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DOUTRINA 1 1

SEÇÃO CRIMINAL

A Lei dos Juizados Especiais Criminais 
no âmbito da Justiça Federal e o conceito 
de infração penal de menor potencial 
ofensivo
Joige Assaf Maluly 
Promotor de Justiça -  SP

Pedio Hemique Demeician( 1
Piomotoi de Justiça -  SP___________________________________________________

A Constituição Federal, no seu art 98, determinou a criação de Juizados 
Especiais Criminais nas esferas de competência das Justiças Estadual e Federal 
A leitura do dispositivo permite concluii, logicamente, que a intenção da Lei 
Maior foi a de instituir dois sistemas de juizados, com regras próprias e requisitos 
específicos. Não se definiu, portanto, quais seriam as inflações de menor 
potencialidade lesiva, deixando-se ao critério do legislador tal conceituação, o 
que, por sinal, permitiu uma maioi flexibilidade.

A Lei m 9 099/95, art 61, atendendo o comando constitucional do art 98, 
caput, considerou infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções 
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior aum ano, excetuados 
os casos em que a lei preveja procedimento especial

Por outro lado, com a observância do art. 98, parágrafo único, da CF, a Lei 
na 10 2.59, de 12 7 2001, instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais no 
âmbito da Justiça Federal, e, nesse diploma, conceituou as infrações penais de 
menor potencial ofensivo, com diferentes critérios, isto é: os ciimes a que a lei 
comine pena máxima não superior adoisanos, ou multa (art 2a, parágrafo único).

Em face desse aparente paradoxo, não tardou para que surgissem os 
primeiros comentários acerca de eventual modificação do conceito de infração (*)

(*) Mestre e doutorando em Direito Processual Penal pela PUC-SP.
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penal de menor potencial ofensivo, previsto no ait 61 da Lei nu 9 099/95 pelo 
disposto no art 2a, parágrafo único, da Lei na 10 259/0Í Sobre essa já é possível 
identificar pelo menos duas posições antagônicas e contraditórias, quais sejam:

a) a Lei na 10.259/01 ampliou o conceito da infração penal de menor 
potencial ofensivo e essa nova definição deve se estender à Justiça Estadual, 
em respeito ao princípio da isonomia (Alberto Silva Franco, Cláudio Dell’Oito, 
Damásio E de Jesus, Fernando Capez, Fernando Luiz Ximenez Rocha, Luiz 
Flávio Gomes, Márcio Thomaz Bastos, Vitor Eduardo Rios Gonçalves, dentre 
outros comentadores da nova lei cf www.direitocriminal.com.br, 27 7 2001);

b) uma segunda orientação entende que a definição de infração penal 
de menor potencial ofensivo, prevista no ait 61 da Lei nu 9 099/95, continua 
em vigor no âmbito da Justiça Estadual

Aquele primeiro entendimento pode, num primeiro momento, parece 
sedutor e coerente, porque busca supostamente dar tratamento igualitário, nas 
Justiças Estadual e Federal, aos autores de infrações penais de menor potencial 
ofensivo.

Contudo, sempre com o devido respeito, essa orientação não nos parece
correta.

Como se disse, é importante ressaltar, desde logo, que a piópria 
Constituição Federal distingue, claramente, pat a fins de instituição dos Juizados 
Especiais, as Justiças Estadual e Federal

Nossa Carta Política, oiiginariamente, nem sequer admitia a tiansação 
penal ou o procedimento sumaríssimo na Justiça Federal (art 98, caput), tanto 
que foi necessária a edição da Emenda Constitucional nü 22, de 18 de março de 
1999, dispondo expressamente sobre a criação dos juizados no âmbito da Justiça 
Federal (cf. parágrafo único do art. 98)

Em outras palavras, a Constituição Federal sempre considerou que os 
Juizados Especiais dever iam ser tratados nos âmbitos Estadual e Federal 
distintamente, com regras que atendessem as respectivas peculiaridades

Além disso, o próprio legislador, preocupado com os reflexos da Lei nü 
10 259/01, deixou claro que o conceito das infrações de menor potencial ofensi
vo, previsto no parágrafo único do art 2-, aplicar-se-ia, tão-somente, no âmbito 
da Justiça Federal, ao utilizar a expressão “para os efeitos desta Lei” e, mais a 
frente, ao vedar expressamente a aplicação da nova lei à Justiça Estadual (cf art 
20, parte final) e, como se sabe, a lei não contém termos ou expressões inúteis

Ao aplicar o Direito, é natural que o seu operador sinta a tentação de 
corrigi-lo, para ajustá-lo a suas próprias concepções de justiça. Essa tendência 
ganha estímulo adicional quando esteja em causa diploma mal-redigido com 
inúmeras imperfeições de ordem sistemática

DOUTRINA 13

Como se vê, não há uma lacuna no sistema dos Juizados Especiais 
Criminais, adotado pela Lei nfi 9 099/95, que exija a sua compíementaçâo, a 
sua integração com outras normas (Lei na 10.259/01), por meio da eqüidade, 
para que o intérpiete alcance o real sentido da lei

Não se pode entrever, portanto, qualquei inconstitucionalidade na 
previsão de conceitos diferenciados para infração penal de menor potencial 
ofensivo no âmbito das Justiças Estadual ou Federal

Muito embora seja possível vislumbrar, casuisticamente, alguma falta 
de coerência no tratamento dispensado aos acusados perante as Justiças Federal 
e Estadual, é certo que a missão normativa não foi confiada ao Poder Judiciário. 
E-lhe defeso, portanto, substituii-se ao legislador : cabe-lhe aplicar a lei como 
ela é e não como desejaria que fosse.

A ampliação do conceito de infração penal de menor potencial ofensivo 
é defensável apenas de lege ferenda è não em conflito com a regra editada pelo 
Podei Legislativo, à qual os demais Poderes da República devem obediência, 
em respeito ao princípio da harmonia e independência que informa o 
relacionamento entre eles.

Nem é admissível que o exercício da jurisdição penal, a pretexto de interpretar 
a lei, possa abranger a escolha de sanções mais suaves ou de um modo mais benévolo 
de expiação, sobretudo em tema onde o Estado não quis ser complacente

No inteligente magistério de Nélson Hungria: “Não deve ser o juiz um 
aplicador automático do literalismo da lei, mas um revelador de todo o possível 
direito que nela se encerra, suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição 
da linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei Notadamente em 
matéria penal ( ) tem de aplicar o direito positivo, o direito expresso ou latente 
nas leis, e não o direito idealmente concebido (. ) Pode e deve humanizar a regra 
genérica da lei em face dos casos concretos de feição especial, ou procurai revelar 
o que a letra concisa da lei não pôde ou não soube dizer claiamente; mas isso 
dentro da piópria latitude do sentido ou escopo dos textos, e nunca ao arrepio 
deles, ou substituindo-os pelo que arbitrariamente entende que devia ter sido 
escrito, segundo a sua ideologia pessoal” (Cf “Comentários ao Código Penal”, 
vol. I, tomo I, 6a ed , Ed. Forense, 1980, pág. 88)

Apreciando esse tema, o Ministro Moreira Alves, no julgamento do 
Recurso Extraordinário n- I 73 252/SPpeIo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal 
Federal (DJU de 38 5 01, pág 87), deixou consignado que: “(...) Contra lei 
que viola o princípio da isonomia é cabível, no âmbito do controle concentrado, 
ação direta de inconstitucionalidade poi omissão, que, se procedente, dará 
margem a que dessa declaração seja dada ciência ao Poder Legislativo para 
que aplique, por lei, o referido princípio constitucional; já na esfera do controle

http://www.direitocriminal.com.br
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d ifuso , v icio  dessa  na tu reza  só pode conduzir à declaração  de 
inconstitucionalidade da norma que infringiu esse princípio ( )” .

