
Da imposição de multa pessoal ao gestor pela ação ou omissão do poder público 

na garantia do direito da criança e do adolescente.
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RESUMO

Malgrado  o  transcurso  de  mais  de  20  anos  de  vigência  da  Lei  Federal 

8.069/90,  denominada Estatuto da  Criança  e  do Adolescente,  muitos  gestores  ainda 

não  atentaram para  a  doutrina  da  proteção  integral,  que,  dentre  seus  aspectos  mais 

importantes,  destaca  a  necessária  priorização  dos  investimentos  públicos  e 

canalização do orçamento na defesa e promoção dos direitos infanto-juvenis.

Todos  os  anos,  a  difícil  missão  do  Ministério  Público,  do  Conselho 

Tutelar,  do  Conselho  de  Direitos  –  CMDCA -  e  de  toda  a  sociedade  continua  a 

mesma,  tentando  induzir  o  gestor  a  alocar  nas  leis  orçamentárias  (PPA/LDO/LOA) 

as  polí ticas  públicas  destinadas  às  crianças  e  adolescentes,  ex  vi  do  art.  227  da 

Constituição Federal  e art.  4º  da Lei 8.069/90. 

As  mais  variadas  abordagens  são  feitas  na  tentativa  de  convencer  os 

gestores  quanto  à  necessidade  de  estruturação  da  rede  de  atendimento  aos  jovens. 

São  feitas  reuniões,  palestras,  encontros,  moções,  cartas  de  intenção  são  enviadas 

pelo  CONANDA,  pela  ABMP  e  demais  entidades  l igadas  ao  estudo,  promoção  e 

defesa  dos  direitos  das  crianças  e  adolescentes,  sempre  visando  lembrar  aos 

polí ticos o compromisso consti tucional da destinação privilegiada de recursos.

No  entanto,  malgrado  todas  estas  abordagens,  o  que  se  vê  na  rotina  de 

uma  Promotoria  de  Justiça  Especializada  é  o  desrespeito  e  descaso  dos  gestores 

com os  jovens,  talvez  por  não serem eleitores  e  ainda  não  terem formado um juízo 

crí tico  de  valor  acerca  do  descompromisso  anual  com  seus  direitos  por  parte  dos 

governantes.

Em  razão  dessa  letargia  estatal,  muitas  demandas  cominando  obrigações  

de  fazer  são  ajuizadas  diariamente,  justamente  para  suplantar  a  omissão  destes 

gestores e aqui se encontra o ponto sensível  deste  art igo,  qual seja,  a possibil idade 

de  o juiz  impor  multa  diária  contra  a  pessoa física  do gestor  e  não  contra  o  Estado 

lato sensu, em caso de descumprimento de ordem judicial.  

1  O autor é membro do Ministério Público do Estado do Tocantins desde o ano de 2004, atuando como titular na 9ª 
Promotoria da Infância e Juventude da Comarca de Araguaína/TO desde 2006. Pós-graduado em processo civil pela 
Unisul/LFG. Associado da ABMP. E-mail: sidneympto@hotmail.com. Telefones: (63) 3414-4641 e 3414-8509. 

1

mailto:sidneympto@hotmail.com


Outrossim,  no  mais  das  vezes,  o  descumprimento  de  princípios  atrelados 

à  defesa  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  calcados  na  doutrina  da  proteção 

integral  pode  redundar,  inclusive,  em responsabilidade  pessoal  (do  gestor  omisso) 

pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa  e/ou  outro  t ipo  de  ação  de 

responsabilidade pessoal.

INTRODUÇÃO

Pretendemos,  neste  estudo,  avaliar  quais  são  os  fundamentos  jurídicos, 

legais,  doutrinários  e  jurisprudenciais  que  autorizam  a  responsabilização  pessoal 

do  gestor  pela  ação  ou  omissão  que  prejudique  os  direitos  delineados  no 

ordenamento  jurídico  a  este  público  tão  carente  de  polít icas  públicas,  que  são  as 

crianças e adolescentes.

Regra  geral,  o  Ministério  Público,  pós  Constituição  Federal  de  1988, 

assumiu  sua  feição  extrajudicial  na  defesa  dos  direitos  difusos,  coletivos  e 

individuais  homogêneos  e  lança  mão  de  expedientes  próprios,  tais  como  o 

inquérito civil  e o termo de ajuste de conduta,  para resolução (não-demandista)  das 

lides, independentemente de acesso ao Poder Judiciário.

Quando  se  esgotam as  tentativas  extrajudiciais  de  obtenção  da  obrigação 

de  fazer  ou  não-fazer  é  que  as  ações  civis  públicas,  as  cautelares,  enfim,  as 

ferramentas processuais são utilizadas para demandar contra o Poder Público.

Interessante  observar  que  o devedor  da  obrigação  estatal  é  o  ente  público 

e  o  título  deste  art igo  diz  respeito  à  responsabilidade  do  gestor  pela  inércia  do 

Poder Público.  

Esta  responsabilidade  pessoal  do  gestor  é  a  interpretação  mais  justa  e 

coerente que se pode fazer do ordenamento, pois não se afigura razoável que o ente 

público seja punido pela inércia do agente que o representa.

