliza imagens de satélite e cruzamento de dados públicos, o MPF instaurou ações civis 
públicas contra os responsáveis pelos desmatamentos ilegais com mais de 60 hectares registrados entre 2015 e 2016 pelo Projeto de Monitoramento 
do Desflorestamento na Amazônia Legal (Prodes/Inpe).

As áreas alvo das ações estão marcadas em mapa interativo conforme as coordenadas geográficas e disponíveis para consulta pública. A 
intenção é que supermercados, frigoríficos e empresas compradoras de produtos provenientes da Amazônia deixem de adquirir carne ou alimentos 
produzidos em áreas desmatadas ilegalmente. O consumidor é um poderoso aliado nessa fiscalização e pode pressionar produtores e varejistas. 
Quem quer comprar terras na Amazônia pode saber se a área desejada é alvo de ação do MPF. E os órgãos públicos podem consultar o site do projeto 
antes de fornecer documentação a terras na Amazônia, evitando a regularização fundiária de locais recém-desmatados ilegalmente.

Com o Amazônia Protege, o MPF assume o compromisso público de manter a ferramenta de consulta ativa e atualizada. A cada ano, serão 
instauradas novas ações civis públicas contra os desmatamentos ilegais registrados, em áreas de tamanhos variáveis e menores que 60 hectares, 
com o objetivo de ampliar o alcance do projeto e buscar maior proteção para o meio ambiente.

O projeto Amazônia Protege conta com a parceria do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

A ação coordenada iniciada no âmbito do Projeto Amazônia Protege tem como objetivo a obtenção da tutela do Poder Judiciário para 
promover a responsabilização ambiental civil dos autores de desmatamentos ilegais na Floresta Amazônica, buscando a reparação de danos e 
o impedimento da regularização fundiária de áreas recém-desmatadas ilegalmente, por meio da instauração de inquéritos civis e, em seguida, 
instauração ações civis públicas (ACP) na primeira etapa do projeto.

(...)

II - DA NECESSIDADE DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Como já consignado, a urgência na intervenção do Poder Judiciário é notória. Com efeito, trata-se induvidosamente de ação ilícita orquestrada 
para viabilizar no futuro eventual regularização da gleba desmatada, com gravíssimos danos irreversíveis ao meio ambiente devidamente 
equilibrado e que vem contribuindo de forma significativa para o aumentos das taxas de desmatamento do Bioma Amazônico, patrimônio natural 
reconhecido pelo constituinte originário e que deve receber proteção especial por parte do Poder Público (§ 4º, do artigo 225, da Constituição Federal 
de 1988).

III - DA NECESSIDADE DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA

Diante da documentação constante dos autos, apresentados com a petição inicial e decorrente de qualificada avaliação técnica por meio de 
imagens de satélite, e da exaustiva fundamentação apresentada, igualmente se encontra presente o requisito constante do inciso IV, do artigo 311, 
do CPC, não sendo inexigível que o réu não tenha oposto prova capaz de gerar dúvida razoável, pelo simples fato de esse ser ainda incerto.

(...)

Ante todo o exposto, o Ministério Público Federal pugna por que seja concedida por Vossa Excelência tutela provisória recursal de urgência e 
de evidência, para determinar: a) seja determinada, ao cartório de registro de imóvel competente, a averbação junto à matrícula do imóvel objeto 
da presente ação a existência do feito e o eventual montante de indenização pleiteada; b) em caso de se tratar de gleba pública ou não objeto de 
registro em cartório, seja comunicado aos órgãos públicos competentes (SPU e congênere estadual e municipal) a existência do feito e o eventual 
montante de indenização pleiteada; c) seja autorizada e determinado ao IBAMA a apreensão de todos os produtos e instrumentos decorrente da 
infração ambiental objeto da presente ação civil púbica, lavrando-se os respectivos autos; c.1) tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, esses 
deverão ser avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes; c.2) os instrumentos utilizados na prática 
da infração deverão ser levados a leilão e, em caso de impossibilidade, devidamente fundamentada, deverão ser destruídos.”

***

A tutela pretendida na inicial reveste-se de natureza nitidamente cautelar, como assim previsto nas disposições do artigo 
294, e respectivo parágrafo único, do novo CPC, a justificar a sua concessão, na espécie.

Preliminarmente, impende consignar que, à luz do que dispõe o art. 319, inciso II, do referido diploma legal, via de regra, a 
petição inicial deverá indicar, dentre outros requisitos, “os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e 
do réu”, estabelecendo, ainda, o § 1º do referido dispositivo legal, que, “caso não disponha das informações previstas no inciso II, 
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção”.

Por sua vez, estabelece o art. 256, inciso I, do aludido CPC, que “a citação por edital será feita quando desconhecido ou 
incerto o citando”.

Da simples leitura dos dispositivos legais em referência, verifica-se que, embora a regra geral seja no sentido de se indicar, 
de plano, o nome e respectiva qualificação do promovido, afigura-se possível, em caráter excepcional, o ajuizamento do feito, 
independentemente dessa indicação, quando desconhecido ou incerto quem deva integrar o polo passivo da demanda, hipótese 
em que a sua citação se dará por meio de edital, observando-se a instrumentalidade processual estabelecida no artigo 257, incisos 
II, III e IV e respectivo parágrafo único do CPC vigente.

Na hipótese dos autos, conforme narrado pelo douto Ministério Público Federal, as demandas por ele ajuizadas são fruto de 
ações conjuntas levadas a efeito pela sua 4ª Câmara Ambiental, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, tendo por finalidade a preservação 
e a recuperação de áreas degradadas no seio de unidades de conservação situadas nos limites territoriais da Amazônia Legal, no 
bojo do programa Amazônia Protege, tendo por base laudos periciais que traziam a identificação dos sujeitos integrantes dos seus 
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respectivos polos passivos, destacando-se, porém, que, em determinadas áreas, não foi possível a identificação do seu responsável, 
razão pela qual as ações civis públicas correspondentes foram propostas em face de pessoas incertas, como se autoriza no disposto 
no artigo 256, I, do referido CPC vigente.

Assim posta a questão e não obstantes os fundamentos em que se amparou a sentença recorrida, afiguram-se presentes, na 
espécie, os pressupostos legais necessários para a concessão da almejada antecipação da tutela recursal de urgência e cautelar, em 
defesa do Bioma Amazônico, na linha de competência legal desta Relatoria (CPC, artigo 932, incisos I e II).

Com efeito, a situação excepcionalíssima noticiada na peça inaugural, no que pertine à dificuldade de identificação do 
agressor ambiental, no caso, encontra-se bem demonstrada pelo órgão ministerial, in verbis:

“(...)

Inicialmente, cabe ressaltar que, na região Amazônica, é muito comum a não localização dos responsáveis por desmatamentos ambientais, 
pois a atividade produtiva costuma acontecer cerca de 3 a 4 anos após o desmatamento justamente para se evitar a responsabilização daqueles que 
cometeram os atos ilícitos.

Dessa forma, mostra-se necessário identificar tanto os responsáveis pelo desmatamento quanto aqueles que buscam tirar proveito 
econômico de sua realização, como os titulares das áreas desmatadas, em respeito às naturezas propter rem da obrigação e objetiva da 
responsabilidade.

Com vistas à localização do responsável pelo dano ambiental objeto da presente ação, e visando a necessidade de exaurimento dos meios 
para esse fim, foram utilizados dados públicos dos seguintes bancos de dados:

CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR;

IGEF - INCRA

SNCI - INCRA

TERRA LEGAL

Auto de Infração e Embargo na área (quando possível diante dos recursos disponíveis para o ato)

Por cautela, em todo o projeto, não estamos atribuindo a todos os réus a responsabilidade pela integralidade da área desmatada, mas 
apenas pela parte que está diretamente sobreposta com o seu cadastro público. Se temos, por exemplo, uma área desmatada de 100 hectares e o réu 
X possui o seu CAR com apenas 50 hectares dentro dessa área aberta ilegalmente, demandaremos a pessoa X por 50 hectares. No mesmo processo, 
havendo vários réus identificados em cadastros diversos, temos que cada um deles responderá individualmente na medida da sua responsabilidade 
conforme a sobreposição encontrada.

Poderemos ter um réu respondendo por 30 hectares, um segundo por 40 e um terceiro por 50  na mesma ação civil pública ainda que o 
desmatamento seja superior a esse número. Toda a metodologia de cruzamento de dados está colocada de maneira detalhada no laudo pericial que 
vai anexo a esta petição.

Outro ponto que devemos ressaltar é o fato de que o laudo pericial do ibama não identifica a autoria, mas apenas a materialidade do 
desmatamento na medida em que demonstra cabalmente o corte raso da floresta utilizando imagens de anos diferentes para efeito comparativo. O 
corpo técnico da autarquia federal optou por mencionar no referido laudo eventuais autos de infração e/ou embargos próximos ao desmatamento 
apenas para que eventualmente pudesse ser verificado posteriormente se, de fato, aquela multa ou área embargada estava efetivamente dentro 
do polígono. Nessa verificação posterior feita pelos autores da ação, cuja metodologia de trabalho está detalhada no laudo pericial em anexo, 
efetuamos a conferência e optamos por manter como réus da ação apenas quando identificada sobreposição direta entre a área desmatada e a 
área embargada/multada. Em outras palavras, os nomes mencionados pelo Ibama não foram utilizados quando não havia incidência direta na área 
desmatadas, ou seja, estavam apenas próximos. Por outro lado, quando identificamos sobreposição direta com base nos dados dos outros cadastros 
mencionados aqui fizemos a respectiva inclusão no polo passivo. Veja que esses outros cadastros não foram objeto de análise pelo laudo pericial do 
ibama que limitou a análise sem qualquer aprofundamento maior sobre a efetiva sobreposição o que foi realizado em momento posterior.

Em que pese não ter sido identificado o titular da área embargada, a sua responsabilidade pela reparação se mostra presente 
em razão da natureza propter rem da obrigação reparatória. Além disso, de se destacar que a responsabilização pelo dano ambiental 
causado independe de culpa, configurando-se pela simples relação de causalidade com o dano, o que, no caso, traduz-se pela própria 
relação do titular da área – possuidor ou proprietário – com a coisa.

(...)”. 

Vê-se, assim, que na hipótese dos autos, trata-se de uma situação jurídica difusa, abstrata e não personalizada, porquanto 
desconhecido, de logo, quem deva integrar o polo passivo da demanda, em casos que tais.

De ver-se, ainda que, no caso em exame, a premissa em que se amparou o juízo monocrático, no sentido de que “não podem 
o MPF e o IBAMA, ainda que em sede de ação civil pública, e sob o manto de pedido de inversão de ônus da prova, absterem-se de trazer 
aos autos as peças minimamente necessárias a regular formação da relação processual, demonstrando, por meio dos documentos 
necessários, a legitimidade passiva do demandado em juízo e o mínimo de indício de existência da infração imputada ao infrator”, 
afigura-se manifestamente equivocada, na medida em que, como visto, os meios de que dispõe a referida autarquia, para fins 
de identificação dos agressores da área de conservação em destaque – acima elencados – mostraram-se insuficientes, para essa 
finalidade.