Com efeito, com o intuito de combater uma alegada inconstitucionali
dade, não pode o intérprete pr oceder de uma forma inconstitucional, alter ando 
conceitos legais pela via jurisdicional

Por isso, a  solução par a o dilema não está na ampliação da definição legal 
de infrações penais de menor potencial ofensivo no âmbito da Justiça Estadual, 
mas na supressão de uma das legislações ou mesmo na edição de uma nova lei, 
corrigindo o desequilíbrio de tratamento dado aos autores de fatos delituosos.

O debate sobre casos semelhantes no Supremo Tribunal Federal, isto 
é, quando há o abandono pelo Estado ao postulado da isonomia, tem revelado 
três soluções possíveis, dentre as quais não se encontra a extensão de benefícios 
a pessoas ou grupos inconstitucionalmente excluídos, pela via jur isdicional 
Com essa orientação o Ministro Celso de Mello, analisando pedido de liminar 
no Mandado de Segurança nü 2.3.809-DF, DJU 1112 00, assim se pronunciou: 

“A reflexão doutrinária em torno dessa questão tem ensejado diversas 
abordagens teóricas do tema, que visam a propiciar -  em virtude do desprezo 
estatal ao postulado da isonomia -  a formulação de soluções que dispensem à 
matéria um adequado tratamento jurídico (I J Gomes Canotilho, “Direito 
Constitucional”, págs 736-737 e 831,4a ed , 1987, Almedina, Coimbra; Jorge 
Miranda, “Manual de Direito Constitucional”, tomo 11/407, 2â ed , 1988, 
Coimbra Editora, Limitada, vg

“As discussões em torno das possíveis soluções jurídicas, estimuladas pela 
questão da exclusão de benefício, com ofensa ao princípio da isonomia, permitem 
vislumbrar três mecanismos destinados a viabilizar a resolução da controvérsia:
(a) a extensão dos benefícios ou vantagens às categorias ou grupos 
inconstitucionalmente deles excluídos; ou (b) a supressão dos benefícios ou 
vantagens que for am indevidamente concedidos a terceiros; ou (c) o reconhecimento 
da existência de uma situação ainda constitucional (situação constitucional 
imperfeita), ensejando-se, ao Poder Público, em tempo razoável, a edição de lei 
restabelecedora do dever de integral obediência ao princípio da igualdade, sob 
pena de progressiva inconstitucionalização do ato estatal, que, embora existente, 
revela-se insuficiente e incompleto (RTJ 136/439-440, Rei Min Celso de Mello)” 

“O que não sé revela possível, contudo, em face de nosso sistema de 
direito positivo, é admitir-se, em sede mandamental, a possibilidade de 
verdadeira argüição em tese da inconstitucionalidade, por omissão parcial, de 
ato normativo, para, a partir do reconhecimento do caráter eventualmente 
discriminatório da norma estatal, postular-se a extensão, por via jurisdicional, 
do benefício pecuniário não outorgado à parte impetrante”

DOUTRINA 15

O Egrégio Supremo Tribunal Federal também enfrentou situação 
semelhante, no âmbito penal, quando da edição da Lei nü 9 455/97, que admitiu 
a progressão de regime prisional ao crime de tortura, equiparado à condição de 
hediondo Alguns doutrinadores prontamente sustentaram que para os demais 
crimes hediondos, pelo pr incípio da isonomia, também deveria se admitir igual 
benefício A Pr imeira Turma da Suprema Corte, julgando o Habeas Corpus nü 
76 543, DJU de 17.4.98, em acórdão relatado pelo Ministro Sydney Sanches 
decidiu contrariamente a essa pretensão, apresentando os seguintes argumentos: 

“4. A Lei nü 9 455, de 7.4 1997, que define os crimes de tortura e dá outras 
providências, no § 7- do art. l ü, esclarece: “o condenado por crime previsto nesta 
Lei, salvo a hipótese do § 2Ü, iniciará o cumpr imento da pena em regime fechado” 

Vale dizer, já  não exige que, no crime de tortura, a pena seja cumprida 
integralmente em regime fechado, mas apenas no início

Foi, então, mais benigna a lei com o crime de tortura, pois não estendeu 
tal regime aos demais crimes hediondos, nem ao tráfico de entorpecentes, nem 
ao terrorismo

Ora, se a Lei mais benigna tivesse ofendido o princípio da isonomia, 
seria inconstitucional E não pode o Juiz estender o benefício decorrente da 
inconstituc ionalidade  a outros delitos e a outras penas, po is, se há 
inconstitucionalidade, o juiz atua como legislador negativo, declarando a 
invalidade da lei E não como legislador positivo, ampliando-lhe os efeitos a 
outras hipóteses não contempladas

5 De qualquer maneira, bem ou mal, o legislador resolveu ser mais 
condescendente com o crime de tortura do que com os crimes hediondos, o 
tráfico de entorpecentes e o terrorismo

Essa condescendência não pode ser estendida a todos eles, pelo Juiz, 
como intérprete da Lei, sob pena de usurpar a competência do legislador e de 
enfraquecer, ainda mais, o combate à criminalidade mais grave”.

As ponderações feitas pelo Ministro Sydney Sanches sugerem que, 
segundo entendimento vitorioso no Supremo Tribunal Federal, a eventual 
incoerência do legislador, sendo mais condescendente com os possíveis autores 
de crimes federais, não autor iza o Poder Judiciár io, a pretexto de restauração 
da isonomia, a substituir-se aos poderes políticos para a construção de uma 
regra que não foi editada: a ampliação dos rígidos limites que figuram no art 
61 da Lei n- 9 099/95

Convém salientar, ao reverso do que se tem afirmado, que a questão 
sob análise em nada se confunde com a sistemática adotada pelo Código de 
Trânsito Brasileiro

Dispõe o art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro que:
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“Art. 291 Aos crimes cometidos na diieção de veículos automotores, 
previstos neste Código, apiicam-se as normas gerais do Código Penal e do 
Código de Processo Penal, se este Capítulo não dispuser de modo diverso, 
bem como a Lei n- 9 099/95, no que couber

Parágrafo único Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão corporal 
culposa, de embriaguez ao volante, e de participação em competição não 
autorizada o disposto nos arts 74, 76 e 88 da Lei n- 9 099/95”.

A piim eira infeiência que se pode extrair de um a interpretação 
meramente literal do texto é que os diplomas referidos no caput do artigo só 
terão aplicabilidade aos crimes praticados ao volante de veículo automotor 
Estariam , nessa ordem de idéias, excluídas outras figuras típicas não 
relacionadas exatamente com a condução de veículos, tais como: a entrega de 
automotores a pessoas não habilitadas, inovação artifíciosa do local do acidente 
Não parece razoável, contudo, que o legislador tenha pretendido vedar, por 
exemplo, a proposta de transação àquele que incide na proibição inscrita no 
art 307 da Ler, cuja pena máxima não excede a um ano e é, a título de 
comparação, inferior à lesão corporal culposa decorrente de acidente de trânsito 
(art 303) Trata-se, na verdade, de uma falha redacional

Por outro lado, aplica-se também a parte geral do Código Penal naquilo 
que não se mostrar incompatível com o Código de Tiânsito E lícito afirmar, 
nessa ordem de idéias, vg ., que a reincidência genérica, conquanto não conste 
do rol do art 298, é circunstância apta a agravar a pena do agente que praticar 
infração definida na legislação especial