Ora,  o  impulso  para  a  alocação  das  rubricas  nas  leis  orçamentárias,  a 

realização de uma licitação para a contratação de um serviço,  enfim, a consumação 

de  um  ato  administrativo  depende  da  vontade  do  agente  público  responsável  pela 

ordenação  das  despesas,  pois  a  administração  pública  é  gerida  por  pessoas,  as 

quais  representam a  vontade  momentânea  do  Poder  Público.  A teoria  do  órgão,  tão 

bem  delineada  na  doutrina  de  Hely  Lopes  Meirelles,  revela  exatamente  estes 

aspectos  orgânicos  entre  autoridade  pública  e  administração,  que  se  confundem 

numa vontade só.
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Entretanto,  segundo  a  doutrina  mencionada,  a  pessoa  jurídica  de  direito 

público é  quem responde objetivamente  (art.  37,  §6º,  CR/88)  pela  ação  ou omissão 

de seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 

dolo ou culpa.

Não  podemos  concordar  com  a  submissão  do  poder  público  a  mais  uma 

punição,  ou  seja,  não  parece  justo/coerente  que  o  Estado  seja  responsabilizado 

judicialmente  pela  omissão  de  uma  pessoa  física  descomprometida  com  a  causa 

infanto-juvenil.  Primeiro,  o ente  público foi  punido por não ter  um gestor  eficiente 

no  trato  das  necessidades  coletivas  das  crianças  e  adolescentes,  figurando  como 

réu (a pessoa jurídica)  em ação cominatória  de obrigação de fazer  e,  depois,  ainda, 

será  novamente  punido  na  fase  de  cumprimento  de  sentença,  tendo  que  pagar 

quantia certa pela soma das multas? 

Infelizmente,  a  grande  maioria  das  decisões  judiciais  ainda  impõe  as 

astreintes  contra  o  Poder  Público.  São  multas  diárias  altíssimas  cominadas  em 

desfavor  dos  recursos  públicos,  sem  a  devida  previsão  orçamentária.  Estas 

despesas  causadas  com  o  pagamento  das  astreintes  não  possuem  lastro  no 

orçamento,  pois  nenhum gestor  se  prepara para  o  pagamento deste  tipo de  despesa, 

causando certo  desajuste  nas  contas  públicas,  em desacordo com o  disposto  no  art. 

167 da CR/88.

Portanto,  o  mesmo  orçamento  que  vem  sendo  discutido  e  debatido  pelos 

Conselhos  de  Direitos,  com  assessoramento  do  Conselho  Tutelar  (art.  136,  XI, 

ECA),  na  vã  tentativa  de  incrementar  receitas  para  as  mais  variadas  necessidades 

das  crianças  e  adolescentes,  de  repente,  é  dilapidado  por  uma  decisão  judicial 

cheia de boas intenções.

Ademais,  na  esteira  do  princípio  da  eficiência,  que  norteia  toda  a 

administração  pública,  a  coerção  indireta  representada  pela  multa  diária  não  tem 

cumprido  sua  finalidade  quando  direcionada  contra  os  cofres  públicos,  pois  o  mau 

gestor  pouco se importa  com o erário,  e,  portanto,  não se sente  pressionado se este 

sofrerá  prejuízo  para  pagamento  de  multas  diárias  pelo  descumprimento  de  ordem 

judicial,  embora  seja  possível,  em  tese,  ação  de  regresso  e/ou  ação  por  ato  de 

improbidade administrativa.

Como é cediço,  tantas são as necessidades das crianças e adolescentes  em 

relação  a  polít icas  públicas  eficientes,  seja  no  contexto  da  socioeducação,  seja  na 

garantia  de  direitos,  ou  na  oferta  de  polít icas  de  saúde,  educação,  assistência 

social,  lazer,  esporte,  e todas elas prioritárias, que devemos ter cautelas redobradas 
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para não prejudicar a execução orçamentária.

Portanto,  no  presente  trabalho,  as  atenções  serão  concentradas  na  busca 

da  e  reflexão  e  sensibil ização  dos  Promotores  de  Justiça,  dos  Juízes  de  Direito  e 

dos Tribunais acerca da necessidade da quebra do paradigma, alçando-se voos mais 

direcionados quanto à interpretação da Lei,  a qual  sempre deve visar  a redução das 

desigualdades e a promoção do bem estar de todos.

I - DA MULTA DIÁRIA APLICADA CONTRA O GESTOR

Astreinte ,  segundo  a  enciclopédia  livre  da  internet  “Wikipédia” 2 ,  “do 

latim  astringere,  de  ad e  stringere,  significa  apertar,  compelir,  pressionar.  