Não se pode olvidar, conforme já assentado em nossos tribunais, que “o direito processual civil é constituído de regras 
instrumentais, cuja finalidade reside na realização do direito material em litígio. Quando impossibilitam ou dificultam a consecução 
dessa, cabe ao juiz reexaminar a interpretação para obviar o impasse criado (....)”   (RE 87001, Relator(a):   Min. SOARES MUNOZ, 
Primeira Turma,STF, julgado em 06/12/1977, DJ 24-02-1978 PP-00752).

Nessa mesma inteligência, confiram-se, dentre outros, os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA DE IMÓVEL POR NÚMERO INDETERMINADO 
DE PESSOAS. CITAÇÃO POR EDITAL DOS INVASORES NÃO ENCONTRADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
MULTITUDINÁRIO FORMADO POR RÉUS INCERTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FICTA. NULIDADE DO FEITO.

(...)
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2. Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus 
incertos.

3. O CPC/2015, visando adequar a proteção possessória a tal realidade, tendo em conta os interesses público e social inerentes a esse tipo de 
conflito coletivo, sistematizou a forma de integralização da relação jurídica, com o fito de dar a mais ampla publicidade ao feito, permitindo que o 
magistrado se valha de qualquer meio para esse fim.

4. O novo regramento autoriza a propositura de ação em face de diversas pessoas indistintamente, sem que se identifique especificamente 
cada um dos invasores (os demandados devem ser determináveis e não obrigatoriamente determinados), bastando a indicação do local da 
ocupação para permitir que o oficial de justiça efetue a citação daqueles que forem lá encontrados (citação pessoal), devendo os demais serem 
citados presumidamente (citação por edital).

5. Na hipótese, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos do processo, em razão da falta de citação por edital dos ocupantes não 
identificados.

6. Recurso especial provido.

(REsp 1314615/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 12/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 231, I, DO CPC. RÉUS DESCONHECIDOS E INCERTOS. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO-
CONFIGURADA.

1. A citação do réu desconhecido, por edital, (CPC, art. 231, I) é medida excepcional, somente admitida quando possível determinar ao menos 
o grupo de pessoas a que é dirigida, como, v.g., nos casos de ações possessórias contra invasores de imóvel, impossibilitando o autor, em razão da 
verdadeira multidão instalada no bem, identificar cada um dos que molestavam a sua posse. Precedentes: (REsp 362.365/SP, Rel. DJ 28.03.2005; REsp 
28900/RS, DJ 03.05.1993).

2. Conforme observação de E. D. Moniz de Aragão: “Sem dúvida, a regra geral impõe a citação pessoal de todos os chamados a integrar a 
relação processual e somente por exceção é possível agir de outro modo. Todavia, não se pode fazer dessa regra obstáculo intransponível ao exercício 
do direito de ação, que constitui garantia constitucional (art. 5º, inc. XXXV). No que concerne à inacessibilidade do lugar onde se encontre o citando, 
a lei autoriza expressamente o emprego da citação-edital, que se justifica pela necessidade de permitir ao autor o ajuizamento da ação, a fim de que 
seu direito não pereça (v. o n.º 296).

Poder-se-á, analogicamente invocar o mesmo princípio quando se tratar da citação de muitíssimas pessoas? Como diz THORNAGUI, ‘a 
incerteza pode decorrer do número indeterminado (propter multitudinem citandorum )’, ou, segundo PONTES, ‘serem muitos, sem individuação 
possível, ou extremamente díficil’. Em tais casos, escrevem, poderá o autor promover a citação por editais” (Comentários ao Código de Processo Civil, 
vol. II, págs. 304/305, 7ª ed.).

3. A citação de pessoas incertas e indeterminadas resultaria no efeito erga omnes da própria coisa julgada, transformando o ato jurisdicional, 
de regra, individual e concreto, em mandamento geral e abstrato, usurpando a competência do legislador e, a fortiori, violando o princípio da 
separação dos poderes, mercê de em ação individual obter resultado apenas passível de obtenção em Ação Civil Pública.

4. In casu, o autor ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, pugnando pelo: “a) deferimento da citação por edital, e, 
conseqüentemente, a extensão dos efeitos da decisão que antecipou a tutela não somente ao Réu identificado na inicial, mas a todos os demais 
proprietários, detentores e/ou condutores de veículos automotores do tipo Kombis, vans e outros que exploram o transporte coletivo intermunicipal 
de passageiros, sem permissão para o serviço público; b) a apreensão de todos os veículos flagrados executando o transporte clandestino e a 
liberação somente após o recolhimento da multa; c) a cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00”.

5. Recurso especial improvido.

(REsp 837.108/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2008, DJe 18/06/2008)

***

Quanto ao mais, impende consignar que a pretensão deduzida na inicial encontra-se em perfeita harmonia com a tutela 
cautelar constitucionalmente prevista no art. 225, parágrafo 1º, incisos I, III, V e VII, e respectivos parágrafos 2º, 3º e 4º, da Constituição 
Federal, na linha de eficácia plena e de imposição ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes 
e futuras gerações (CF, art. 225, caput), e que já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando 
houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, 
evitando-se a ação), e a consequente  prevenção (pois uma vez que possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela 
deve ser evitada) exigindo-se, inclusive, na forma da lei, a implementação de políticas públicas voltadas à execução e à prevenção 
de potencial desequilíbrio ecológico-ambiental.

Com esta inteligência, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no Brasil (Lei nº 6.938, de 31.08.81) inseriu como objetivos 
essenciais dessa política pública “a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade 
do meio ambiente e do equilíbrio ecológico” e “a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida” (art. 4º, incisos 
I e VI).

Em casos assim, a atuação do poder público deve orientar-se, sempre, pelo princípio da precaução, já consagrado em nosso 
ordenamento jurídico, inclusive com status de regra de direito internacional, ao ser incluído na Declaração do Rio, como resultado 
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio/92, como determina o seu Princípio 15, nestas 
letras: “- Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar amplamente o critério da precaução, 
conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não 
deverá ser utilizada para postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental.”

Há de ver-se, ainda, que, em homenagem à tutela ambiental acima referida, ações agressoras do meio ambiente, como a 
noticiada nestes autos, devem ser rechaçadas e inibidas, com vistas na preservação ambiental, em referência.

Na ótica vigilante da Suprema Corte, “a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses 
empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade 
econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que 
privilegia a “defesa do meio ambiente” (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente 
natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (...) O princípio do 



70

desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador 
em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as 
exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de 
conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o 
conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz 
bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações” (ADI-MC nº 
3540/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 03/02/2006)”.

Ademais, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), “tendo se reunido no Rio 
de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a partir dela, com o objetivo de estabelecer uma 
nova e justa parceria global mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chaves da sociedade 
e os indivíduos, trabalhando com vistas à conclusão de acordos internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam 
a integridade do sistema global de meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da 
Terra, nosso lar,” elaborou a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que no seu Princípio nº 16 estabeleceu a 
responsabilidade do poluidor, na dicção de que: “As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização 
dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, 
em princípio, arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no 
comércio e nos investimentos internacionais.

Neste propósito, busca-se, sobretudo a implantação e o fortalecimento do Estado de Direito Ambiental, assim proclamado 
na Declaração Mundial da União Interamericana para a Conservação da Natureza (IUCN), na conclusão do Congresso Mundial 
de Direito Ambiental, realizado na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), nos dias 26 a 29 de abril de 2016, do que resultaram princípios 
gerais e emergentes para promover e alcançar a justiça ambiental, merecendo destacar os seguintes:

Princípio 1. Obrigação de proteger a natureza
Cada Estado, entidade pública ou privada e indivíduos têm a obrigação de cuidar e promover o bem-estar da natureza, 

independentemente do seu valor para os seres humanos, além de impor limitações ao seu uso e exploração;
Princípio 4. Sustentabilidade Ecológica e Resiliência
Medidas legais e outras devem ser tomadas para proteger e restaurar a integridade dos ecossistemas, bem como 

para manter e melhorar a resiliência dos sistemas socioecológicos. No desenvolvimento de políticas e leis e na tomada de 
decisões, manutenção de uma biosfera saudável para a natureza e a humanidade deve ser primordial consideração;

 Princípio 5. In Dubio Pro Natura
Em caso de dúvida, todos os processos perante tribunais, órgãos administrativos e outros segurados as decisões 

devem ser resolvidas de forma a favorecer a proteção e conservação do ambiente, dando preferência a alternativas menos 
nocivas. Eles não serão realizados quando os seus potenciais efeitos adversos são desproporcionados ou excessivos em 
relação com os benefícios derivados deles;

Princípio 6. Função Ecológica da Propriedade
Qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou grupo de pessoas que detenha ou controle terras, águas ou outros recursos 

naturais, tem o dever de manter as funções ecológicas essenciais associadas a recursos e se abster de realizar atividades 
que possam prejudicar tais funções. As obrigações legais para restaurar as condições ecológicas de terra, água ou outros 
recursos são obrigatórias para todos os proprietários, ocupantes e usuários de um site e sua responsabilidade não termina 
com a transferência para outros do uso ou título de propriedade;

Princípio 8. Equidade intergeracional
A geração atual deve garantir que a saúde, a diversidade, as funções ecológicas e a beleza estética do meio ambiente 

seja mantida ou restaurada para fornecer acesso equitativo aos seus benefícios para cada geração sucessiva;
Princípio 11. Povos Indígenas e Tribais
Os direitos dos povos indígenas e tribais às suas terras e territórios tradicionais e / ou costumeiros e suas relações 

com suas terras e territórios tradicionais e / ou costumeiros deve ser respeitado, bem como com o consentimento prévio, 
livre e informado de qualquer atividade que afete suas terras ou recursos;

Princípio 12. Não regressão
Estados, entidades subnacionais e organizações de integração regional não deve empreender ou permitir a realização 

de ações que tenham o efeito de diminuir a proteção legal do meio ambiente o acesso à justiça ambiental;
Princípio 13. Progressão
A fim de alcançar o desenvolvimento progressivo e o cumprimento do Estado de Direito em matéria ambiental, 

Estados, entidades subnacionais e organizações de integração regional devem revisar e melhorar periodicamente as leis 
e políticas destinadas a proteger, conservar, restaurar e melhorar o ambiente, tendo em conta a evolução das políticas e o 
conhecimento científico mais recente.

A tutela processual de urgência cautelar, que se postula nestes autos, visa, também, dar eficácia plena ao Objetivo 15 da 
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas - ONU para o Desenvolvimento Sustentável do Milênio (proclamada em 
Nova York, de 25 a 27 de setembro de 2015), nestes termos:

“Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade
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15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas terrestres e de água doce interiores 
e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações 
decorrentes dos acordos internacionais
15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, 
restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente
15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela 
desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo
15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a 
sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável
15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade 
e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas
15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o 
uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas”.