O aludido dispositivo de lei autoriza, ainda, expressamente, a transação 
(art. 76 da Lei nü 9.099/95), a composição dos danos com vistas à extinção da 
punibilidade (74, parágrafo único, da Lei rí1 9.099/95), referindo-se, ainda, 
expressamente, à satisfação de condição de procedibilidade que passou a sei 
exigida no art. 88 da Lei dos Juizados Especiais Cr iminais, para os crimes de 
lesão corporal culposa e dolosa de natureza leve

Sobre a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais têm se 
evidenciado algumas divergências, que assim podem ser resumidas:

(a) todos os institutos da lei dos juizados especiais, inclusive o 
procedimento sumaríssimo, devem ser aplicados ao CTB, naquilo que couber, 
como preceitua a parte final do caput do art. 291;

(b) aos crimes de lesão corporal culposa (303), participação em 
competição não autoiizada (art .308) e embriaguez ao volante (art. 306) aplicam- 
se, indistintamente, a transação, a composição cível e é exigida a representação, 
isto porque a lei teria ampliado o rol das infrações de menor potencial ofensivo;
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(c) apenas as medidas referidas no parágrafo único são admitidas no Código 
de Trânsito, naquilo que se mostrarem compatíveis com a sua natureza e finalidade 

Destaque-se, desde logo, que a transação penal -  que traduz um acordo de 
concessões recíprocas entre o Ministério Público e o suposto autor do fato e representa 
uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade -  por lei ordinária, pode ser aplicada 
a quaisquer outr as infrações penais, ainda que não sejam de menor potencial ofensivo 

Como se sabe, a Constituição Federal, no art 129 ,1, estabelece que o 
Ministéiio Público exeicerá pvivativamente a ação penal pública, na forma da 
lei Ou seja, piincípio da obrigatoriedade da ação penal pública é, na verdade, 
infraconstitucional. Nada impede, portanto, que o legislador ordinário, nos 
limites de sua competência, atribua ao titular do direito de ação o poder 
discricionário para dela dispor mesmo fora da hipótese que a Constituição 
preconizou (CF, art. 98, I).

Nessa ordem de idéias, já é possível descartar a segunda das teses 
acima aludidas Para a aplicação das três medidas despenalizadoias, 
notadamente a transação, não há necessidade de ampliai o rol das infrações de 
menor potencial ofensivo

Excluídas as duas primeii as hipóteses -  e par a que o mencionado dispositivo 
não se mostre inútil -  a única interpretação que traduz o imperativo lógico é a que 
admite, para todas as infrações previstas no parágrafo único, independentemente da 
quantidade de pena, a possibilidade de transação e, exclusivamente, para a infração 
inscrita no art. 303 do CTB, as demais medidas despenalizadoras

Para tanto, repito, não há necessidade de se ampliar o rol estabelecido 
pelo art 61 da Lei nü 9 099/9.5 e, consequentemente, a investigação prévia se 
fará num inquérito policial (e não termo circunstanciado), não se aplicando, 
outrossim, o procedimento oral e sumaríssimo

Doravante, para essas infrações de tiânsito, concluído o inquérito, será 
designada a audiência preliminar e, restando infrutíferas a transação e a 
conciliação, será dada a oportunidade para o Ministério Público oferecer a 
denúncia escrita, seguindo-se, no mais, o procedimento comum dos delitos 
apenados com detenção (539 e segs. do Código de Piocesso Penal) Os demais 
tipos penais, para os quais o Código de Trânsito preveja pena máxima não 
superior a um ano, seguirão, por força dos art. 61 da Lei nü 9 099/9.5 e art 291 
do CTB, os comandos da Lei dos Juizados Especiais Ciiminais Dessa forma, 
não há óbice, em princípio, à concessão da proposta de transação penal em 
relação aos crimes descritos nos arts .30.3, 306 e 308 da Lei n  ̂9.50.3/97

Em conclusão, para fins de tiansação penal e adoção do procedimento 
sumaríssimo, no âmbito da Justiça Estadual, continuam prevalecendo os 
critérios estabelecidos pelo art 61 da Lei rfi 9 099/95.
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Causalidade, ciência e experiência em 
matéria penal
Hélvio Simões Vida)
Promotoi de Justiça -  MG_------------------------------------------— —--------------------------

Nos delitos matei iai s, de ação e resultado, a relação de causalidade é um 
requisito da tipicidade (Ivo Caraccioli, “Manuale di diritto penale”, Parte 
Generale, Cedam, 1998, pág. 240) “A ação humana, porém, não é suficiente 
para compor o primeiro requisito do crime. É necessário um resultado, que é o 
efeito do comportamento (nos crimes materiais). Todavia, entre a conduta e o 
resultado se exige uma relação de causalidade A desfere facadas em B que, 
transportado para um hospital, vem a falecer. Surge, desta maneira, outro ele
mento do fato típico: a relação de causalidade ou nexo causai” (Damásio de 
Jesus, “Direito penal”, lüVol, Parte Geral, Saraiva, 1997, pág 223) O legisla
dor, partindo do pressuposto de que específicas condutas geram um resultado 
no mundo externo, tipifica certos comportamentos porque estes causaram efei
tos no mundo físico. Este resultado é tido como relevante pelo legislador e a 
respectiva valoiação dá-se através do processo de tipicidade penal. Em sentido 
naturalístico (modificação perceptível aos sentidos no mundo exterior) pode 
esta alteração consistir tanto na efetiva lesão do bem jurídico protegido como 
na sua exposição a perigo, desde que concreto, excluídos os denominados cri
mes de perigo abstrato, porquanto neles o perigo representa a ratio da incrimi
nação não sendo elemento constitutivo do tipo descritivo, reduzindo-se a ilícitos 
de mera conduta (cf. Giovani Fiandaca -  Enzo Musco, “Diritto penale ”, Parte 
generale, Zanichelli, 1995, pág 192, nota 17) Em sentido naturalístico devem 
compreender-se, também, as modificações de ordem psicológicas (Antolisei, 
“ La disputa sull'evento”, “Riv. it d ir.pen”, 1938,258, apwíf, Fiandaca-M us- 
co, ob. cit pág. 194, nota 23) Igualmente, Giuliano Marini ( “Lineamenti dei 
sistema penale”, Giapichelli, 1993, pág .326) Quem pode, então, afirmai que 
um certo comportamento foiacausa daquele resultado? Esta apreciação poderia 
estar a cargo da percepção do Juiz, com base em sua singular intuição? A quem 
competiría dizer e formular as regras sobre o processo causai?

Partindo do princípio de que utiliza-se o direito penal de outras ciências 
para formulação de seus conceitos, percebe-se que nem o juiz penal nem o legis
lador possuem conhecimentos suficientes paia ditar regras de causalidade que 
sobrepujem o conhecimento subministrado pelas ciências naturais O conheci
mento da causalidade, que é conhecimento humano, subministrado ao juiz, é que 
permite que ele julgue a respeito da pr ópria causalidade (Zaffaroni -  Pierangeli, 
“Manual de direito penal brasileiro”, Parte geral, RT, 2- ed , 1999, pág. 473)
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Nesta passagem dos autores mencionados, podemos, ainda, extr air uma 
observação bastante interessante: uma conduta é ou não causai para um resul
tado, ou seja, condido sine qua non, se mentalmente imaginamos que a conduta 
não existiu e em tal caso tampouco o resultado teria existido, é porque a conduta 
é causai do resultado; inversamente, se na hipótese em que imaginamos que a 
conduta não tenha existido, o resultado ainda assim tivesse se produzido, resul
taria que a conduta não é causai do resultado Para formular este juízo é preciso 
que recorramos à experiência humana e aos dados obtidos experimentalmente 
pelas ciências naturais (ob e pág c its ) Este enunciado fora originariamente 
sustentado por KarlEngisch, “Die Kausalitãt ais Merkmal der strafrechtlichen 
Tatbestãnde”, Tübingen, 19.31, pág 21: “o conceito de causa penalmente rele
vante coincide com o conceito de causa próprio das ciências naturais” (apud 
Federico Stella, “Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penalle”, 
Giuffrè, 2000, pág. 1) Sendo a teor iada condido, ainda sob o juízo de Zaffaroni- 
Pierangeli “a única que corresponde à realidade, ao ser causalidade como pro
cesso físico” (ob cit., pág. 472), quais são as leis fornecidas pelas ciências na
turais capazes de explicar-nos porquê uma conduta é causa de um resultado? 
Que tipos de regras são estas e que nos permitem demonstrar, com segurança, 
que em face a um comportamento um resultado sobrevêm no mundo físico?