Originária  do  Direito  Francês  astreinte e  da  vernácula  estringente.  Astreinte  é  a  

multa  diária  imposta  por  condenação  judicial.  As  astreintes  no  direito  brasileiro  

eram cabíveis  apenas na  obrigação de fazer e  na  obrigação de não fazer.  Contudo,  com o 

advento  da  lei  10.444  de  2002,  que  alterou  a  redação  do  art.  287  do  Código  de  

Processo  Civil,  passaram  a  ser  admitidas  também  na  obrigação de entrega de coisa.  A 

finalidade  da  medida  é  constranger  o  vencido  a  cumprir  a  sentença  ou  decisão  

interlocutória  de  antecipação  de  tutela  e  evitar  o  retardamento  em  seu  

cumprimento.  Quanto  mais  tempo  o  devedor demorar  a  saldar  o  débito,  mais  

pagará. Temos de atentar,  pois as astreintes não se confundem com as  perdas e danos 

porque  estas  têm  valor  fixo  e  exato,  proporcional  à  obrigação inadimplida  e  a  

astreinte  não  tem  limite.  Só  cessa  quando  cumprida  a  obrigação.  O  Código  de 

Processo Civil Brasileiro  acatou  a  construção  jurisprudencial  francesa  nos  artigos  

461, 644 e 645.

A  fixação  de  multa  diária  é  apenas  uma  dentre  outras  ferramentas 

colocadas  à  disposição  das  partes  e  do  juiz  para  viabilizar  a  efetividade  das 

decisões judiciais.

Aos  poucos,  o  princípio  da  tipicidade  dos  meios  executivos  foi  cedendo 

espaço  ao  chamado  princípio  da  concentração  dos  poderes  de  execução  do  juiz 3 . 

Trata-se  do  poder  geral  de  efetivação  do  juiz,  na  busca  de  dar  ao  jurisdicionado  a 

tutela  específica  ou  a  obtenção  do  resultado  prático  equivalente  (art.  461,  §5º,  do 

Código  de  Processo  Civil).  Existe  neste  dispositivo  uma  cláusula  geral  de 

efetivação,  com um rol exemplificativo de medidas a serem tomadas pelo juiz à luz 

do caso concreto.

2  - Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Astreinte. Acesso em 10/03/2011.
3  GUERRA, Marcelo Lima. Direitos Fundamentais.e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: RT, 2003, p. 

66.
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Leciona  Fredie  Didier  Jr.  que  “vem  se  falando,  modernamente,  na 

existência  de  um direito  fundamental  à  tutela  executiva,  que  consiste  na  exigência 

de  um  sistema  completo  de  tutela  executiva,  no  qual  existam  meios  executivos 

capazes  de  proporcionar  pronta  e  integral  satisfação  a  qualquer  direito  merecedor 

de tutela executiva 4”.

Leonardo José Carneiro da Cunha  preconiza que para  conferir  efetividade 

ao  comando judicial,  cabe,  portanto,  a  fixação de multa,  com esteio no § 4º  do art. 

461  do  CPC,  a  ser  exigida  do  agente  público  responsável ,  além  de  se  exigir  da 

própria  pessoa  jurídica  de  direito  público.  Justifica  seu  posicionamento  aduzindo 

que é "possível  admitir  a fixação da multa ao agente público,  fazendo prevalecer o  

princípio  da  efetividade,  erigido  a  uma garantia  consti tucional”.  (CUNHA,  2004, 

p.104).

A seu  turno,  Marcelo  Lima  Guerra  sugere,  para  contornar  a  ausência  de 

pressão  psicológica  exercida  pela  multa  sobre  pessoa  jurídica  de  direito  público  – 

e,  mais especificamente,  sobre o servidor responsável pelo cumprimento da decisão 

judicial  -,  "a  aplicação  da  multa  diária  contra  o  próprio  agente  administrativo  

responsável  pelo cumprimento  da obrigação a ser  satisfeita  in  executivis".  Remata 

de  maneira  bastante  precisa:  “Como  já  se  procurou  demonstrar,  em  outra  

oportunidade,  as  medidas  coercitivas,  entre  elas  a  multa  diária,  devidamente  

compreendidas  como  instrumentos  de  concretização  do  direito  fundamental  ao  

processo  efetivo,  não podem deixar  de ser  utilizadas,  em determinada situação em  

que  se  revelem necessárias,  apenas  por  não ter  sido  prevista  sua  aplicação em tal  

hipótese,  por norma infraconstitucional.  Nisso se manifesta,  entre  outras  coisas,  a  

chamada  aplicabilidade  imediata  dos  direitos  fundamentais ,  os  quais  se  

concretizam  independentemente  de  lei,  e  até  contra  legem,  devendo-se  observar,  

todavia,  que  a  concretização  de  um  direito  fundamental  deve  respeitar  os  limites  

impostos  por  outros  direitos  fundamentais.  Daí  que,  revelando-se  necessária  a  

aplicação de multa diária,  o juiz  pode util izá-la mesmo em situações não previstas  

em lei,  mas não pode ignorar outros direitos fundamentais  em jogo”  (op cit,  p.  77-

78). 

Não  é  diferente  o  entendimento  de  Eduardo  Talamini,  segundo  o  qual 

"cabe  ainda  considerar  a  possibilidade  de  a  multa  ser  cominada  diretamente  

contra a pessoa do agente público,  e não contra o ente público que ele 'presenta'  -  

a  fim  de  a  medida  funcionar  mais  eficientemente  como  instrumento  de  pressão  
4  DIDIER JR., Fredie, BRAGA, Paula Sarno, OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 

Salvador: Editora JusPoduim, 2007. p. 340.
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psicológica". (TALAMINI, 2003, p.247).