Tais medidas se harmonizam com os objetivos planetários do Acordo de Paris que foi negociado durante a COP21, e aprovado 
em 12 de dezembro de 2015, no âmbito da Convenção-Quadro das Nacões Unidas sobre a Mundança do Clima  (CQNUMC), que 
rege medidas de redução de emissão de gases estufa   a partir de 2020, a fim de conter o aquecimento global   abaixo de 2 ºC, 
preferencialmente em 1,5 ºC, e reforçar a capacidade dos países de responder ao desafio, num contexto de desenvolvimento 
sustentável.

Assim posta a questão, afigura-se juridicamente possível a citação do(s) promovido(s)pelo instrumento editalício, visando 
a formação do processo válido, bem assim, a concessão de antecipação da tutela cautelar de urgência, por ato jurisdicional 
desta Relatoria (CPC, artigo 932, incisos I e II), e, para tanto, presentes os pressupostos legais da cautelaridade, defiro, de logo, 
o pedido de antecipação da tutela recursal de urgência formulado pelo Ministério Público Federal, para:

1) Determinar ao cartório de registro de imóvel competente – ou aos órgãos públicos competentes, em se tratando de gleba pública ou 
não objeto de registro em cartório – a averbação junto à matrícula do imóvel objeto da presente ação, a existência do feito e o montante de 
indenização pleiteada, cabendo ao douto Ministério Público Federal proceder à indicação, identificação e localização do referido imóvel, no 
prazo de 30 (trinta) dias, para essa finalidade;

2) Autorizar e determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA a apreensão de todos 
os produtos e instrumentos utilizados ou decorrentes da infração ambiental objeto da presente ação civil púbica, lavrando-se os respectivos 
autos circunstanciados, ficando, desde logo, a referida autarquia autorizada a proceder à doação dos produtos eventualmente perecíveis 
ou madeiras a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes, após prévia avaliação e ciência ao Ministério 
Público Federal, observando-se as formalidades legais e, relativamente aos demais instrumentos utilizados na prática da infração, deverão 
ser mantidos acautelados, sob a guarda e depósito do referido órgão ambiental, ou de fiel depositário, por ele indicado, na forma da lei, até 
ulterior deliberação judicial. 

Oficie-se, com urgência, ao Sr. Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA, no Estado do Pará, para fins de ciência e cumprimento imediato desta decisão, lavrando-se, de tudo, termo circunstanciado, 
e posterior remessa a esta Relatoria.

Neste contexto processual, compete, ainda, ao Relator, proceder ao juízo de admissibilidade recursal, com vistas na 
verificação das condições objetivas da ação e do recurso em tela, como aqui fora realizado, onde se admitiu a formação do polo 
passivo da ação e deste recurso de apelação, mediante a citação editalícia do(s) promovido(s).

Declaro, assim, nula, de pleno direito, a sentença singular, e, por não se caracterizar, na espécie, qualquer das hipóteses 
previstas nos incisos do parágrafo 3º do artigo 1.013 do CPC vigente, determino que, após o trânsito em julgado deste decisum, 
devolvam-se estes autos ao juízo monocrático, para regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal, até 
julgamento final de mérito. 

Publique-se. Intime-se.

Brasília/DF., em 31 de maio de 2019. 
Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, Relator
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RECURSO ESPECIAL N. 1.905.367 - DF (2020/0102194-1)

RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRIDO: PESSOA INCERTA E NÃO LOCALIZADA

INTERES.: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

EMENTA
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FLORESTA AMAZÔNICA. DOMÍNIO PÚBLICO. TURBAÇÃO OU ESBULHO. 

DESMATAMENTO. OBRIGAÇÃO AMBIENTAL PROPTER REM. DIREITO DE SEQUELA AMBIENTAL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. 
ARTS. 319, II, E 320 DO CPC/2015. DEMANDADO DESCONHECIDO OU INCERTO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 
256, I, DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO NO PROCESSO CIVIL. ARTS. 5º e 6º DO CPC/2015. DOCUMENTO 
PÚBLICO. ART. 405 DO CPC/2015. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC/2015. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.

1. O Ministério Público Federal e o Ibama ajuizaram Ação Civil Pública contra “pessoa incerta e não localizada, porém titular da área 
embargada, em virtude de desmatamento ilegal” de 67 hectares de floresta, com pedido principal de obrigação de fazer (recomposição 
da área degradada) e obrigação de dar (pagamento de indenização por danos ambientais materiais e morais). Sobreveio sentença 
extintiva sem julgamento do mérito, fundamentada na inviabilidade de o processo continuar a tramitar sem indicação do nome do 
demandado, embora se reconheça, na decisão, que a petição inicial traz, com lastro em fotos tiradas por satélite, as coordenadas, a 
materialidade e a quantificação  do  desmatamento, além de declaração cartorária de dominialidade pública.

OPONIBILIDADE ERGA OMNES DO DIREITO DE PROPRIEDADE E OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS PROPTER REM

2. A oponibilidade erga omnes constitui um dos mais celebrados atributos do direito de propriedade, característica casada, na 
tutela do meio ambiente, com o jaez propter rem das obrigações ambientais. Em sendo assim, todos os indivíduos, a coletividade e o 
Estado se acham, no talhe de deveres de conteúdo negativo, compelidos a respeitar o domínio alheio. Logo, se arrostado  com turbação 
ou esbulho atual ou futuro, ao proprietário privado ou estatal – ou a  quem o represente — faculta-se, na busca por socorro, acionar 
judicialmente sujeito especificado ou fazê-lo adversus omnes, se desconhecido ou incerto o transgressor.

CITAÇÃO-EDITAL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL

3. Atento a reclamos pragmáticos alçados com base em peculiaridades subjetivas e objetivas, o Direito brasileiro autoriza, 
em situações variadas, a citação  por edital. O CPC/2015 a autentica inclusive no tocante a demandado perfeitamente discernível e 
localizável. A título de exemplo, a de pessoas não domiciliadas na comarca onde corre o inventário (art. 999, § 1º); a de ocupantes não 
encontrados no local, no curso de “ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas” (art. 554, § 1º); a de 
“terceiros eventualmente interessados”, em processo de usucapião (aplicação analógica do art. 216-A, § 4º, da Lei 6.015/1973). Ora, se, 
mesmo à vista de citandos personificados e residentes em lugar certo e sabido, se legitima a citação por edital, por que haveria de ser 
diferente — a pretexto de incompatibilidade com a garantia do contraditório e da ampla defesa — nas Ações Civis Públicas por dano 
ambiental em regiões inóspitas, de difícil acesso, com quadro registrário caótico e conflitos agrários que envolvam quadrilhas organizadas 
e armadas? Na litigiosidade em geral e mais enfaticamente na coletiva, espera-se que o juiz utilize “a técnica processual não como um 
entrave, mas como um instrumento para a realização do direito  material” (REsp 1.829.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, 
DJe de 7.11.2019).

4. Uma das possibilidades de citação por edital previstas no art. 256, I, do CPC/2015, desponta “quando desconhecido ou incerto o 
citando”. O Código  impõe formalidades adicionais — divulgação pelo rádio e requisição de informações sobre endereço nos cadastros 
de órgãos públicos e concessionários somente quando derivada a citação-edital de “ser inacessível o lugar em que  se encontrar o réu” 
(art. 256, § 2º) ou estiver este “em local ignorado ou incerto” (art. 256, § 3º): nos dois casos, o citando aparece identificado.

5. Nomeadamente quanto a citando desconhecido ou incerto em Ação Civil Pública por turbação ou esbulho e degradação 
ambiental de terra pública, a citação-edital independe de diligência pessoal in loco por oficial de justiça ou agente estatal. Não obstante 
a inexigibilidade legal de providências além das estritamente formais, os autores da presente Ação Civil Pública encetaram medidas de 
identificação, verificando assentamentos em vários cadastros: imobiliário (Cartório de Registro de Imóveis), fundiário (Sistema de Gestão 
Fundiária — SIGEF, Sistema Nacional de Certificação de Imóveis — SNCI e Programa Terra Legal, todos do Incra) e ambiental (Cadastro 
Ambiental Rural - CAR). Em suma, no caso dos autos, o indeferimento do pedido de citação por edital afrontou o art. 256, I, do CPC/2015.

6. A jurisprudência do STJ é sensível a dificuldades materiais de citação que possam inviabilizar o direito de ação do autor, de 
previsão constitucional. Por exemplo, há precedentes que albergam a defesa da posse, mesmo quando não se consiga, justificadamente, 
identificar o polo passivo: “Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus 
na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação.” (RMS 27.691/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe de 
16.2.2009). E ainda: REsp 154.906/MG, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ de 2.8.2004, p. 395. Na mesma direção e mais 
recentemente: “Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por 
edital dos réus incertos” (REsp 1.314.615/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.6.2017).

REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL

7. Em demanda sobre turbação, esbulho, desmatamento ou degradação ambiental de qualquer tipo em terra pública ou privada, 
o art. 319, II, do CPC/2015, por óbvio, não prescreve o impossível, a individualização do réu incerto ou desconhecido. Por sua vez, dispõe 
o art. 320 do CPC/2015 que a petição inicial, como requisito extrínseco para regular formação da relação processual, deve ser instruída 
com “documentos necessários à propositura da ação”. A regra vem condicionada com duplo caveat: que os documentos a) existam 
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e estejam disponíveis e b) sejam, em absoluto, indispensáveis. Não compete ao juiz, na petição inicial, exigir prova documental 
além da estritamente imprescindível à caracterização e materialização do objeto litigioso.

8. Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: “”A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a).” Os Srs. 
Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO - SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, pela parte RECORRENTE: 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL”

Brasília, 24 de novembro de 2020(data do julgamento).

MINISTRO HERMAN BENJAMIN

Relator

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Trata-se de Recurso Especial interposto, com fundamento no art. 105, III, 

“a”, da Constituição da República, contra acórdão que “extinguiu o processo sem  resolução de mérito por inobservância a requisito essencial 
da petição inicial, qual seja, a não indicação de réu determinado ou determinável, responsável pelos possíveis danos ou pela necessária 
reparação ambiental”.

Confira-se a ementa do acórdão recorrido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE 
QUALIFICAÇÃO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DO ARTIGO 319, INCISO II, DO CPC. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL NÃO 
ATENDIDA. INAPLICABILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AO CASO. EXTINÇÃO  DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de ação civil pública que objetiva a reparação de danos apurados através do Projeto Amazônia Protege. Contudo, a 
referida ação civil pública ambiental foi extinta sem resolução de mérito por não preencher os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil 
(CPC), considerando a ausência de indicação do polo passivo, assim  como dos responsáveis pelos possíveis danos ou pela necessária reparação.

2. Nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, constitui requisito de validade da petição inicial, sob pena de indeferimento, a indicação do réu ou  
dos réus e, assim sendo, daqueles que sejam responsáveis pelo dano ambiental deflagrado pelo “Projeto Amazônia Protege”.

3. A regra disciplinada no artigo 256, inciso I, do CPC, constitui medida excepcional, a qual enseja o exaurimento das tentativas convencionais 
de identificação do réu indicado no polo passivo da ação.

4. Uma vez verificado que a exordial padece de vício ou irregularidade, correta a abertura de prazo para emenda da petição inicial. No caso 
concreto, o juízo de origem determinou a intimação do MPF para emendar a inicial. Intimado, o MPF insistiu no ajuizamento da presente ação civil 
pública em face de réu incerto e desconhecido.

5. Cabe ao Ministério Público Federal, ao intentar a presente ação civil pública, informar todos os dados essenciais para o regular processamento 
da petição inicial, devendo realizar diligências, caso necessário, para discriminar o  polo passivo e, por conseguinte, direcionar a obrigação de natureza 
propter rem contida na pretensão condenatória aos devidos responsáveis do dano.

6. A ausência de tentativa  adequada para identificar o réu, responsável pelo dano ambiental objeto da presente ação, é confirmada na 
própria petição inicial, na qual consta que foram utilizados somente os cadastros contidos em dados públicos, sem a realização de qualquer diligência 
in loco ou ações de fiscalização para verificar a possibilidade de identificação dos infratores.

7. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inobservância a requisito essencial da petição inicial, 
qual seja, a não indicação de réu determinado ou determinável, responsável pelos possíveis danos ou pela necessária reparação ambiental, uma vez 
oferecida oportunidade para emenda.

8. Apelação não provida.

Não houve Embargos de Declaração.

Aponta-se, no Recurso Especial, ofensa aos arts. 256, inciso I, 319, inciso II e

§ 2°, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial. É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste Gabinete em 11 de novembro de 

2020.

1. Histórico da demanda
O Ministério Público Federal – mediante trabalho conjunto e competente de Procuradores da República em Rondônia, em especial das 

Procuradoras Daniela Lopes Faria e Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha – e o Ibama ajuizaram Ação Civil Pública contra “pessoa incerta 
e não localizada, porém titular da área embargada, em virtude de desmatamento ilegal” de 67 hectares de floresta, com pedido principal 
de obrigação de fazer (recomposição da área degradada) e obrigação de dar (pagamento de indenização por danos ambientais materiais e 
morais).

Sobreveio sentença extintiva sem julgamento do mérito – peça concisa, mas esmerada, densa e erudita, da lavra do Juiz Federal Dimis 
da Costa Braga – fundamentada na inviabilidade de o processo continuar a tramitar sem indicação definida do nome do demandado, 
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embora se reconheça, na decisão, que a petição inicial traz as coordenadas e a materialidade por meio de fotos do desmatamento tiradas 
por satélite, além de declaração cartorária de dominialidade pública.

Mantendo a sentença do primeiro grau, o Tribunal de origem indeferiu a petição inicial “por inobservância a requisito essencial [...], qual 
seja, a não indicação de réu determinado ou determinável, responsável pelos possíveis danos ou pela necessária reparação ambiental, uma 
vez oferecida oportunidade para emenda.” (fl. 141, e-STJ).

O Ministério Público Federal, em parecer exaustivo e profundo do Subprocurador-Geral Nicolao Dino, festejado especialista na 
matéria, assim opinou:

EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO 
CONJUNTO DE FATOS E PROVAS CARREADO AOS

AUTOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO CONSOLIDADA NO STJ. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. VIOLAÇÃO AOS 
ARTS. 3º, 256, I, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, 4º DA LINDB E 1º DA LEI Nº 7.347/85. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. “PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE”. 
DESMATAMENTO ILEGAL. SUJEITO PASSIVO DA DEMANDA INCERTO E DESCONHECIDO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA 
IDENTIFICAR OS AUTORES DOS DANOS AMBIENTAIS DENTRO DO PRAZO JUDICIAL ESTABELECIDO PARA EMENDAR A INICIAL. CITAÇÃO POR 
EDITAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. OFENSAS CONFIGURADAS.

1. O recurso especial não deve ser obstado pela incidência das Súmulas 7 e 83/STJ se a controvérsia pertinente à possibilidade de citação por 
edital de réu incerto ou desconhecido em ação civil pública ambiental encontra-se devidamente delineada no aresto recorrido, sendo desnecessário 
adentrar no contexto fático-probatório e, até o momento, não há orientação consolidada sobre  o tema no Superior Tribunal de Justiça.

2. O Código de Processo Civil prevê a realização de citação por edital excepcionalmente nas seguintes situações (art. 256): (i) quando incerta 
ou desconhecida a pessoa a ser citada; (ii) se o citando estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível; (iii) quando for expresso por lei (v.g.: ação de 
usucapião de imóvel, ação de recuperação ou substituição de título ao portador e naquelas em que seja necessária a provocação de interessados 
incertos e desconhecidos para participação no processo – art. 259).

3. A hipótese em que a pessoa a ser citada é incerta ou desconhecida refere-se aos casos em que não se sabe quem deve compor o 
polo passivo da demanda (inciso I). Tal circunstância permite que, na petição inicial, excepcionalmente deixe de constar a indicação do nome e da 
qualificação do demandado, sem que isso, por si só, resulte em seu indeferimento, não incidindo os arts. 319, II, e 321 do CPC.

4. Constatada a impossibilidade de nominar e qualificar os responsáveis pelos danos ambientais decorrentes do desmatamento verificado 
no bojo do “Projeto Amazônia Protege”, bem como a inviabilidade de realização de outras diligências para identificar pessoas físicas ou jurídicas nos 
rincões da Amazônia, viável a citação por edital, nos termos do art. 256, I, do CPC, tornando litigiosa a coisa e viabilizando o objeto da demanda.

5. A citação editalícia não fere o devido processo legal, porquanto essa modalidade de chamamento, prevista no CPC, evita que os possíveis 
sujeitos passivos ad causam possam ser processados sem observação da ampla defesa e do contraditório. A descrição, ainda que sucinta, dos fatos 
narrados na inicial da ação, com os dados do local desmatado (características mínimas), e que devem constar do edital, são legalmente suficientes 
para tornar pública e conhecida a busca judicializada dos específicos responsáveis, que, não atendendo ao chamado, via de regra, terão nomeado 
curador especial para defender tecnicamente seus interesses.

6. O prosseguimento da ação, ainda que não identificados os autores dos desmatamentos (mandantes, executores, “laranjas” etc.), tem o 
condão de impedir a exploração futura, indevida e desenfreada da região Amazônica, tendo em vista o caráter propter rem da obrigação e o alcance 
de eventual provimento judicial ou, até mesmo, a inviabilidade de que se regularize atividade econômica na área.

7. Viola os arts. 3º, 256, I, 321, parágrafo único, do CPC, 4º da LINDB e 1º da Lei nº 7.347/85 decisão que extingue ação civil pública  ajuizada 
em face de pessoa incerta e desconhecida, pois (i) há previsão de citação por edital no CPC; (ii) houve exaurimento de tentativas para identificação 
dos responsáveis pelos desmatamentos dentro do prazo judicial estabelecido para emenda da inicial; (iii) há viabilidade de identificação durante a 
tramitação do feito em razão de tentativas mais complexas e demoradas; (iv) há garantia do devido processo legal, em virtude de defesa técnica por 
curador especial, caso o chamamento não seja atendido; e (v) o “Projeto Amazônia Protege” é de alta relevância para toda coletividade, em razão da 
proteção de importante bem ambiental de titularidade difusa.

8. Parecer pelo provimento do agravo, para conhecer e prover o recurso especial, com a determinação do prosseguimento do feito.

2. Projeto Amazônia Protege
Como se esclareceu na petição inicial, a demanda foi proposta no contexto do “Amazônia Protege”, projeto do qual participam 

Ministério Público Federal, Ibama e ICMBio e que se destina a inverter o gravíssimo quadro de contínuo desmatamento na Amazônia Legal (fl. 
6, e-STJ).

A atuação conjunta, prosseguem os autores, tornou-se necessária porque, “no âmbito administrativo, o IBAMA e o ICMBio não podem 
compelir materialmente o infrator ao cumprimento da obrigação de recuperar a área desmatada [...]. Tal impossibilidade traz consigo uma 
completa desmoralização do poder de polícia dos órgãos ambientais  federais [...]” (fl. 7, e-STJ).

Consignaram, ainda: “Nessa primeira fase do Projeto, da qual faz parte a presente Ação Civil Pública, estão sendo propostas ações 
contra todos os responsáveis por polígonos iguais ou superiores a 60 (sessenta) hectares desmatados ilegalmente no último ano (2016)” (fl. 8, 
e-STJ).

Percebe-se, portanto, que o “Projeto Amazônia Protege” visa a atribuir eficácia real às normas de defesa da flora e de bens ecológicos 
associados, exatamente o calcanhar de Aquiles do Direito Ambiental brasileiro, que sofre de notório déficit de implementação, letargia estatal, 
inclusive judicial, que, pela generalizada sensação de impunidade, contribui para o gigantesco desmatamento ilegal verificado ano a ano. 
Inovadora e louvável em todos os sentidos – mormente por superar o modelo de atuação fragmentária, assistemática e descoordenada do 
Parquet e dos órgãos ambientais –, a iniciativa faz uso de novas tecnologias, como imagens captadas por satélite, ferramentas hoje disponíveis 

em tempo real, com alto grau de resolução e confiabilidade, algo impensável até pouco tempo atrás.

O acionamento do Judiciário passa a ocorrer, como recomenda o bom senso, em momento anterior à consolidação da degradação 
e da apropriação do patrimônio público, rompendo a ordem da rotina criminosa de dilapidação ecológica, que funciona em encadeamento 
de estágios sucessivos: primeiro, grilagem da terra pública; segundo, desmatamento; terceiro, atuação administrativa episódica e errática do 
órgão ambiental, normalmente sobre o “laranja” (já que o verdadeiro beneficiário permanece camuflado), o que redunda em cominação de 
multas nunca cobradas e, se cobradas, nunca pagas – a implementação ambiental teatral; e, finalmente, na última fase, regularização fundiária 
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e escancarada exploração econômica com pecuária e agricultura, tudo patrocinado oficialmente por meio de crédito agrícola subsidiado e 
outras benesses do Estado.

3. Metodologia para a comprovação da materialidade e localização do infrator
O Tribunal de origem manteve o indeferimento da petição inicial ante o fundamento de que nela “consta que foram utilizados somente 

os cadastros contidos em dados públicos, sem a realização de qualquer diligência in loco [...]” (fl. 141, e-STJ).