A teoiia da condido não explica, entretanto, por si só, porquê um com
portamento éconsideradocausa de um resultado. Oprocessode supressão mental 
da conduta para que o resultado advenha ou não carece de um prévio conheci
mento de leis oriundas das “ciências naturais”. Para que o juiz possa considerar 
um certo comportamento como causa do resultado e dizer que eliminado men
talmente este ter-se-ia ou não verificado é preciso que ele, de antemão, conheça 
e valha-se de explicações nomológicas que não pertencem ao conhecimento 
técnico-jurídico A teoria da condido, entrementes, tem o mérito inquestionável 
de individual na conduta humana o limite intransponível da noção de causali
dade (Ferrando Mantovani, “Dirittopenale ”, Parte generale, Cedam, 1992, pág 
177). “Peccaperò (prossegue o mesmo autor) “per ecessoperchèesaspera tale 
conc.etto. Come è stato da tempo rilevato, da un lato porta a c.onsiderare causa 
delVevento la condotta umana indispensabile, anche quando vi sia stato il 
concorso de condizioni estranee dei tutto eccezionali, non solopreesistend (es 
malatda latente ram che rende letale laferita di per sè lieve)o concomitandfes 
A e B sparano separatamente ma contemporraneamente ciascuno un colpo de 
fucile, nessuno in sè letale ma che lo diventano congiuntamente) ma anche so- 
pravvenute (es morte dei fe n to  da investimento stradale per incêndio 
delVospedale, errore medico, ejfeiti. anestetici o embolia) EdalValtro, consen- 
tonoil ‘regressoall’infinito’dacondizioneacondizione(causacausaeestcausa 
causati) porta aconsiderare causa delVevento un numero indefinito di condotte
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umane, fino agli antecedenti piü remofi (es nello sparo omicida, la vendita 
deli’arma e la sua costruzione, lafusione dei ferro e la sua estrazione, fino, al 
lunite, alia invenzione deWarma e alia scoperta delia polvere da sparo o ai 
genitori deli’agente che lo generarono e agli antenati”

Os pontos mais vulneráveis dateoiia são que: a) postulando o procedi
mento de “eliminação mental” o prévio conhecimento de que a ação pertence 
ao quadro de ações-causa do evento (v. g. que o cianeto é mor tal) não é praticável 
nos casos em que não se conheça, com antecipação as “leis causais” que expri
mam a regularidade entre os fenômenos (v.g nos casos do talidomide e das 
macchie blu) e b) por que, exigindo que a conduta seja condição “certa” do evento, 
ineliminável sem que este necessariamente falte, “es elude dalla causalità le 
condotte che sono condizione soltantoprobabile” (Mantovani, ob. cit ,pág 177)

Além disto, permitindo o regresso ao infinito, a teoria peca por ser exas- 
peradamente dilatada quando não, em certos casos, apresenta respostas absolu
tamente contrárias ao mínimo senso de justiça No caso lembrado por Alfredo 
de Marsico, “Diritto penale”, Parte generale, íovene, 1969, pág 89, em que 
Ticio convida um amigo para jantar e este, ao longo da estrada, é morto com um 
tiro de revólver, culpável pela morte é somente o autor do disparo, porém, se
gundo a dita teoria, responsável “dovrebbe essere anche Tizio che ha posto una 
condizione essenciale al verificar si deli’evento”. Nem se presta a colmatá-la o 
corretivo de categorias estranhas ao nexo causai, quais o dolo ou a culpa, por
quanto estas são impertinentes à apuração objetiva da imputação do resultado 
Sob o plano de vista lógico, ademais, o “cor retivo” depõe contra a própria teoria 
que se pretende explicai, uma vez que, fundando-se sobre o princípio da equi
valência das condições joga com elementos e categorias que não pertencem, 
propriamente, à explicação causai

Esta única teoria que corresponde à realidade (Zaffaroni -  Pierangeli, 
“Manual”, pág 472), principalmente quando se tem em consideração uma “cau
sa superveniente” leva a r esultados absolutamente contraditórios, a depender do 
que o intérprete considera, natratativadas causas supervenientes produtoras do 
resultado, por “mesma linha de desdobramento da conduta anterior”, conceito 
este quase indecifrável e para o qual não há qualquer referência aos “dados 
experimentais” que o comprovem A quem compete dizer que um novo curso 
causai encontra-se ou não na “mesma linha” do anterior? Quais são os critérios 
apeláveis para que não haja o mínimo de arbitrar iedade ou subjetivismo na apu
ração da responsabilidade penal?

Utilizando-se da mesma teoria uma idêntica hipótese pode levar a dois 
resultados absolutamente contraditórios, a depender do intérprete Referimo- 
nos ao exemplo bastante comum do ferido que, levado ao hospital, vem a falecer
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em virtude de erro médico Estudando-o, afirmaJoãoMestieri, “Manual dedireito 
penal”, vol I, parte geral, Forense, 1999, pág 235: “Será relativamente indepen
dente a causa superveniente quando, devido a fatos alheios ao comportamento do 
agente, interfer e na corrente causai primitiva, vindo, assim, a determinar o resul
tado. Exemplo: dirigindo imprudentemente, Afonso acaba por bater com o auto
móvel em uma ár vore ocasionando lesões em três pessoas que com ele viajavam 
Uma delas, Bruno, vem a morrei no hospital por septicemia O laudo dos peritos 
admite um erro profissional do médico assistente O comportamento do médico 
vem a ser a causa superveniente relativamente independente” Reconhece o autor, 
então, a existência de, pelo menos, dois processos causais: o comportamento do 
autor das lesões e o do médico, “determinando-lhe a morte” (ob cit., pág 236) 
Não deixa dúvida de que: “O comportamento do corpo médico do hospital vem a 
ser uma causa relativamente independente, porque interfere na cadeia causai pri
mitiva, provocada por A, e determina o resultado morte, que, de outro modo, pro
vavelmente, não teria ocorrido” Na idêntica hipótese de trabalho, estudando as 
“concausas”, dá-nos Odin I do Brasil Americano o exemplo do médico que trata 
do ferido com incúria ou imperíciae por esse motivo sobrevêm o resultado morte 
Neste caso, diz, há indicação de “concausas” ou “causas concorrentes” com outra 
posta pelo agente e sem dependência ou independentes desta “O Código estabe
lece que as condições super venientes relativamente independentes devem excluir 
o resultado” (“Manual dedireito penal”, Parte geral, IVolume, Saraiva, 1985, págs. 
218/219) Igualmente, José Salgado Martins, “Direito penal”, Introdução e Parte 
geral, Saraiva, 1974, pág 156, para quem, na hipótese do ferido que é levado ao 
hospital e submetido a cirurgia, vem a falecer por “acidente de anestesia ou por 
imperíciado operador”, existe uma relativa independênciada causa superveniente 
quanto à causa produtora do ferimento. “Esta hipótese pode inserir-se na casuís
tica que enseja a regra relativa à interrupção da causalidade, fazendo o agente 
responder apenas pelos fatos anteriores”.