Por  derradeiro,  com  o  habitual  brilhantismo,  Cândido  Rangel  Dinamarco 

também  abona  esse  posicionamento.  O  ilustre  processualista  aborda  a  questão  da 

efetividade  da  tutela  jurisdicional  no  que  tange  ao  mandado  de  segurança  e  faz 

considerações  que  podem  ser  aplicadas  mutatis  mutandis  no  estudo  vertente, 

principalmente  por  se  focar  no  elastério  subjetivo  das  astreintes,  como se  observa: 

“O  poder  das  astreintes  é  grande  porque  incomoda  o  patrimônio  do  obrigado, 

onerando-o  dia  a  dia  de  modo  crescente.  É  autêntico  meio  de  pressão psicológica  

ou de 'execução imprópria ' ,  como se diz  em doutrina (v.,  por todos,  CHIOVENDA, 

CARNELUTTI E LIEBMAN). Fala BARBOSA MOREIRA em sucedâneo da execução.  

A  eficiência  das  multas  diárias ,  que  constituem  criação  pretoriana  francesa  do  

mais  absoluto  sucesso,  levou  o  legislador  brasileiro  a  consagrá-las  em  normas  

expressas,  o  que  fez  editar  os  arts.  644-645  do  Código  de  Processo  Civil  (agora  

renovados  para  maior  agilidade)  e,  bem  recentemente,  ao  inseri-las  entre  as  

medidas  a  serem  aplicadas  já  no  processo  de  conhecimento.  O  §  4º  do  art.  461,  

que  as  contempla,  tem  a  força  de  autorizar  pressões  psicológicas  sem  a  

necessidade  de  instaurar  processo  executivo,  de  modo  que  o  próprio  juiz  emissor  

de  um  mandamento  possa  cuidar  de  dar  efetividade  ao  mandamento  que  emitiu .  A 

multa deverá ter valor significativo (percentual sobre o valor devido),  sob pena de  

não exercer sobre os espíritos dos recalcitrantes a desejada motivação a obedecer.  

É prudente que se conceda aos destinatários dessa sanção um prazo razoável para  

cumprir,  incidindo  a  multa  a  partir  do  dia  seguinte  ao  do  escoamento  do  prazo 

(Parecer "Execução de Liminar em Mandado de Segurança - Desobediência -  Meios 

de  Efetivação  da  Liminar".  Revista  de  Direito  Administrativo,  n.  200,  p.  321, 

junho de 1995). 

O acórdão abaixo transcrito  demonstra  que o Tribunal  da Cidadania (STJ) 

já  vem aplicando a  multa  diária  contra  o  gestor,  mesmo quando não  figura  no pólo 

passivo.

Vejamos:

Superior  Tribunal  de  Justiça  RECURSO  ESPECIAL  No  1.111.562  -  RN 

(2008/0278884-5)  RELATOR  RECORRENTE  PROCURADOR  RECORRIDO  :  

MINISTRO  CASTRO  MEIRA:  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  NORTE:  RICARDO 

GEORGE  FURTADO  DE  MENDONÇA  E  MENEZES  E  OUTRO(S):  MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

EMENTA  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  OBRIGAÇÕES 
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DE  FAZER  E  NÃO  FAZER.  ASTREINTES  .  VALOR.  REEXAME  FÁTICO-

PROBATÓRIO.  SÚMULA  07/STJ.  FIXAÇÃO  CONTRA  AGENTE  PÚBLICO. 

VIABILIDADE. ART. 11 DA LEI No 7.347/85.  

1.  O pedido de minoração da quantia  arbitrada a título de astreintes  não  

ultrapassa  a  barreira  do  conhecimento,  uma  vez  que  o  valor  confirmado  pela  

Corte  de  origem  -  R$  5.000  (cinco  mil  reais)  por  dia  -  não  se  mostra  

manifestamente  desarrazoado  e  exorbitante.  Por  conseguinte,  sua  modificação  

dependeria de profunda incursão na seara fático-probatória. Incidência da Súmula  

07/STJ.  2.  A  cominação  de  astreintes  prevista  no  art.  11  da  Lei  no  7.347/85  pode  

ser  direcionada  não  apenas  ao  ente  estatal,  mas  também  pessoalmente  às  

autoridades  ou  aos  agentes  responsáveis  pelo  cumprimento  das  determinações  

judiciais  .  3. Recurso especial conhecido em parte e não provido (nossos grifos).

Esse  julgamento  é  emblemático  acerca  da  possibilidade  do  gestor 

responder  pela  omissão  do  Poder  Público,  mesmo  sem ter  participado  da  dialética 

processual  no  pólo  passivo.  Aliás,  se  acaso  os  Tribunais  passarem a  exigir  citação 

e  intimação  pessoal  dos  gestores  para  que  eles  possam  ser  acionados  e 

responsabilizados  pelo  pagamento  das  astreintes,  isso  seria  um desserviço  para  os 

jurisdicionados,  diante  da  constante  dificuldade  dos  oficiais  de  justiça  para 

cumprir mandados quando se trata de alguns políticos.