O que se lê na peça a que alude o acórdão recorrido é que, na atuação conjunta dos órgãos envolvidos, procede-se à comprovação  
da materialidade mediante “tecnologia geoespacial em que se pode identificar com precisão cirúrgica a área desmatada e sua extensão. Essa 
tecnologia é pública e está à disposição do réu para utilização na sua defesa.” (fls. 9-10, e-STJ).

Quanto à localização do responsável, informa-se também na petição inicial que foram pesquisados os seguintes bancos de dados: a) 
Cadastro Ambiental Rural (CAR); b) Sistema de Gestão Fundiária (Sigef) do Incra; c) Sistema Nacional de Certificação de Imóveis Rurais (Snci) do 
Incra; d) Programa Terra Legal, da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário; e) auto de infração do Ibama ou 
embargo na área (fl. 12, e-STJ).

Esclareceu o Ministério Público, ainda na primeira instância, que, no contexto do Projeto, “várias ações foram propostas com base em 
laudos periciais que traziam a identificação dos sujeitos integrantes do polo passivo da demanda. Contudo, em determinadas áreas, não foi 
possível a identificação do seu responsável.” (fl. 80, e-STJ).

Tal qual no combate ao crime organizado, sem emprego de métodos arrojados de trabalho e tecnologias de ponta – satélites e drones, 
p. ex. –, mostra-se ilusório, por inexequibilidade ou dificuldade extrema, fiscalizar satisfatoriamente os grandes e megadiversos biomas do Brasil. 
São milhões de quilômetros quadrados de floresta densa, áreas úmidas, vastos espaços desabitados ou com mínima ocupação humana e 
destituídos de estradas. Basta notar que o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite – Prodes, administrado 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe, identifica, anualmente, mais de 20 mil focos de desmatamento na região amazônica.

Por conseguinte, forçar – tanto mais como condicionante para propositura de Ação Civil – diligências in loco em alguns dos lugares mais 
remotos e inacessíveis do Planeta, providências altamente onerosas e ineficazes, representa, em analogia com as eras da História, insistir na 
pedra lascada, quando se vive na idade do aço e titânio. Nos autos, imagens obtidas por satélite, de burla incogitável, comprovam tanto a 
materialidade e a quantificação da degradação como o polígono geográfico de desmatamento, com coordenadas categóricas.

4. Oponibilidade erga omnes do direito de propriedade e obrigações ambientais propter rem
A oponibilidade erga omnes constitui um dos mais celebrados atributos do direito de propriedade, característica casada, na tutela do 

meio ambiente, com o jaez propter rem das obrigações ambientais. Em sendo assim, todos os indivíduos, a coletividade e o Estado se acham, 
no talhe de deveres de conteúdo negativo, compelidos a respeitar a propriedade alheia. Logo, se arrostado com turbação ou esbulho atual 
ou futuro, ao proprietário privado ou estatal – ou a quem o represente – faculta-se, na busca por socorro, acionar judicialmente sujeito(s) 
especificado(s) ou fazê-lo adversus omnes, se desconhecido ou incerto o transgressor.

A angulação inicial da demanda, ao se concretizar no processo civil, não se afasta, exceto por previsão legal expressa, do desenho 
subjetivo da relação jurídica de fundo, donde — por obra da índole dos direitos erga omnes e obrigações propter rem — se prescindir de 
indicação, se inviável, de pessoa determinada a ser responsabilizada. Admite-se no polo passivo, portanto, referência ora a sujeito nomeado, 
ora a sujeito incerto ou desconhecido, vale dizer, quem possa turbar ou esbulhar (conduta futura) ou tenha turbado ou esbulhado (conduta 
pretérita) os pertences de outrem, aí abarcados, no âmbito da proteção da Natureza e do patrimônio público, os bens ambientais, materiais 
(= elementos do meio ambiente) e intangíveis (= serviços ecológicos).

Assim posta a questão, perde sentido insistir em pessoalizar o transgressor, considerando que pouco importa quem seja o real 
causador da degradação: o dever de reparar o dano, em obediência à responsabilidade objetiva e sob bitola do risco integral, adere ao 
imóvel. Irrelevante, destarte, o presente titular da posse ou domínio, que responde em regime de solidariedade com o causador original da 
lesão. O foco, então, sai da pessoa física ou jurídica e se inserta na genética do bem ambiental atingido. Na supressão ilegal de vegetação, o 
protagonismo jurídico passa do desmatador para a área desmatada. De acordo com a Súmula 623/STJ, “As obrigações ambientais possuem 
natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor corrente e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” São 
obrigações ambulantes: aderem ao título e ao imóvel — despiciendo vasculhar com microscópio quem seja o dominus corrente.

Essa feição propter rem cria espécie de direito de sequela ecológica, atrelamento físico destinado não a robustecer garantias do crédito, 
mas a salvaguardar a base natural do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Logo, não admitir a citação por edital em casos como o dos 
autos acaba aniquilando as possibilidades de amparo jurídico que decorrem das obrigações propter rem.

Na hipótese dos autos, o imóvel ilegalmente desmatado constitui aparentemente terra pública. Portanto, na falta de autorização estatal 
expressa, inequívoca e válida, qualquer utilização, econômica ou não, por particular representa ato ilícito, sendo insignificante saber ou não a 
qualificação do infrator. No campo civil, em que medidas judiciais visam não só propiciar a reparação de eventuais danos causados, mas também 
conservar a integridade dominial e ecológica do bem (p. ex., com providências registrais, imposição de astreintes em caso de reincidência 
na violação, balizamento de reivindicatória porvindoura etc), o desconhecimento ou incerteza da autoria não impedem o prosseguimento 
da demanda, precisamente como derivação da natureza erga omnes do domínio e da conformação propter rem das obrigações ambientais.

Sem falar que, frequentemente, a Ação Civil Pública ambiental veicula desígnio de evitar que o detentor ou possuidor-degradador 
se beneficie, futuramente, da sua própria torpeza antiecológica. Encaminhamento judicial talhado para surtir efeito reflexo e bem-vindo de 
enfraquecer ou mesmo esvaziar o incentivo financeiro subjacente à grilagem imobiliária e ambiental (= a lucratividade do delito). Ademais, 
tipificadas ocupação ou exploração ilegais e havendo transmissão ou sucessão – mortis causa ou inter vivos, inclusive na alienação realizada em 
recuperação judicial –, o novo agente fica, de antemão, ciente que assumirá inexoravelmente, graças à têmpera propter rem das obrigações 
ambientais, o lugar de réu da ação de conhecimento em andamento ou de executado na restauração ambiental e indenização impostas pelo 
juiz.

A experiência comprova ser muito comum, na região Amazônica, a não localização dos responsáveis por degradação, já que a efetiva 
atividade produtiva se instaura somente três ou quatro anos após o desmatamento, artifício que visa a evitar responsabilização do verdadeiro 
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beneficiário da infração ambiental. Então, agir antes que o dano e a ocupação ganhem tonalidade de irreversibilidade desponta como única 
alternativa razoável e inteligente para agentes públicos e instituições que não se contentem — como se diz na  linguagem popular — com 
enxugar gelo ou morrer na praia. Aspira-se matar no berço argumento do “terceiro de boa-fé”, isto é, aquele que, posteriormente, assume a 
exploração da gleba e alega não estar a par de irregularidades pretéritas, por não ser causador original do desmatamento ou poluição.

O impacto positivo do ajuizamento de ação, ao tornar litigiosa a coisa (art. 240, caput, do CPC/2015), também se faz sentir em eventual 
pretensão de regularização posterior da grilagem imobiliária e ecológica. Isso porque a judicialização impede emissão de nota fiscal, guia de 
trânsito animal, transporte de madeira, financiamento público ou privado, permanecendo o imóvel gravado como polígono de desmatamento 
ilegal, em ferramenta de consulta pública disponibilizada em cadastro do MPF na Internet e em registros imobiliários.

5. Imposição de providência não prevista em lei na citação-edital quando desconhecido ou incerto o citando
Na imensidão da Amazônia, a dominialidade de imóveis comumente se mostra ora incerta, diante de titulação piramidal, ora desconhecida 

por falta de registro em órgãos oficiais. Em face desse cenário, não espanta que ações criminosas de desmatamento ou poluição sigam o 
mesmo padrão, com o acréscimo de, por vezes, até ser apregoada a identidade do degradador, mas ignoto seu paradeiro. Em todos esses 
casos, cabível a citação-edital, dispensada diligência pessoal in loco por oficial de justiça ou agente estatal.

Atento a reclamos pragmáticos alçados com base em peculiaridades subjetivas e objetivas, o Direito brasileiro autoriza, em situações 
variadas, a citação por edital. O CPC/2015 a autentica inclusive no tocante a demandado perfeitamente discernível e localizável. Por exemplo, 
a de pessoas não domiciliadas na comarca onde corre o inventário (art. 999, § 1º); a de ocupantes não encontrados no local, no curso de 
“ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas” (art. 554, § 1º); a de “terceiros eventualmente interessados”, em 
processo de usucapião (aplicação analógica do art. 216-A, § 4º, da Lei 6.015/1973).

Mesmo à vista de citandos personificados e residentes em lugar certo e sabido, legitima-se a citação por edital. Por que, então, haveria 
de ser diferente — a pretexto de incompatibilidade com a garantia do contraditório e da ampla defesa — nas Ações Civis Públicas por dano 
ambiental em regiões inóspitas, de difícil acesso, com quadro registrário caótico e conflitos agrários que envolvam quadrilhas organizadas 
e armadas? Indubitavelmente, o estágio avançado do ordenamento jurídico brasileiro, em geral, e da proeminente eticidade do Direito 
Ambiental e do Direito Processual, em especial, não se compraz com dano-órfão, sem paternidade aparente, mas sobretudo sem opção 
concreta de justiça. Na litigiosidade em geral e mais enfaticamente na coletiva, espera-se que o juiz utilize “a técnica processual não como um 
entrave, mas como um instrumento para a realização do direito material” (REsp 1.829.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 
7.11.2019).

O devido processo legal representa uma das garantias estruturantes supremas do Estado de Direito. Deve ser acatado na substância e 
no espírito, incompatível, por isso mesmo, com formalismo sem utilidade prática, que inviabilize o direito constitucional de ação do autor ou que 
crie, para alguns sujeitos e contra a sociedade, imunidade à jurisdição e, para certos bens, imunidade a tornar litigiosa a coisa, nos termos 
do art. 240, caput, do CPC/2015. Não implica requisitar das partes providências infactíveis ou desarrazoadas. Tampouco se deve enxergá-lo 
como portador de ojeriza a novas tecnologias, desde que confiáveis, da máquina de escrever ao computador, do uso de DNA à inteligência 
artificial, da Internet e autos eletrônicos a imagens captadas por satélite e drone.