Agora, observe-se com atenção o que afirma Damásio de Jesus, “Direito 
penal”, cit pág 258, acenando com a hipótese em que A produza ferimentos em 
B que é transportado ao hospital: “Suponha-se agora que B, ferido, é levado ao 
hospital e vem a falecer, atestando-se que o médico, por imperícia, deu causa a 
uma infecção nas lesões recebidas. A responde pelo evento morte”. Neste caso, 
justifica, a morte do ofendido deu-se por força de imperícia médica (sendo esta 
causa super veniente), por ém em posição de homogeneidade com a conduta do 
sujeito Edmundo Oliveira, “Comentários ao Código Penal”, Parte geral, 2a ed , 
Forense, 1998, pág. 207, utilizando-se dos mesmos exemplos da imperícia mé
dica ou da infecção das lesões ocorridas no hospital afirma: “É lógico que o 
agente causador vai responder pela morte, porque o ofendido faleceu por causa
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das lesões sofridas, além do que a causa superveniente (impeiícia do médico) 
está em posição de homogeneidade com a conduta do agente” .

A absoluta incompatibilidade das posições, que se repetem em inúme
ras outras hipóteses de causalidade, embor a a teor ia adotada seja a mesma, pode 
ser explicada É que a fundamentação da causalidade somente pode ser conce
bida quando assenta-se em lei, sejaestatística seja universal; ao tomar-sea teoria 
da conditio sine qua por simples pr ocesso mental de eliminação e sem referência 
a qualquer “lei de cobertura geral” que explique razoavelmente a existência ou 
não de conexão entre os ferimentos ocasionados no paciente e a conduta do 
facultativo ou do “corpo clínico” no hospital, para onde aquele foi levado, ou, 
ainda, na hipótese do “acidente anestésico” referida por José Salgado Martins, 
a doutrina “dominante” não tem outro recurso senão o emprego de fórmulas 
como a acima vaticinada, o que, absolutamente, não explica o raciocínio, pela 
abstração e certa dose de arbítrio

Um requisito de tipicidade não pode ser desposado “intuitivamente” pelo 
Juiz, dentre cujas tarefas não está a de criar leis causais. Também não pode ser 
inferido das circunstâncias do próprio fato, por capricho do casuísmo Sendo a 
responsabilidade penal pessoal, tendo a doutrina se esforçado para desenvolver 
toda uma construção dogmática que ensina a necessidade de imputação somente 
pelo fato próprio, afastada qualquer resquício de responsabilização por fato de 
outrem, procurando incessantemente a prática e doutrina o afastamento do âmbito 
do direito penal da responsabilidade objetiva e, mormente, sendo insuplantável a 
obediência ao princípio da taxatividade, constitui-se necessidade de segurança 
jurídica a construção de um conceito de causalidade que despreze toda e qualquer 
responsabilização oculta por fato de outrem, como parecem sugerir os exemplos 
acima .Justamente por não se aperceber desta elementar exigência é que João José 
Leal, “Direito penal geral”, Atlas, 1998, pág 199, escreveu, ao apreciar a super- 
veniência causai e adotar o nebuloso conceito do “desdobramento físico necessá
rio” que a imputação causai pode ser feita de foi ma casuística: “Indiscutivelmen
te, a realidade é bastante multifoi me e a matéria só poderá encontrar uma solução 
jurídica razoável de foima casuística” (!)

Mas quais são estes critérios sob os quais a ciência jurídica deve anco
rar-se, bem como o Juiz aconselhar-se, paia afirmar que um resultado foi con
sequência de um comportamento? Um erro fundamental cometeu Silvio Ranier i 
ao tratar do nexo causai na sua conhecida obra “Mamtale di diritto penale”, 
“Parte generale, Cedam, 1968, pág 258, ao afirmai que o problema do nexo 
causai “consiste neldeterminare che cosa ocorraperchè questa materiale atri- 
buizionepossa essere effetuata” e que: “Far luogo a questa determinazione è 
compito delia dottrina” Não cabe, positivamente, sequer ao juiz penai, muito 
menos à doutrina estabelecer leis causais muito menos os critérios de imputação
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do resultado a deter minada conduta. Dá-nos notícia o impressionante escí ito de 
Federico Stella, “Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale”, 
cit. págs 47/48, quando, refeiindo-se ao conhecido e debatido processo das 
macchie blu, manifestações patológicas de caráter cutâneo e epidemiológico 
que se suspeitava fossem provocadas pela emissão de fumaça de um a fábi ica de 
alumínio, situada na cidade de Chizzola, caso decidido pelo Tribunal di Rove- 
reto em 17 1.1969, quando afirmaram os Juizes: “la realtà è che questo è un 
tribunale e non una commissione di studio, e che ai fini de un accertamento 
giudiziale dl responsabilità non interessa affatto promuovere ulteriori disco- 
perte schientifiche sul tema ”. De outro lado, a descoberta de leis causais ante
cede àconsider ação dadoutr ina, que deve delas utilizar-se Jamais criá-las Antes 
das descobertas científicas que afirmaram que à velocidade da luz um corpo 
físico desintegra-se, seria possível à doutrina penal sustentá-las? O conheci
mento onisciente de todas as leis causais vigentes no globo terrestre é projeto 
utópico tanto para os cientistas quanto ao juiz. Então, ao invés de determinar 
critérios reitores de causalidade o cientista do direito deve curvar-se com humil
dade à esta insuplantável limitação, para utilizar-se das leis causais existentes 
em outros compar timentos do conhecimento humano, como instrumento de seu 
trabalho. Jamais, repita-se, como criadoi do mecanismo

O mesmo Silvio Ranieri, ob cit., pág. 269, sustenta que uma conduta, 
para ser causai deve: a) ser típica; b) ser capaz de produzi-lo “Sarebbe irrazi- 
onale che la leggepenale facesse oggetto delle sueprevisioni una condota in- 
capace de produrre Vevento”. De forma bastante sugestiva refere-se o autor à 
necessidade do socor ro: a) à experiência para afirmar-se a tipicidade de uma 
conduta; b) toda relação singular, para ser causai, deve apresentar os requisitos 
da sucessão, necessidade e uniformidade. Não é sem fundamento que devam ser 
transcritos, ipsis literis, estes dois luminosos pontos na dissertação do renoma- 
do penalista:

“Pertanto, chi deve giudicare ha ilpiu delle volte il soccorso delia sua 
esperienza. E in base alia esperienza, infatti, che si può ritenere che se l ‘evento 
ver ificatosi è la morte di unuomo, questa è da porre in relazione, ades, noncon  
Vacquisto delia pistola, ma con 1‘atto che Vhafatta esplodere, perchè questo è 
capace di produrre la morte” ("M anuale”, pág 271).

“Altra volta dicemmo che ogni singolo rapporto, per essere causale, 
occorre che presenti i requisiti delia successione, necessita e uniformità per 
indicare che, anche nel campo dei diritto, il rapporto causale rivela, in defini
tiva, malgrado le particorlarità dei critério adottatoper accertarlo, quei carat- 
teri che sono propri di ogni relazione di causalità, nella quale i termini non 
possono essere che successivi e in relazione di produzione uniformemente n e 
cessária ” (idem, pág 275).