Veja  que  partimos  do  pressuposto  de  que  o  gestor acaba  tomando 

conhecimento  pessoal  das  demandas  potencialmente  atentatórias  ao  seu  próprio 

patrimônio,  diferentemente  das  astreintes  direcionadas  contra  os  cofres  públicos, 

que  as  Procuradorias  se  limitam  a  exercer  a  defesa  técnica-processual.  Em  outras 

palavras,  a  pressão  psicológica  exercida  por  uma multa  pessoal  (  ,  )  acaba  tendo  o 

efeito de mantê-lo alerta e mais “sensível” ao acatamento da ordem judicial.   

Agora,  se  mesmo ciente  de  sua  obrigação,  ele  vier  a  descumprir  a  ordem, 

essa  omissão  e  rebeldia  da  pessoa  física  não  pode  repercutir  negativamente  nos 

cofres públicos.

Se  fosse  assim,  além  de  o  gestor  descumprir  a  Lei  e  prejudicar  a 

população  que  se  vê  desprovida  de  um  bem  público  ou  de  uma  política  pública, 

ainda  prejudica  o  erário,  que  acaba  dilapidado  para  pagar  a  multa  diária  gestada 

pela conduta pessoal do mau gestor. 

Ademais,  não  deve  o  próprio  Poder  Judiciário  incentivar  o  aumento  das 
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demandas  judiciais,  ou seja,  estando ciente  que a  multa  diária  direcionada contra  o 

ente  público  pode  redundar  noutra  ação  de  regresso  ou  numa  ação  por  ato  de 

improbidade  administrativa,  cabe  ao  juiz  evitar  esse  tipo  de  decisão  e  impor  a 

multa contra a pessoa física, de modo a resguardar os cofres públicos.

II  -  AS  ASTREINTES  NO  DIREITO  DA  CRIANÇA  E  DO 

ADOLESCENTE

No âmbito  da  doutrina  da  proteção  integral,  calha  registrar  que  o  art.  70 

da  Lei  8.069/90  dispõe:  “É  dever  de  todos  prevenir  a  ocorrência  de  ameaça  ou  

violação dos direitos da criança e do adolescente”.  

O art.  73,  do  mesmo  codex ,  assim reza:  “A inobservância  das  normas  de  

prevenção importará em responsabilidade da pessoa física  ou jurídica,  nos termos 

desta lei”.

Com  efeito,  a  matéria  deve  ser  analisada  à  luz  das  normas  e  princípios 

insti tuídos  pelo  ordenamento  jurídico  brasileiro,  com  respaldo  na  normativa 

internacional,  no  sentido  da  proteção  integral  infanto-juvenil ,  que  não  podem 

deixar  de  ser  considerados  quando  da  interpretação  do  alcance  dos  procedimentos 

judiciais. 

Destaque-se,  desde  logo,  a  densidade  normativa  do  art.  216  da  Lei 

Federal 8.069/90 :

Art.  216 .  “Transitada em julgado a sentença que impuser  condenação ao 

poder  público ,  o  juiz  determinará  a  remessa  de  peças  à  autoridade  competente,  

para  apuração  da  responsabilidade  civil  e  administrativa  do  agente  a  que  se  

atribua a ação ou omissão  ” .

O  Direito  da  Criança  e  do  Adolescente  se  move  no  sentido  da  proteção 

ampla e integral dos jovens, em especial daqueles privados de liberdade.

Se  os  artigos  acima  citados  determinam  que  transitada  em  julgado  a 

sentença  que  impuser  condenação  ao  poder  público  ,  o  juiz  determinará  a  remessa 

de  peças  à  autoridade  competente,  para  apuração  da  responsabilidade  civil  e  

administrativa  do  agente   a  que  se  atribua  a  ação  ou  omissão,  bem  como  se  a  Lei 

fala  que  a  inobservância  das  normas  de  prevenção  importará  em  responsabilidade 

da  pessoa  física   ou  jurídica,  nos  termos  desta  lei,  resta  pacífico  que  a  ideia  do 

legislador  foi  punir  severamente  aqueles  maus gestores,  que se  omitem na defesa e 

proteção deste público já tão fragil izado.

Desnecessário  dizer  que  o  próprio  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente 
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vem  em  resposta  ao  disposto  no  art.  227,  da  Constituição  Federal,  que  como 

resultado  de  um  processo  histórico  de  evolução  do  Direito,  no  plano  nacional  e 

internacional,  não  apenas  coloca  crianças  e  adolescentes  na  condição  de  sujeitos 

de  direitos ,  mas  também,  textualmente,  impõe  à  família,  à  sociedade  e  ao  Estado 

( lato  sensu)  o  dever  de  assegurar-lhes,  com  a  mais  absoluta  prioridade ,  os  mais 

elementares  direitos  inerentes  à  pessoa  humana,  dentre  os  quais  se  encontram  os 

direitos ao respeito e à dignidade ,  sendo dever de todos  colocá-los à salvo de toda 

forma de negligência,  discriminação, exploração, violência,  crueldade e opressão .

Mais do que normas consti tucionais expressas,  as disposições do art.  227, 

da Constituição Federal  e  arts.  1º ,  6º  e  100,  caput  e  par.  único,  da Lei  nº  8.069/90, 

consti tuem  verdadeiros  princípios  a  serem  respeitados  também  quando  da 

interpretação  de  todas  as  normas  estatutárias,  inclusive  as  de  natureza  penal,  aos 

quais  se  somam  outros  princípios  fundamentais,  de  ordem  universal  e  também 

presentes  em nossa  Lei  Maior,  como é  o  caso  dos  princípios  da  cidadania  plena  e, 

acima  de  tudo,  da  dignidade da  pessoa humana ,  insculpidos  já  no  art.  1º  da  citada 

Carta Magna.