Uma das possibilidades de citação por edital previstas no art. 256, I, do CPC/2015, desponta “quando desconhecido ou incerto o 
citando”. O Código impõe formalidades adicionais — divulgação pelo rádio e requisição de informações sobre endereço nos cadastros de 
órgãos públicos e concessionários — somente quando a citação-edital emanar de “ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu” (art. 
256, § 2º) ou estiver este “em local ignorado ou incerto” (art. 256, § 3º): nos dois casos, o citando é conhecido. Nenhuma diligência especial ou 
cautela extra se ordena, contudo, quando o citando for desconhecido ou incerto (art. 256, § 1º).

A exoneração de providências formais complementares atende a fundamentos realistas. Presume, de um lado, que quem atua 
na clandestinidade e por meios criminosos o faz à sua conta e risco, entendendo e assumindo as consequências legais e judiciais de seu 
comportamento. Do outro, o quixotismo de saírem os órgãos públicos à procura de quem se esforça para permanecer anônimo perante o 
Estado. Nesse ponto, cabe recordar que o processo civil rege-se pelos princípios da cooperação e da boa-fé entre os participantes (arts. 5º e 
6º), espaço avesso à chancela de padrões zombeteiros da lei e da Justiça, que só despertam simpatia ou condescendência na forma cômica 
de desenho animado: a dinâmica gato e rato, fisionomia inconciliável com  o que se imagina e se espera na relação jurídico-processual.

Em infrações de desmatamento e mineração proibidos, ou de poluição em geral, a incerteza ou desconhecimento da identificação do 
citando dá-se ora quando não se sabe ou não se tem certeza sobre quem seja o titular do imóvel, ora quando se ignora a identidade de 
quem praticou o ilícito ambiental em terra de terceiros. Ambos os casos justificam a citação-edital, mais ainda quando a área e o seu legítimo 
titular não contarem com registro em bancos de dados obrigatórios, como Cartório de Imóveis ou CAR – Cadastro Ambiental Rural.

É certo que a citação-edital constitui medida excepcional. Mas excepcionalidade não significa estabelecer encargos e óbices que a 
convertam em impossibilidade ou que se apliquem, por expressa disposição legal, apenas a situações em que o citando já esteja pré-
identificado, tão só desconhecido seu paradeiro ou de difícil acesso o local em que possivelmente se encontre. Sendo conhecido, surge a 
determinação de que se exauram as tentativas convencionais de citação pessoal do indicado no polo passivo da ação.

Abonado o direito de ação no art. 5º, XXXV, da Constituição, conspiraria contra o interesse público e a efetividade da tutela jurisdicional 
aceitar que, quanto mais nebulosa a titularidade do domínio, mais remoto o local da infração, mais disfarçado ou massificado o dano imputado, 
mais penoso e custoso seja para o autor exercer seu direito de ação e mais fácil ao degradador a ele se furtar. Erguer tais obstáculos 
intransponíveis corresponde a negar, na realidade, o exercício da jurisdição onde ela é mais necessária.

Em raciocínio analógico impróprio, querer – por amor extremado à tradição impingida a contextos com ela incompatíveis – transplantar 
ou aplicar formalismo tanto desmesurado quanto supérfluo provoca, habitualmente, impasse invencível ao prosseguimento da demanda 
ambiental. Daí emerge completa inversão da instrumentalidade das regras processuais: estorva-se a oportunidade de contraditório não ao 
réu, mas ao autor (quase sempre a sociedade, representada pelo Ministério Público, Defensoria Pública, entes estatais e ONGs), castigando 
a vítima com a eternização do feito, pelo menos até a próxima anistia aos degradadores. Tudo à luz do dia e sob argumentos processuais 
retóricos os mais variados, que não afastam a impressão de insensibilidade aos impactos nefastos da procrastinação e da impunidade, numa 
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palavra, com o perecimento sincrônico do direito de ação supraindividual e da garantia constitucional ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

Em suma, no caso dos autos, o indeferimento do pedido de citação por edital afrontou o art. 256, I, do Código de Processo Civil 
de 2015. Não obstante a inexigibilidade legal de providências além das estritamente formais, os autores da Ação Civil Pública encetaram 
medidas de identificação, verificando assentamentos em vários cadastros: imobiliário (Cartório de Registro de Imóveis), fundiário (Sistema de 
Gestão Fundiária – SIGEF, Sistema Nacional de Certificação de Imóveis – SNCI e Programa Terra Legal, todos do Incra) e ambiental (Cadastro 
Ambiental Rural – CAR).

6. Contrassenso exigir que a petição inicial contenha a individualização do demandado desconhecido ou incerto e apresente 
documentos e  provas pertinentes à instrução judicial

Em demanda sobre turbação, esbulho, desmatamento ou degradação ambiental de qualquer tipo em terra pública ou privada, o art. 
319, II, do CPC/2015, por óbvio, não prescreve o impossível, a individualização do réu incerto ou desconhecido. Por sua vez, dispõe o art. 
320 do CPC/2015 que a petição inicial, como requisito extrínseco para regular a formação da relação processual, deve ser  instruída com  
“documentos necessários  à propositura da ação”. A regra vem condicionada com duplo caveat: que os documentos a) existam e estejam 
disponíveis e b) sejam, em absoluto, indispensáveis.

Não compete ao juiz, ao examinar a petição inicial, exigir prova documental além da estritamente imprescindível à caracterização e 
materialização do objeto litigioso. Por esse ângulo, em Ação Civil Pública ambiental, elementos basilares mínimos são os que apontem a situação 
certa ou duvidosa da dominialidade, laudo preliminar indicativo de desmatamento, degradação ou poluição, se possível com coordenadas da 
área afetada. Em síntese, a apresentação dos fatos deve ser simplificada, podendo-se servir de imagens, inclusive das obtidas por satélite e 
drone.

Despiciendo, enfim, venha a petição inicial acompanhada de elementos documentais com confirmação definitiva da dominialidade, 
materialidade do ilícito e designação de nome, sobrenome e CPF do(s) infrator(es), escrutínio que se desenrolará no curso da instrução judicial. 
Nesta, provas suplementares capazes de elucidar o acontecido serão produzidas, realizando-se diligências razoáveis para desvendar, por 
trás de “laranjas” diretamente responsáveis, os verdadeiros beneficiários da exploração e desmatamento ilícitos ou poluição. Vale dizer, em 
decorrência dos amplíssimos poderes do juiz, a instrução judicial representa o palco mais apropriado para exaurir as possibilidades probatórias 
racionais, sob o signo, no Direito Ambiental, do princípio in dubio pro Natura.

De se lembrar que documentos públicos juntados  com  a petição inicial encerram presunção de legitimidade e veracidade, o que 
transfere, ipso facto, ao réu o encargo de produzir prova em sentido contrário. Nessas condições, não se trata de inversão ope judicis do ônus 
da prova, mas de aplicação pura e simples dos parâmetros legais ordinários da disciplina probatória do art. 373, II, do CPC/2015. Assim já 
decidiu o STJ: “consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, declaração e outros atos gerados 
por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no 
conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. 
Por outro lado, documento público não pode ser desconstituído por prova inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga” (REsp 1.658.398/CE, Rel. 
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2020).

Finalmente, a propositura de Ação Civil Pública para prevenção ou reparação de dano ao meio ambiente independe de anterior 
lavratura de auto de infração administrativa pela autoridade ambiental competente.

7. Ação Civil Pública, inovações tecnológicas e formalismo exagerado, desvinculado da essência do devido processo legal

O processo civil coletivo, com destaque para o ambiental, encerra em si um dos campos mais propícios a inovações jurídicas, tecnológicas 
e de método de gestão judicial. Seu esquema ético, normativo e principiológico  distancia-se da processualística clássica (e amiúde  a contraria), 
de feição individualista, formalista e inspiração no laissez-faire. Donde enfrentar enormes resistências, tanto da doutrina impregnada de teorias 
do passado abandonado como dos próprios juízes, acostumados a outras direções, quando não frontalmente divergentes. A não ser aos 
olhos dos amantes de ficção, desmoronam a legitimidade, a constitucionalidade, a operacionalidade e a própria atualidade do centenário 
paradigma de adjudicação, centrado, entre outros pilares, na bipolaridade da demanda; no exercício judicial retrospectivo; na restrição 
milimétrica, objetiva e subjetiva, da coisa julgada; no processo civil como iter controlado pelas partes, confinado o juiz à função de espectador 
do seu curso, mesmo quando barbaridades contra o due process, a boa fé, a paridade de armas e os vulneráveis sejam francamente 
perpetradas.

Sem pretender escrutinar a etiologia da intranquilidade judicial no universo do processo civil e de tecnologias emergentes, basta 
mencionar que, por temperamento do cargo e treinamento profissional, mudanças normativas ou organizacionais de arquétipo e ritual 
de trabalho despertam em nós, juízes, desconfiança imediata e instintiva. Atitude explicável, quer por nos preocuparmos, e não há de ser 
diferente, com a garantia do devido processo legal das partes, quer por encarnarmos no imaginário popular, gostemos ou não, o papel de 
guardiães do statu quo e da jurisprudência. Estilo que nos leva, inconscientemente ou não, a impulsos de resistência a transformações bruscas 
do modo como desempenhamos nossas relevantes funções e responsabilidades, a zona de conforto judicial. Nesse quadro, a cautela que 
se reclama dos juízes converte-se em não confundir, no processo civil, tradição útil e legítima com barreira cega e iníqua à evolução dos povos 
e à melhoria da qualidade da prestação jurisdicional, mormente quando, no nosso cotidiano pessoal e institucional, já tenhamos incorporado 
muitos desses progressos benéficos.

Aparentemente, alterações processuais enfrentam relutância maior do que as que afetam o quadro de fundo de direitos e obrigações 
nas várias disciplinas jurídicas. Aí se detecta outro indicativo da hipertrofia e degeneração da processualística no nosso País, que deságua na 
“normalização” de tendência a — em desobediência  frontal a prescrições constitucionais indisponíveis e a valores éticos universais de desvelo 
com os vulneráveis — conceber, ensinar e operar o processo civil como instrumento de bloqueio do acesso à justiça, e não de facilitação do 
acesso à decisão judicial justa, designadamente no campo de disputas complexas da contemporaneidade, componentes da pauta labiríntica 
da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos, do enfrentamento à corrupção, da conservação do patrimônio da sociedade, nele 
incluídos o cultural e o  ambiental.
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Só cego, ignorante ou mal-intencionado para sustentar ser o processo civil, individual ou coletivo, nada mais que um apanhado de 
diretrizes operacionais, um mundo isolado e autônomo de normas sem ética ou, na melhor das hipóteses, com ética diversa daquela esposada 
pela Constituição e pela comunidade das nações democráticas. Nada mais auspicioso para um regime autoritário, oligárquico, plutocrátrico, 
cleptocrático, nepótico ou antiambiental que o processo civil imoral ou amoral. Um modelo muito apropriado para fazer do juiz incauto – 
equipado com argumentos técnicos aparentemente inofensivos e imparciais – porta-voz togado ideal dos que detêm o poder político, 
econômico,  religioso ou da informação, na tarefa inglória de enterrar reclamos legítimos dos pobres, dos excluídos, do interesse coletivo e das 
gerações futuras. No processo civil do Estado Ecossocial de Direito, o verdadeiro juiz recusa a estatura de rei, porque ocupa palácio dedicado 
à Justiça e pertencente à Nação, e, com tenacidade simétrica, afasta de si a postura de burocrata da lei, porque a máquina não o substitui no 
elevado ofício de bem julgar.