24 Justitio, São Paulo, 63 (196), ouf /dez 2001

Salvante a errônea afiimativa, já delatada neste estudo, em que julga o 
Ranieri que esta experiência toca a chi giudica, o que deve ser a toda evidência 
negado, a carregação ao nexo causai daqueles conceitos novos de sucessão, 
necessidade e unifoi midade é precisa. Porém, o problema apenas está colocado 
sob outro enfoque Se a experiência do homem pode produzir (ou observar) 
conceitos como estes, uma nova e instigante questão surge Quais são as regras 
que subministr am a quem julga a certeza ou probabilidade razoável de que entre 
dois fenômenos existe sucessão, necessidade e uniformidade?

A nossa doutrina penal utilizou-se apenas en passant destes conceitos, 
sem aprofundá-los na temática da causalidade. Praticamente nenhum autor dirigiu 
seus estudos para estes imantados conceitos Em Odin I do Brasil Americano, 
ob. c i t , pág. 213, lê-se que um fato não antecede necessariamente a qualquer 
outro. “Poi vezes, determinados acontecimentos provocam outros posteriores, 
com certa regularidade” Na mesma obra, pág 219, estudando a teoria da “cau
salidade adequada” e sua base teói ica de sustentação, embora negando-a, refe
re-se a dois momentos bastante interessantes: a causalidade como “fruto da 
experiência” bem como a atribuição da “força causai” no quod plerunque ac- 
cidit funda-se no “cálculo das probabilidades” Este mesmo juízo é subminis- 
tradopor Wiliam Wanderley Jorge, “Curso de direito penal”, parte geral, vol I, 
Forense, 6a ed., 1988, pág. 254, quando, também no âmbito da mesma teoria 
retro-referida conceitua a conduta adequada como aquela baseada na “regula
ridade estatística”. Por fim, losé Salgado Martins, que preenche a noção de cau
salidade no espirito humano “pela observação da ocorrência sucessiva, no tem
po, dos fenômenos da natureza” Acresce, além disto: “Há, por um lado, uma 
certa seqüência nos acontecimentos, e, por outro, a necessidade do espírito de 
unir esse desdobrar de acontecimentos, para explicar como eles se sucedem no 
tempo” (ob cit., pág. 14.3)

Sem o necessário aprofundamento há nestes pequenos trechos concei
tos que não foram utilizados ou aperfeiçoados nas mesmas obras, na temática 
da causalidade, como, de resto, não foram manuseados em nenhuma outra para 
o direito penal brasileiro Mas podem sei validamente aproveitadas estas per
cepções do pensamento dos autores referidos, como a da regularidade e certa 
sequência dos acontecimentos ou o inesperado aparecimento da “regularidade 
estatística” como materiais de trabalho na tarefa de atribuição do nexo causai?

A ntes de p rossegu ir, é p rec iso  anotar que esta  carênc ia  de 
aprofundamento científico na definição dos critérios para a imputação de um 
resultado a alguém ocorreu, igualmente, em toda Itália Como nos dá notícia 
na importante e profunda obra de Stella, “Leggi scientifiche” cit., pág. 14, 
também lá houve quem mencionasse “en passant”, tal como no Brasil, sem 
uma precisa compreensão das implicações práticas do significado teorético
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dos conceitos referidos, a necessidade de utilização e referência ao “subsidio 
da experiência”, tal como Antolisei ( “II rapporto de causalità nel diritto 
penale”, Formo, 1960) e Vannini ( “II problema delia causalità”,M\\ano, 1952), 
bem como a necessidade de sucessão uniforme entre os acontecimentos, referida 
por Silvio Ranieri ( “M anuale”, c i t ) No importante escrito de K. Engisch, já  
citado ( “Die Kausalitàt ais Merkmal der strafrechtlichen Tatbestande ”, 19.31 
-  a causalidade corno elemento da tipicidade penal) havia o mesmo manifestado 
sua posição sobre a necessidade de substituição do critério da conditio pelo 
modelo da “subsunção sob leis” Em Itália, o posicionamento fixo e constante 
pela adoção da teoria da conditio tinha raízes na seguinte síntese: a) carência 
de uma meditação teorética dos estudiosos Adverte o mesmo autor (Stella, ob 
c i t , pág 16) que os escritores da época que se ocuparam sobre o tema quase 
nunca sentiram a necessidade de reflexão sobre o relevo que se não fosse 
conhecida, com ajuda das leis da experiência o “porquê” do evento lesivo, não 
se estaria em grau de estabelecer, com o mesmo procedimento de “eliminação 
m ental” se um certo antecedente qualifica-se ou não como “condição 
necessária”, o que acabava por fazer o juiz penal árbitro quanto à decisão se o 
nexo causai -  um elemento da “fattispecie”\ -  subsistia ou não; b) a doutrina 
havia incidido em um “erro de perspectiva” na consideração de que seria mais 
relevante a apuração das circunstâncias que excluíam  o nexo causai, 
concentrando toda a atenção sobre o art. 41 cpv CP italiano (semelhante, “m 
totum” ao nosso Código Penal, art 13, § Ia); c) particularmente a doutrina 
italiana encontrava-se em aberta “hostilidade” no confronto do dogma da 
causalidade, definindo-o como “obsessão” do pensamento naturalístico; d) 
ademais esta mesma doutrina mostrava-se impermeável aos influxos da 
moderna epistemologia Além disto, como sublinham Fiandaca -  Musco, 
“Diritto penale”, Parte generale, 3a ed , Zanichelli, pág 197, boa parte dos 
esforços doutiinários, em Itália, estavam concentrados em direção a uma 
reconstrução histórico-dogmática das mais difundidas teorias causais elaboradas 
no curso do tempo, mirando como objetivo exclusivo a apuração de qual, dentre 
as inúmeras elaborações, houvesse o legislador italiano concebido no Código 
Penal. A dogmática, então, assoberbada nesta tarefa, havia perdido de vista os 
pontos centrais da problemática causai. De forma que todo aquele esforço havia 
posto sob posição lateral a definição dos critérios sob os quais era possível 
assumir uma conduta como condição necessária do evento.

Não obstante a obra de Stella ( “Leggi scientifiche”) tivesse vindo a 
lume em sua primeira edição no ano de 1975, e, posteriormente no escrito “La 
nozione penalmente rilevante de causa la condizione necessária” “Riv. it 
dir.proc.pen”, 1988, pág. 1.217, nenhuma referência mereceu no Brasil José
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Cirilo de Vargas, “Instituições de direito penal”, Parte geral, 1.1, Del Rey, 1997, 
pág 239, afirmou que: “A única teoria da causalidade estudada cientificamente 
foi a da conditio Os que aceitam a causalidade em Direito Penal não podem, 
racionalmente, deixar de considerá-la. É o que ocorre na Alemanha, onde nasceu, 
tomou forma, recebeu as críticas mais contundentes, mas foi a única, tanto na 
prática dos tribunais quanto na doutrina, a impor-se: um resultado foi causado 
por uma ação quando esta não pode ser supr imida mentalmente sem que aquele 
desapareça”