O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  por  sua  vez,  além de  reafirmar, 

em seu  art.  4º ,  que dentre  os  direitos  fundamentais  a  serem assegurados  a  todas  as 

crianças  e  adolescentes  pela  família,  comunidade,  sociedade  em  geral  e  Poder 

Público,  se  encontram os  direitos  ao  respeito  e  à  dignidade ,  ainda  dispõe,  em seu 

art.  17,  que  “direito  ao  respeito  consiste  na  inviolabilidade  da  integridade  física,  

psíquica  e  moral  da  criança  e  do  adolescente”  e,  de  forma  textual,  o  art.  18,  do 

mesmo  Diploma  Legal,  assevera  ser  “dever  de  todos  velar  pela  dignidade  da 

criança  e  do  adolescente,  pondo-os  a  salvo  de  qualquer  tratamento  desumano,  

violento,  aterrorizante,  vexatório ou constrangedor”.

A estas normas soma-se outra, também decorrente do disposto no art.  227, 

da  Consti tuição  Federal  e  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  segundo  a 

qual  “nenhuma  criança  ou  adolescente  será  objeto  de  qualquer  forma  de  

negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e  opressão,  punido  

na  forma  da  lei  qualquer  atentado,  por  ação  ou  omissão,  aos  seus  direitos  

fundamentais” (cf. art.  5º ,  da Lei nº 8.069/90).  

As disposições legais  e consti tucionais relativas à proteção à criança e  ao 

adolescente,  por  sua  vez,  reconhecem  que  esta  categoria  de  cidadãos  se  encontra 

em  condição  de  vulnerabilidade  frente  às  ameaças  e  violações  de  seus  direitos 

fundamentais,  promovidas,  em  geral,  pelos  adultos,  sendo  o  art.  98  do  Estatuto 
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expresso  ao  determinar  a  intervenção  protetiva  estatal,  em  suas  mais  diversas 

formas,  quando os  direitos  assegurados  à  criança  e  ao adolescente  estiverem sendo 

ameaçados  ou tiverem sido  já  violados  tanto  por  ação ou omissão da sociedade ou 

do  Estado  quanto  em  razão  de  sua  própria  conduta ,  partindo  do  princípio 

elementar  de  que,  em  razão  de  seu  caráter  indisponível  e  de  ordem  pública ,  os 

direitos  infanto-juvenis,  em especial  aqueles  decorrentes  do princípio da dignidade 

da pessoa humana,  transcendem o indivíduo ,  sendo sua salvaguarda de interesse de 

toda sociedade.  

Ora,  parece  claro  que  a  interpretação  que  deve  ser  feita  dos  artigos  73  e 

216  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  é  aquela  que  melhor  proporcione  a 

implementação  e  concretização  dos  direitos  e  garantias  preconizados  no 

ordenamento jurídico.   

Se  é  assim,  e  se  a  interpretação  deve  dar  respaldo  ao  juiz  para  que  ele 

pressione  o  gestor  a  cumprir  a  ordem  judicial,  destinando  políticas  públicas  aos 

jovens,  nada  melhor  e  mais  eficiente  do  que  direcionar  a  multa  diária  contra  a 

pessoa física,  esta sim, responsável pelas ações e omissões do ente estatal.

Somem-se  a  estes  dispositivos  estatutários  os  art igos  14,  inciso  V,  e 

art igo  461,  §4º  e  5º,  ambos  do  Código  de  Processo  Civil  e  têm-se  a  plena 

convicção acerca da possibilidade de se impor tais multas contra a pessoa física.

Convém  salientar  que  a  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  vem  se 

firmando  no  sentido  de  possibili tar  ao  Poder  Judiciário  o  controle  das  omissões 

estatais,  máxime  quando  se  trata  de  desrespeito  e  de  comprometimento  do  núcleo 

básico que qualif ica  o “mínimo existencial” da pessoa humana,  ou seja,  não há que 

se  falar  em  indevida  ingerência  do  Poder  Judiciário  nos  atos  administrativos 

discricionários  do  Poder  Executivo  sempre  que  a  omissão  se  qualificar  como 