8. Precedentes do STJ
A questão aqui discutida – qualificada por Nelson Nery Junior, em estudo pioneiro, de “problema delicado” (Interditos possessórios, in 

Revista de Processo, vol. 52/1988, pp. 170-182) – antecede o Direito Ambiental e, antes de tudo, ganhou realce na esfera da defesa da posse. 
A jurisprudência do STJ vem se mostrando sensível a dificuldades materiais de citação que possam inviabilizar o direito de ação do autor, de 
previsão constitucional. Por exemplo, há precedentes que albergam a defesa da posse, mesmo quando não se consiga, justificadamente, 
identificar o polo passivo:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVASÃO DE IMÓVEL. QUALIFICAÇÃO INDIVIDUAL NA EXORDIAL. DESNECESSIDADE. 
POSSE. EXAME DE PROVAS. ATO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF.

1. Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela 
precariedade dessa situação. Precedentes.

2. A alegação de que a posse dos impetrantes é legítima depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado 
de segurança.

3. Nos termos da Súmula 267-STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

4. Recurso ordinário desprovido

(RMS 27.691/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe de 16.2.2009).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ÁREA OCUPADA POR FAMÍLIAS CARENTES. REQUISITOS SATISFEITOS.  CITAÇÃO DOS CÔNJUGES. 
IDENTIFICAÇÃO DOS INVASORES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA.

1. Tratando-se de ação pessoal, prescindível é a citação dos cônjuges.

2. Em caso de ocupação de terreno urbano por milhares de pessoas, é inviável exigir-se a qualificação e a citação de cada uma delas (AgRg 
na MC n. 610/SP).

3. Área objeto da ação perfeitamente individualizada. Incidência  da Súmula n. 7-STJ.

4. Ainda que porventura se cuide de imóvel urbano ocioso, é inadmissível a sua ocupação por famílias carentes de modo unilateral, com o 
objetivo de ali instalar as suas moradias.

5. Comprovados a posse da autora e o esbulho, encontram-se preenchidos os pressupostos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Aplicação também neste item da Súmula n. 7-STJ.

Recurso especial não conhecido, prejudicada a Medida Cautelar n. 870-MG e cassada a liminar ali deferida.

(REsp 154.906/MG, Rel. Ministro Barros Monteiro,  Quarta Turma, DJ de 2.8.2004, p. 395)

Na mesma direção e mais recentemente: “Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de 
imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital  dos réus incertos” (REsp 1.314.615/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, DJe 12.6.2017). Com outro enfoque, já decidiu o STJ que “o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo 
de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo” (REsp 1.829.663/SP, Rel. Min. Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7.11.2019).

9. Conclusão
Houve, no caso, ofensa ao art. 256, I, do CPC/2015. Impõe-se, então, a devolução dos autos à origem para dar regular 

prosseguimento à Ação Civil Pública.

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial. É como voto.
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Do uso terapêutico da Cannabis e da norma penal incriminadora
Luiz Régis Bomfim Filho1

PROCESSO: 1003301-61.2019.4.01.3700
CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TERESA CRISTINA GANDOLFI DE LIRA
AUTORIDADE: DELEGADO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA FEDERAL

SENTENÇA - TIPO D
(Resolução CJF nº 535 de 18.12.06)

1. RELATÓRIO
Trata-se de demanda, com pedido liminar, em procedimento especial do “Habeas Corpus” na modalidade preventiva, cuja 

impetrante-paciente TERESA CRISTINA (CPF nº 297.423.978-13) objetiva o salvo-conduto para GANDOLFI DE LIRA a importação 
de sementes de Cannabis Sativa bem como o plantio, extração e produção artesanal do canabidiol.

Aduz a impetrante-paciente, em suma, que o pleito possui natureza medicinal, visando à saúde de sua filha E.G.L diagnosticada 
com paralisia cerebral e epilepsia refratária de difícil controle. Argumenta que a importação e o cultivo artesanal pleiteado se fazem 
necessários, pois a medicação tradicional detém preço elevado e a ABRACE (Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança) 
não possui o canabidiol de forma suficiente.

Em ofício (Id. 58225064), o DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, autoridade dita coatora, 
aduz que in verbis: “[...] não cabe a este órgão se manifestar sobre a matéria [...]”.

Em ofício (Id. 58222608), o DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL – DIRETOR GERAL DA POLÍCIA FEDERAL, autoridade possível 
coatora, encaminha manifestação técnica, pugnando pela denegação do “Habeas Corpus”.

Em parecer (Id. 63692048), o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela concessão do salvo-conduto pleiteado, 
requerendo, porém, que seja determinado o quantitativo de sementes a ser eventualmente liberado para importação e tecendo 
questionamentos a impetrante-paciente.

Em manifestação (Id. 66313575), a impetrante-paciente apresenta respostas aos questionamentos ministeriais.

É relatório. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO
Considerando que não se faz necessária dilação probatória no procedimento especial do “Habeas Corpus”, passo ao 

julgamento conforme o estado do processo.

2.1 Da competência deste Juízo Federal
A competência para processamento e julgamento de “Habeas Corpus” fixa-se, especialmente, em razão da autoridade dita 

coatora. Registre-se que a figura do paciente pode também ser determinante a fixação da competência jurisdicional nos casos 
assim constitucionalmente estabelecidos (art. 102, “I”, “d” e “i”, CF/88; art. 105, I, “c”, CF/88, dentre outros dispositivos).

Assim, em regra, tratando de constrangimento ilegal eventualmente cometido por particular ou autoridade que não aufira 
prerrogativa de foro, a competência reside em Juízo de primeiro grau. No âmbito deste Juízo Federal, fixa-se a competência a partir 
de “Habeas Corpus” enfrentando matéria criminal federal ou quando o constrangimento for originário de autoridade não sujeita 
diretamente a outra jurisdição bem como não inserida na competência de Tribunal Regional Federal, na forma do art. 108, “I”, “a” 
e “d” c/c 109, “VII”, ambos CF/88.

No caso, a impetração é preventiva na qual a suposta ameaça de constrangimento a liberdade da impetrante-paciente 
decorre, em tese, de tráfico transnacional de drogas, cuja adequação típica eventualmente fixada pode residir nos tipos penais 
previstos no art. 28 e art. 33, “caput” e/ou §1º, c/c art. 40, “I”, todos Lei 11.343/06. Tal fato atrai a atribuição dos órgãos federais de 
persecução penal e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.

Desta feita, considerando o suposto constrangimento eventualmente originário de imputação, em tese, consubstanciada 
em tráfico transnacional de drogas, atraindo a atribuição de órgão federais de persecução penal, resta configurada a competência 
deste Juízo Federal para processamento e julgamento deste “Habeas Corpus” impetrado na modalidade preventiva, nos termos do 
art. 109, “VI” e “VII”, CF/88 c/c art. 70, Lei 11.343/06.

2.2 Do cabimento de “Habeas Corpus” preventivo
O conhecimento de “Habeas Corpus” impetrado na modalidade preventiva deve alicerça-se na real e iminente ameaça de 

violência e/ou coação a liberdade de locomoção por eventual ilegalidade ou abuso de poder, na forma do art. 5º, LVXVIII, CF/88 

1 Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Criminal – Seção Judiciária do Maranhão – TRF1. Mestrando em Direito e Instituições do Sistema de Justiça

Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
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c/c art. 647, CPP. O risco à liberdade de ir e vir não pode ser meramente hipotético, fazendo imprescindível, por conseguinte, atos 
concretos a serem apontados pela narrativa da parte impetrante.

No caso, a impetrante-paciente objetiva, principalmente, a importação de substância sem registro no Brasil, em tese, essencial 
a controle da enfermidade de sua filha, sendo necessária a autorização especial de órgão administrativo compete. Narra que já se 
utiliza da referida substância através da ABRACE (Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança).

Em manifestação (Id. 58222608), a Autoridade Policial Federal aduz que, in verbis: “[...] a importação de sementes de maconha 
é fato típico, configurando tráfico de droga [...]”. Propugna, assim, a denegação da ordem.

Destarte, em razão do concreto temor de constrangimento a locomoção da impetrante-paciente, considero plausível a 
impetração preventiva ora em apreciação, fazendo imperioso, por conseguinte, o conhecimento do presente “Habeas Corpus”, na 
forma do art. 654, §1º, “b”, “segunda parte”, CPP.

2.3 Do uso terapêutico da Cannabis e da norma penal incriminadora

Narra a impetrante-paciente TERESA CRISTINA que sua filha E.G.L foi diagnosticada nos primeiros anos de vida com paralisia 
cerebral e epilepsia refratária de difícil controle, fazendo uso de fortes medicamentos de custo alto e eficácia questionável. Nada 
obstante, a impetrante-paciente tomou conhecimento da Cannabis Sativa e passou a utilizar do canabidiol através da ABRACE 
(Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança), o que promoveu estabilização do quadro clínico de E.G.L. Propugna que, 
atualmente, sua filha muito necessita do canabidiol, extraído da Cannabis.

Ocorre que existem percalços ao uso terapêutico da Cannabis, tais como a ausência do óleo de canabidiol por diversas razões 
e a dependência da ABRACE de acesso ao medicamento, conforme aduz a impetrante-paciente. Por conseguinte, objetiva-se no 
presente “Habeas Corpus” viabilizar a importação de sementes; o cultivo da Cannabis e a extração do canabidiol de forma artesanal.

Sustenta a Autoridade Policial Federal, por sua vez, que a importação de sementes de Cannabis é fato típico, não estando 
autorizada na legislação vigente nem existindo procedimentos administrativos para tanto. Argumenta ainda que não há condições 
de segurança adequadas ao plantio da Cannabis, considerando supostas subtrações ou desvios por criminosos e usuários abusivos.

Por outro lado, o MPF reconhece a eficácia terapêutica do uso do canabidiol para o tratamento de crises epilépticas. Sobre o 
caso, colaciono os seguintes trechos da manifestação ministerial, in verbis:

“[...] A necessidade do uso da medicação encontra-se satisfatoriamente comprovada, mediante laudo médico e receituário que 
demonstram ser a filha da paciente (usuária do medicamento) pessoa com Paralisia Cerebral e portadora de Epilepsia Refratária. [...] Nota-se, 
por importante, que a autora não postula o fornecimento da medicação pelo Estado, o que ensejaria a imposição de um ônus financeiro a 
ser suportado pelos reconhecidamente escassos recursos da saúde, mas sim a permissão para importação e cultivo de sementes de Cannabis 
sativa para o uso medicinal, sem que para tanto seja objeto de qualquer ação repressiva estatal. [...] Calha destacar, ainda, que não há indícios de 
futura utilização indevida do salvo-conduto, uma vez que o quadro fático desenhado nos autos demonstra que a paciente busca proporcionar 
uma melhor qualidade de vida para a sua filha, que convive com as dificuldades inerentes a uma grave patologia, de natureza extremamente 
limitante. [...]”.