Não é veidade Há críticas irrespondíveis à teoria da conditio Quais as 
causas do aparecimento ou que peimitiram a atuação, na África, nos últimos 
anos do século passado, do horripilante e destruidor vírus “Ebola”? Quais as 
condições que, suprimidas in mente teriam favorecido ou permitido o seu sur
gimento? A teoria da conditio, “única cientificamente comprovada” explicaria 
com o processo de “eliminação mental” o desastre em que constituiu-se a uti
lização de “urânio empobrecido” nas guerras recentes do “Kosovo” ou da “Bós- 
nia”? Quais as condições que, supiimidas mentalmente, sem o prévio substrato 
da ciência, impediríam o surgimento do fenômeno denominado “efeito estufa”, 
de consequências acreditadas mundialmente? A contaminação dos moradores 
das vizinhanças da fábrica de “Césio 137” em Goiânia, no Brasil, foi devida ao 
vazamento e atuação de elementos radioativos? Qual o substrato científico 
permitiría ao juiz penal afirmar que o surgimento do câncer deveu-se ao vaza
mento e contaminação através da expansão das partículas e que este vazamento 
se suprimido in mente, impediría a contaminação? Pior, se indagarmos ao juiz 
com base em que conhecimentos poderia ele afirmar que aquele elemento con
tém radioatividade e que esta provoca o surgimento da doença. Qual a natureza 
da explicação pata o desabamento de um “arianha-céu”, senão pela aplicação 
de leis da engenharia ou matemáticas bem como geológicas, geotécnicas ou 
físicas? Por que pode o juiz afirmai que este mesmo desabamento deveu-se à não 
utilização dos materiais adequados e que este emprego indevido constituiu-se 
conditio sine qua da ruína? Sob que condições a prática de relações sexuais é 
conditio para a transmissão do epidêmico e mortífero vírus da Aids, para cuja 
erradicação ainda é impotente a ciência? Um defeito nafabricação das rodas de 
um veículo posto sob circulação nos EUA por uma montadora foi a causa da 
morte de várias pessoas. Se no julgamento dos processos, que, inclusive, leva
ram à condenação do fabricante na indenização das várias vítimas, algumas delas 
definitivamente inválidas, desconhecessem os juizes os resultados dos testes 
científicos para a existência do defeito, poderíam estes mesmos magistrados 
afirmar que a conditio das tragédias foia, justamente, o defeito oriundo da fa
bricação? Por que conhecemos as explicações para o “efeito laranja” após a
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guerra do Vietnã? Estes exemplos poderiam ser multiplicados ad  nauseam  e 
suger em que o pr ocesso de eliminação in mente requer a prévia indi vidualização 
das leis causais necessárias e suficientes à explicação do evento

E neste sentido a censura, absolutamente procedente e irrespondível, 
movida à teor ia da conditio por Tullio Padovani, “Diritto penale”, 3- edizione, 
Giuffrè, 1995, págs 157/8: “In realtà, la teoria condizionalistica presenta un 
limite che si anmda nel suo stesso meccanismo di operatività Per realizzare il 
procedimento di eliminazione mentale bisogna aver già definito i termini delia 
causalità, sapere già. come i fattori eziologici hanno agito, diversamente, la 
teoria condicionalistica resta muta se Tizio assume unfarmaco sperimentale 
somministratogli da Caio, e successivamente muore per collasso cardíaco, il 
procedimento di “eliminazione mentale ” volto da stabilire la causa delia morte, 
in tanto potrà. utilmente svolgersi nei confronti delia condotta di Caio, solo in 
quanto si conosca in qual modo agisca la sostanza ingerita”.

Ficamos admirados com o sucesso pr ático da teor ia da c s q n. quando uti
lizamos o exemplo quase banal do homicídio em que seu autor tenha antes: a) ad
quirido a arma; b) tomado a refeição horas antes do crime; c) postado-se em embos
cada; d) disparado projéteis sobre a vítima; enfim, e) sobrevenha o resultado morte 
Aplicamos, nesta bizarra hipótese, o “procedimento hipotético de eliminação de 
Thyrén” e logo dizemos, confirmando a “plena” aplicabilidade da teoria: a refeição 
tomada pelo homicida não é consideradacausa! Os demais itens inserem-se nacadeia 
causai, pois sem eles o resultado morte não teria ocorrido. Logo a refeição do ho
micida não é conditio sine qua non para a morte da vítima. A teoria em questão 
apresenta ótima aplicação paraos casos de instantaneidade entre aaçãoe o resultado 
Sendo brevíssimo o tempo passado entre a intercorrência de um fenômeno e outro, 
a observação dos fatos é mais fácil e, então, é mais segura a eliminação de outra 
influência, que não aquela quase subitaneamente notada, na cadeia Porém, quando 
temos que avaliar a intercorrênciade causas que operam mais lentamente no tempo, 
quando os fenômenos sucedem-se gradativamente, o valor prático e lógico da teoria 
esfacela-se Stella, “Leggi scientifiche” cit ,pág. 57, dá-nos notícia de uma perícia 
realizada pelo “expert” Augusto Mun i em processo no qual apurava-se as circuns
tâncias da morte de certa pessoa, atestada como pneumonia aguda, óbito este acon
tecido no transcorrer do 11-dia após agressões físicas e morais por um desafeto, 
tendo o perito d ’ufficio, no caso Murri, formulado dois sugestivos exemplos de pro
cessos causais imediatamente perceptíveis sobre os quais o analfabeto e o filósofo, 
se indagados, responderíam concordemente para a existência do nexo causai:

“Ruzzolo giu per le scale e mi rompo una gamba e, giunto in strada, 
ricevo sul capo una tegola e cado per emorragia cerebrale Vanalfabeta e il 
filosofo si trovano miracolosamente d ’accordo' Entrambi dicono che la cadu.ta
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haprodotto lafrattura deli 'osso e la tegola V emorragia cerebrale E la ragione 
di questa evidenza dove è? Innanzitutto nelPimpossibilità di attribuire uno dei 
due avvenunenti cosi straordinari a tutti i fatti ordinari delia mia vita al mio 
lavarmi dal leito, alio scendere le scale, alVandar per le strade e via dicendo 

Ma qui, la caduta e la tegola rappresentano fatti straordinari e soddisfano 
súbito al bisogno delia causalità’ E Vevidenza cresce perchè si vedono i due 
fenomeni succedersi immediataniente” (Stella, ob. c i t , pág 59).

Do mesmo modo, encontra ac. s q n excepcional aplicação quando A tenha 
moito B, golpeando-o diretamente no coração ou quando X tenha lançado uma 
bomba sobre um edifício, destruindo-o completamente. Ou quando em séries 
causais mais elaboradas em que A fere B e, este, transportado parauma enferma
ria, aí vem a ser sepultado por um desabamento; também no caso em que X bastona 
“a sangue” o cão de B que morre pela queda do helicóptero com o qual pretendia 
levar o animalzinho ao veterinário (Mario Romano, “Commentario sistemático 
dei Códice Penale”, Giufrè, 1995, vol. I, art 1-84, 2a ed , págs. 342/343)

Outra coisa, entretanto, é definir a etiologia de um processo doentio 
provavelmente induzido pela assunção de um farmaco, cujas propriedades não 
são inteiramente conhecidas e que somente possam ser dessumidas pela reite
ração, estatisticamente observada, de certos efeitos, como no caso do talidomi- 
de (cf Cario Fiore, “Diritto penale, Parte generale”, volume primo , UTET, 
1993, pág 205) “Se viceversa s i immaginadinon saperegià da prima sePazione 
è causale, non si può trarre alcuna conclusione Si ha un bel ‘pensar v ia ’ 
Pingestione dei talidomide da parte de donne in gravidanza e chieder.si se le 
malformazione de neonati si sarebbero avute egualmente, oppure eliminare 
mentalmente il lavoro di alcuni operai in uno stabilimento e domandarsi. se si 
sarebbero egualmente ammalati di cancro se no si ha ‘ già da prim a’ conoscen- 
za che il talidomide cagiona danno alVembrione e il lavoro in stabilimenti di 
quel tipo provoca tumori, non si è in grado di fornire alcuna risposa” (Mario 
Romano, “Commentario” c i t , pág 343)