inconstitucional 5 .  
5 - Nesse sentido: STF: EMENTA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE ABUSO E/OU EXPLORAÇÃO 
SEXUAL.  DEVER  DE  PROTEÇÃO  INTEGRAL  À  INFÂNCIA  E  À  JUVENTUDE.  OBRIGAÇÃO 
CONSTITUCIONAL  QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO. PROGRAMA SENTINELA–PROJETO ACORDE. 
INEXECUÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, DE REFERIDO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL 
CUJO  ADIMPLEMENTO  TRADUZ  EXIGÊNCIA DE  ORDEM  CONSTITUCIONAL.  CONFIGURAÇÃO,  NO 
CASO,  DE  TÍPICA  HIPÓTESE  DE  OMISSÃO  INCONSTITUCIONAL  IMPUTÁVEL  AO  MUNICÍPIO. 
DESRESPEITO  À  CONSTITUIÇÃO  PROVOCADO  POR  INÉRCIA  ESTATAL  (RTJ  183/818-819). 
COMPORTAMENTO  QUE  TRANSGRIDE  A  AUTORIDADE  DA  LEI  FUNDAMENTAL  (RTJ  185/794-796). 
IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL 
SEMPRE QUE PUDER RESULTAR, DE SUA APLICAÇÃO, COMPROMETIMENTO DO NÚCLEO BÁSICO QUE 
QUALIFICA O MÍNIMO  EXISTENCIAL (RTJ  200/191-  -197).  CARÁTER COGENTE E  VINCULANTE DAS 
NORMAS  CONSTITUCIONAIS,  INCLUSIVE  DAQUELAS  DE  CONTEÚDO  PROGRAMÁTICO,  QUE 
VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DO CONTROLE 
DAS  OMISSÕES  ESTATAIS  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.  A  COLMATAÇÃO  DE  OMISSÕES 
INCONSTITUCIONAIS  COMO  NECESSIDADE  INSTITUCIONAL  FUNDADA  EM  COMPORTAMENTO 
AFIRMATIVO DOS JUÍZES E RE 482.611 / SC 2 TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO 
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No mesmo sentido,  o Superior Tribunal de Justiça 6 .

Registre-se,  ainda,  que  na  Suspensão  de  Liminar  nº  235  do  STF,  cujo 

Relator  foi  o  então  Min.  PRESIDENTE,  GILMAR  MENDES,  julgado  em 

08/07/2008,  publicado  em  DJe-143  DIVULG  01/08/2008  PUBLIC  04/08/2008), 

aquele  sodalício  resolveu  manter  a  multa  diária  fixada  contra  o  Governador  do 

Tocantins  em  caso  de  manter  adolescentes  em  local  diverso  que  o  centro  de 

internação,  que deve(ria) ser construído no prazo fixado na decisão judicial.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Temos  visto  e  sentido,  no  exercício  da  missão  ministerial,  muitas 

dificuldades no tocante ao acatamento,  pelos gestores, das ordens judiciais.

Ora,  a  CR/88  é  taxativa  em  seu  art.  2º  que  “São  Poderes  da  União,  

independentes e harmônicos entre si,  o Legislativo,  o Executivo e o Judiciário”.

Pode-se  afirmar  que  o  constituinte  originário,  quando  fixou  esta 

premissa,  indiretamente  outorgou  procuração  ao  legislador  ordinário  para  que 

mecanismos  e  regras  fossem  implementadas,  no  sentido  de  preservar  o  pacto 

insti tucional entre os poderes. 

Ademais,  a  própria  Consti tuição  Federal  criou  mecanismo  próprio  para 

tutelar  essa  harmonia  entre  os  poderes,  ao  dispor  em seu  art.  34,  inciso  IV que  “ A 

União  não  intervirá  nos  Estados  nem  do  Distri to  Federal,  exceto  para  (. . . )  

garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da federação”.

Outrossim,  em  posse  dessa  procuração  outorgada  pela  Constituição,  o 

legislador  infraconstitucional  criou  outras  possibilidades  para  se  punir  o  agente 

JURISPRUDENCIAL DO  DIREITO.  PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL EM  TEMA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 
174/687  -  RTJ  175/1212-1213  -  RTJ  199/1219-  -1220).  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 482.611 SANTA CATARINA 
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
RECDO.(A/S)  :  MUNICÍPIO  DE  FLORIANÓPOLIS  ADV.(A/S):  MARIA  LÚCIA  ROGÉRIO  LOCKS  E 
OUTRO(A/S).
6 -  Processo  RESP 493811/SP ;  RECURSO ESPECIAL 2002/0169619-5  Relator(a)  Ministra  ELIANA CALMON 
(1114)  Órgão  Julgador  T2  -  SEGUNDA TURMA Data  do  Julgamento  11/11/2003  Data  da  Publicação/Fonte  DJ 
15.03.2004 p.00236 

Ementa ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO 
DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO. 1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do Judiciário, autoriza 
que se examinem, inclusive, as razões de conveniência e oportunidade do administrador. 2. Legitimidade do Ministério 
Público para exigir do Município a execução de política específica, a qual se tornou obrigatória por meio de resolução 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 3. Tutela específica para que seja incluída verba no 
próximo orçamento, a fim de atender a propostas políticas certas e determinadas. 4. 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,  por  maioria,  vencido  o  Sr.  Ministro  Francisco  Peçanha 
Martins,  conhecer do recurso e lhe dar parcial  provimento,  nos termos do voto da Sra.  Ministra Relatora.  Os Srs. 
Ministros João Otávio de Noronha e Castro Meira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o 
Sr. Ministro Franciulli Netto.
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recalcitrante,  que  descumpre  ordem judicial,  seja  na  esfera  cível,  administrativa  e 

penal.

Na  esfera  cível,  o  agente  omisso  quanto  ao  acatamento  do  comando 

judicial,  que lhe  impingiu  a  ordem de implantar  uma política  pública  em defesa  do 

público infanto-juvenil,  além de sofrer  ações  de indenização  (p.  ex.  §2º  do art.  54, 

do  ECA),  deve  ser  instado  a  pagar  a  multa  diária  pelo  descumprimento  da 

obrigação de fazer.