Analisa-se.

De antemão, observo não existir na presente demanda controvérsia sobre a eficácia do medicamento extraído da no 
tratamento de reconhecida grave enfermidade Cannabis acometida pela filha da impetrante-paciente. No entanto, questiona-se a 
operacionalização do tratamento.

Em verdade, a questão jurídica a ser abordada reside justamente em saber se o uso terapêutico da Cannabis afronta o 
mandado proibitório contido na norma penal incriminadora consubstanciada nos tipos penais previstos art. 28 e art. 33, “caput” e/
ou §1º, c/c art. 40, “I”, todos Lei 11.343/06.

É cediço que o bem jurídico tutelado pela Lei 11.343/06 reside, em especial, na saúde pública. Busca-se, em suma, a proteção 
ao uso nocivo de substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Ocorre que a pretensão da impetrante-paciente 
justamente visa à concretude da saúde de sua filha. Existem Convenções Internacionais (Convenções da ONU sobre assunto de 
1961, 1971 e 1988) e a própria Lei 11.343/06, em seu art. 2º, parágrafo único, que concedem razoável alicerce normativo ao uso 
terapêutico da Cannabis, porém os mencionados tipos penais não fazem expressa ressalva sobre o assunto.

Nada obstante, constato que não há ofensa ao bem jurídico tutelado pela lei penal incriminadora, inexiste ofensividade na 
pretensa conduta da impetrante-paciente nem se observa suficiente periculosidade social da ação em atenção ao direito universal à 
saúde. A pretensa conduta da impetrante-paciente, assim, não cumpre materialmente os elementos de adequação típica previstos 
nos tipos penais previstos art. 28 e art. 33, “caput” e/ou §1º, c/c art. 40, “I”, todos Lei 11.343/06.

O tema persiste objeto de debate. O Parlamento federal constitui seara adequada a melhor regulamentar o alcance da Lei 
11.343/06 em face do uso terapêutico da Cannabis, porém são diversos os precedentes que tratam sobre o assunto no âmbito do 
Poder Judiciário brasileiro. As questões sociais demandam urgência. Assim, destaco as seguintes fundamentações jurisdicionais:

- No HC nº 143890/SP, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, em decisão monocrática proferida em 
13.05.2019 e publicada em 15.05.2019, é peremptório:

“[...] A semente de “cannabis sativa L.” não se mostra qualificável como droga, nem constitui matéria-prima ou insumo destinado a 
seu preparo, pois não possui, em sua composição, o princípio ativo da maconha (tetrahidrocanabinol ou THC), circunstância de que resulta a 
descaracterização da tipicidade penal da conduta do agente que a importa ou que a tem em seu poder. Disso resulta que a mera importação 
e/ou a simples posse da semente de “cannabis sativa L.” não se qualificam como fatores revestidos de tipicidade penal, essencialmente 
porque, não contendo as sementes o princípio ativo do tetrahidrocanabinol (THC), não se revelam aptas a produzir dependência física e/ou 
psíquica, o que as torna inócuas, não constituindo, por isso mesmo, elementos caracterizadores de matéria-prima para a produção de drogas. 
[...]”.
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- No HC nº 0014355-81.2017.4.03.6181/SP, 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, julgado em 25.06.2018 e 
publicado em 26.09.2018, o Desembargador Federal Fausto De Sanctis, apesar de estipular condicionantes não acatadas pela 
maioria do colegiado, assim conclui:

“[...] Dentro do contexto ora exposto, que se forma até mesmo por força das Convenções Internacionais declinadas anteriormente, nota-
se a possibilidade de que plantas psicotrópicas tenham seu emprego lícito quando utilizadas para fins medicinais e para objetivos 
terapêuticos, de modo que a desde que devidamente autorizado pretensão veiculada pelo paciente neste remédio constitucional mostra-
se possível de ser analisada em seu mérito. [...]”.

- No HC nº 2211066-32.2018.8.26.00/SP, 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 
31.01.2019 e publicado em 04.02.2019, o Desembargador Carlos Bueno pondera:

“[...] Vale dizer, o THC ou canabidiol não é substância proibida, pela simples razão de que existe autorização da ANVISA, em nada 
mudando, no meu entender, o fato de o óleo da maconha, com propriedades benéficas, ser extraído na própria residência. [...]”.

Em razão deste contexto judicial, resta pendente de julgamento, até o presente momento, no Supremo Tribunal Federal 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5708 em face, in verbis: “[...] dos arts. 2º, caput e § único; 28; 31; 33, § 1º, I, II e III; 34; e, por 
arrastamento lógico-sistêmico, 35 e 36, todos da Lei nº 11.343/06 (doc. 3) c/c art. 334-A do Código Penal (doc. 4) – tendo por finalidade 
conferir interpretação conforme a Constituição aos dispositivos supracitados, afastando entendimento, segundo o qual, seria crime 
plantar, cultivar, colher, guardar, transportar, prescrever, ministrar, e adquirir Cannabis (doc. 5) para fins medicinais e de bem-estar 
terapêutico [...]”.

Ademais, em exposição de motivo de anteprojeto apresentado à Câmara dos Deputados em 07.02.2019 pela Comissão 
de Juristas, responsável pela revisão e pela atualização da Lei 11.343/06, presidida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e relatada pelo Desembargador Federal Ney de Barros Bello Filho, pertinente destacar o seguinte 
trecho, in verbis:

“[...] Como apontam diversos estudos internacionais, enquanto o (9)-tetracannabinol pode ter como efeito a sensibilidade aumentada 
para outras drogas, o cannabidiol (CBD) propriamente dito, ao contrário, pode minimizar a tendência por busca de drogas. Isso se dá no 
contexto da proposta em razão da necessidade de compreender a questão de saúde pública que desborda da mera questão criminal e 
que perpassa a busca da realização do direito à liberdade e do princípio da dignidade da pessoa humana. [ . . . ]”. (Acesso em: http://
www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/Apresentação.pdf)

Por fim, registro o debate existente na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado Federal por 
iniciativa da Sugestão Legislativa nº 06/2016 cujo objeto propõe um padrão regulamentar abrangente para a maconha medicinal e 
o cânhamo industrial no Brasil. Em justificativa apresentada na referida sugestão legislativa, a Rede Brasileira de Redução de Danos 
e Direitos Humanos (REDUC) assim se manifestou:

“[...] A regulação da maconha medicinal tem sido conceituada como uma questão social, por incorporar preocupações culturais, jurídicas, 
econômicas e políticas, para além das biomédicas, por isso confiamos ao Poder Legislativo o potencial de desempenhar um importante 
papel no desenvolvimento da compreensão da sociedade brasileira sobre o tema, sobretudo no momento em que os marcos legais e as 
percepções sociais se encontram em constante mudança. Com base na literatura acadêmica, concluímos que a reclassificação da maconha e 
a sua provisão através de típicos canais médicos não conduzirão a aumentos generalizados do uso da substância. Uma regulação responsável 
gerará economias em termos de redução de custos de justiça criminal, que serão superiores ao provável custo de sua implantação, e melhorará 
o bem-estar coletivo. [...]”. (Acesso em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=2593939&ts=1561669888257&disposition=)

Considerando os resultados empíricos aparentemente positivos, os precedentes e manifestações acima colacionados, 
concluo que os maiores empecilhos à permissão de cultivo e manipulação medicinal da residem nos eventuais abusos, excessos 
Cannabis e conseguintes desvios de finalidades, não essencialmente, por si, a importação de semente, cultivo artesanal e uso do 
canabidiol terapeuticamente extraído. Pelo contexto fático-probatório colacionado aos autos, não me parece que o caso, ora em 
apreciação, reflita situação abusiva ou criminosa.

Desta feita, não desconhecendo que o tema deve ser tratado especialmente no âmbito legislativo, porém em atenção ao 
contexto de saúde narrado pela impetrante-paciente, faz-se imperiosa a concessão da ordem pleiteada, devendo, porém, ser 
fixadas cautelas necessárias em atenção à norma penal incriminadora ainda vigente na Lei 11.343/06.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, na forma do art. 660, §4º, CPP, determinando, por conseguinte, 

a expedição de SALVO CONDUTO em favor de TERESA CRISTINA GANDOLFI DE LIRA (CPF nº 297.423.978-13), determinando 
que as Autoridades Policiais, eventualmente coatoras, abstenham-se de investigar, repreender, constranger ou coagir a liberdade 
de locomoção da impetrante-paciente em razão da importação de sementes de Cannabis Sativa bem como do plantio, extração e 
produção artesanal do canabidiol em favor da saúde de sua filha E.G.L.

Em sede de tutelar cautelar penal deferida em sentença, considerando que a presente demanda, em verdade, envolve direito 
à saúde, acolho o pedido liminar pleiteado para que seja de antemão expedido o salvo conduto, atribuindo eficácia imediata à 
ordem de “Habeas Corpus”, ora concedida, sem prejuízo de eventual ulterior decisão jurisdicional por Órgão superior.

Por conseguinte, considerando as necessárias cautelas, realizo as seguintes determinações e esclarecimentos:

(A) Deve constar no expediente de salvo conduto que a presente ordem refere-se ao uso terapêutico do canabidiol em favor da filha da 
impetrante-paciente, expressando seu nome completo e CPF (Id. 49861975 – p. 02/03). 

(B) Fica limitado o quantitativo de importação a 36 (trinta e seis) sementes por ano, conforme aduzido ser suficiente pela própria 
impetrante-paciente (Id. 66313575).

(C) Resta vedada a aquisição de insumo e/ou matéria prima relacionada a Cannabis Sativa por qualquer meio clandestino.
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(D) Registre-se que, dentro dos parâmetros estabelecidos nesta decisão, as Autoridades Policiais, possíveis coatoras, NÃO devem 
apreender e/ou destruir as sementes e insumos destinados à produção do canabidiol em favor da saúde da filha da impetrante-paciente.

(E) A presente decisão, por claro, não inibe a atuação administrativa dos órgãos sanitários, aduaneiros e fiscais.

Intime-se o Advogado da impetrante-paciente e o MPF, via sistema.

Oficie-se às Autoridades Policiais, ditas coatoras, com cópia da presente sentença.

Publique-se.

Por fim, independentemente de eventual interposição de recurso voluntário, observando a sujeição da concessão de ordem 
de “Habeas Corpus” ao reexame necessário, nos termos do art. 574, “I”, CPP, faça-se remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região.

São Luís - MA, 09 de julho de 2019.

LUIZ RÉGIS BOMFIM FILHO
Juiz Federal Substituto