Pode,  ainda,  sofrer  ações  pela  prática  de  ato  de  improbidade 

administrativa,  calcado no art.  11 da Lei 8.429/92,  provado o dolo do agente.

No  âmbito  administrativo,  pode  se  submeter  a  processos  administrativos 

tendentes a lhe subtrair  o cargo, tais como CPI’s, sindicâncias, entre outros.

Na  esfera  penal,  além  do  crime  de  desobediência,  previsto  no  Código 

Penal,  também  existem  tipos  penais  em  leis  especiais,  como  a  Lei  1.079/50,  que 

comina  crimes  de  responsabilidade  ao  Presidente  da  República,  Ministros  de 

Estado,  Governadores  e  outras  autoridades  ao  “opor-se  diretamente  e  por  fatos  ao  

livre  exercício  do  Poder  Judiciário,  ou  obstar,  por  meios  violentos,  ao  efeito  de  

seus  atos,  mandados  ou  sentenças”  (art.  6º,  (5)) .  O  art.  12  desta  mesma  Lei 

disciplina outros tipos penais que valem a pena conferir 7 .

Portanto,  pelas  breves  observações  que  foram  tecidas,  percebe-se  a 

importância  de  que  toda  decisão  emanada  pelo  Poder  Judiciário  seja  acatada  e 

cumprida  pelo  jurisdicionado,  e  revestida  pela  cláusula  geral  de  efetivação,  com 

um  rol  exemplificativo  de  medidas  a  serem  tomadas  pelo  juiz  à  luz  do  caso 

concreto,  dando-lhe  meios  executivos  capazes  de  proporcionar  pronta  e  integral 

satisfação a qualquer direito merecedor de tutela.

Veja  que  o  legislador  infraconstitucional  recebeu  implicitamente  o 

mandado  constitucional  de  criminalizar  a  conduta  de  quem  descumpre  ordem 

judicial  (art.  330,  CPB)  e,  se  é  assim,  ciente  de  que  o  status  libertatis  deve  ser 

encarado com muito mais cautela,  com muito mais razão decorre a possibil idade de 

se punir  o agente,  na esfera cível,  quando descumpre uma ordem judicial.

A interpretação  sempre  deve  ser  feita  na  vertical,  à  luz  da  Constituição  e 

não o contrário.  Dessa forma, se os poderes devem ser harmônicos e se é devido ao 
7 Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias: 1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, 
mandados  ou decisões  do Poder  Judiciário;  2  -  Recusar  o  cumprimento das  decisões  do Poder  Judiciário  no que 
depender do exercício das funções do Poder Executivo; 3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do 
Supremo Tribunal  Federal  ou do  Tribunal  Superior  Eleitoral;  4  -  Impedir  ou  frustrar  pagamento  determinado por 
sentença judiciária.

12



Poder  Judiciário  controlar  as  omissões  estatais,  nada  mais  correto  do  que  impor 

certas ações ao ente público inerte.

Acontece  que  o  ente  público  é  comandado  por  alguém,  cheio  de  vaidades 

e  ambições,  fruto  de  todo  ser  humano.  Essa  pessoa  física  não  pode  simplesmente 

descumprir  uma ordem judicial  e comprometer os cofres públicos com o pagamento 

de  astreintes  (além  de  colocar  o  ente  estatal  em  rota  de  colisão  com  o  Poder 

Judiciário).

Para  contornar  esse  problema,  temos  visto  alguns  precedentes 

jurisdicionais,  no  sentido  de  bloquear  verbas  do  orçamento  destinadas  a  fins  não 

prioritários,  tais como as verbas destinadas à publicidade institucional.

Entretanto,  em  que  pese  à  boa  intenção  e  à  lucidez  dessa  alternativa,  na 

prática,  não  parece  ser  muito  vantajosa,  à  medida  que  o  Poder  Judiciário  não 

ordenará  despesas  com  aquele  saldo  aprisionado,  de  modo  que  a  tutela  específica 

permanece sem solução adequada.

Ante  tais  dificuldades  operacionais  e,  calcado  no  princípio  da  eficiência, 

de  alçada  constitucional,  a  fixação  das  astreintes  contra  a  pessoa  do  gestor 

representa imensas vantagens para a obtenção da tutela específica ou a obtenção do 

resultado prático equivalente.

Sendo  certo  que  o  direito  da  criança  e  do  adolescente  compõe  o 

microcosmo da  tutela  coletiva  e  que a  Lei  8.069/90 é  taxativa,  em seus  artigos  54, 

§2º,  73 e  216,   quanto  à  possibilidade  de se  impor  responsabilidade  pessoal  contra 

o  agente  responsável  pela  ação  ou  omissão  do  ente  estatal,  é  mister  que  os 

operadores  do  direito  se  atentem  para  esta  possibilidade,  evitando-se  o  duplo 

prejuízo  aos  jurisdicionados,  que  primeiro  não  recebem  a  tutela  específica  e, 

depois,  ainda veêm o ente estatal sendo punido com a imposição de multas diárias. 
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