No ponto em que estamos, defrontamo-nos diante de duas alternativas: 
ou abandonamos a teoria da conditio, uma vez que insuficiente “por si só” para 
a explicação do nexo de causalidade ou, então, absorvemos em sua estrutura o 
modelo da “subsunção sob leis científicas” Este é o caminho a ser seguido no 
iter deste estudo. Como, de resto, foi o caminho tomado por Stella, nos dois 
estudos fundamentais acima referidos ( “Leggi scientifiche e spiegazione cau
sale nel diritto penale” e “La nozione penalmente rilevante de causa la con- 
dizione necessária”) revolvendo a mesma picada aberta por Engisch. Trata-se, 
pois, de aprofundar a análise dos dados oferecidos pelo ordenamento, subme
tendo ao crivo definitivo a idéia de que a imputação causai do evento possa 
acontecer somente enquanto referida a uma ou mais leis causais, bem como
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esclarecer em pr ofundidade o significado e as implicações do uso da subsunção 
sob leis na explicação do nexo causai

Antes, porém, é necessár io precisar, bem como opor um pequeno reparo na 
afirmação de Engisch, citada logo no início deste estudo, consoanteaqual o conceito 
de causa penalmente relevante coincide com o conceito de causa próprio das ciên
cias naturais Como irrespondivelmente afirma Stella (La nozione penalmente rile
vante di causa, in “Leggi scientifiche ”, c it , Apêndice, pág. .3.33), uma noção pur a 
de causa não existe ou, pelo menos, o significado do vocábulo não é univoco, mas 
varia de acordo com o setor da ciência (da natureza, histórico-sociais, filosofia da 
ciência etc ) ou do tipo de linguagem (comum, científico) tido em consideração 
Ademais, qualquer progresso substancial no estudo da causalidade para o direito 
penal não pode ser obtido procurando, fora deste último, um conceito “puro” de 
causa, mas certamente, percorrendo a estrada segura que vai da análise das exigên
cias do ordenamento penal à formulação dos conceitos. O juiz penal, difèrentemente 
dos outros estudiosos da causalidade, é chamado a estabelecer se o evento lesivo, 
como tal, possa ser considerado obra do homem, daí a necessidade de recorrer-se 
a um critério de imputação que não é outro senão um conceito que consinta de atri
buir ao agir humano uma consequência penalmente relevante (Stella, ob c it, pág 
335) O valor prático que uma noção decausa possui no direito penal está, justamen
te, na utilidade que o mesmo permite em distinguir o seu conceito penalístico al di 
fuori daquele utilizado nos outros campos de investigação “In ejfetti, al giudice 
penale non interessa—in via immediata e diretta - cio che può avere rilievoper altri 
tipi di considerazioni, come quelle delia filosofia, delle scienze delia natura, delia 
storia o di altre scienze ‘delia cultura.', non gh interessa conoscere Pintem situa- 
zione concreta in tutta la miriade dei suoi dettagli (considerata in relazione a tutte 
leleggi scientifiche pertinenti, cioèla causa secondo il punto de vista delia fisolofia 
delia scienza) che hapreceduto Vevento concreto, come non gli interessa sapere 
quali sono le condizione antecedenti ‘storicamente’ significative, o le condizioni 
rilevanti dal punto di vista delia fisiologia, delia biologia, delia física, dela psico
logia e via dicendo” (Stella, ob c it , pág. 3.36).

Para o juiz penal, com efeito, não interessam, v g., a explicação de pro
cessos fisiológicos, como aqueles derivados do ferimento por uma arma branca, 
bem como a inteira explicação de seu decurso patológico; para ele, causa da 
morte de um homem é o golpe desferido por outro homem. De outro lado, se 
fizéssemos coincidir plenamente os conceitos (causalidade natural e penal) 
depararíamos com problemas intransponíveis natratativa dos crimes omissivos 
causalmente orientados.

Outra coisa é, entretanto, se, par a conseguir este fim (aplicação da nor ma 
penal) possa ele, de maneira puramente instrumental, utilizar-se de noções 
próprias do saber científico Este funciona, aqui, como instrumento opeiativo
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para aplicação do direito. O desenvolvimento cientifico tem importância 
transcendental para a humanidade em geral, e, decisivamente, para a aplicação 
do direito penal. É que na busca de explicações sistemáticas e controláveis, a 
c iên c ia  con tribu i para  reduzir a indeterm inação  na exp licação  de 
acontecimentos, aumentando o poder de controle humano sobre os mesmos, 
bem como servindo ao fim de tornar inteligível ao conhecimento humano o 
curso de eventos que, doravante, tornam-se previsíveis É  bem de ver-se que o 
problem a da causalidade se apresenta, antes, como um problem a do 
conhecimento, constituindo-se numa categoria dinâmica, em evolução, a 
depender de novas descobertas, nas diversas áreas do conhecimento, inclusive 
aquela de campos ainda inexplorados para o direito penal, como a parapsicologia 
e algumas ciências espirituais, que, um dia, fatalmente, poderão oferecer 
notáveis contribuições ao direito penal, e, muito substancialmente, no regime 
probatório de misteriosos crimes de autoria oculta

Neste sentido é que diz com precisão Mantovani ( “Diritto penale”, 
c i t , pág. 179) que o campo da causalidade está sujeito a contínuas evoluções e 
ampliações, em correspondência com os progressos da ciência A um tempo, 
com base em errôneas crenças, o que era tido como causa, hoje pode não mais 
sê-lo (meios supersticiosos, feitiçarias, magias), bem como o que a um tempo 
não era conhecido como causa hoje o é, ou poderá tornar-se amanhã, consistindo 
as conquistas das divei sas ái eas da ciência na descoberta de novos nexos causais, 
oriundos das leis médicas, fisiológicas, patológicas e terapia, bem como leis 
da física e da química “fino aliepossibili leggi di quel mondo ancora misterioso 
delia parapsicologia”

Devemos, então, fazer referência às leis científicas, na definição e 
explicação para a causalidade de um determinado evento, firmes na consideração 
de que este juízo não pode ser formulado, arbitrariamente, pelo juiz, segundo 
sua intuição, ou assentar justificação na livre apreciação dos fatos (juízo fatual). 
Se assim fosse, estaria o juiz, no exercício deste curioso processo mental, agindo 
em antecipação -  quiçá equivocada -  dos resultados que as ciências naturais 
poderão, no futuro, aportar (Stella, “La nozione”, cit., pág 353) Ademais, 
este mesmo juiz, ao invés de consumidor de leis causais, se convertería, e.m 
arrepio à lógica, em produtor delas (idem, pág. .356) Sequer seria possível 
consentir ao juiz uma concepção da causalidade segundo a imagem que possa 
ter do mundo e do curso de acontecimentos físicos Num direito penal que 
procure a responsabilização de alguém pela causação de certo fato, somente 
com a busca de um critério objetivo alcança-se a insuplantável igualdade dos 
indivíduos perante a lei, bem como dá-se atuação ao principio da taxatividade 
para os tipos penais A busca de uma explicação “nomológico-probabilística” 
e/ou “nomológico dedutiva” (causalidade em sentido nomológico-funciona!
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cf. Mario Romano, “Commentario", cit., pág. .343) aplicando-se a causalidade 
científica, em substituição à causalidade como meio juízo hipotético de 
eliminação mental (juízo controfatual in mente) sem, entretanto, abandonar a 
teoria da conditio, desde que referida ao modelo da subsunçao sob leis, justifica 
a verdadeira causalidade para o direito penal.

Com este conceito se deseja sublinhar que uma adequada explicação 
do “porquê” de um evento particulai somente pode ser obtida com o emprego 
(empiricamente controlável) de leis universais e leis estatísticas. Ambos implicam 
na admissão do conceito de “sucessão regulai dos acontecimentos”, previamente 
explicados sob o modelo da subsunçao sob leis de modo que uma condição é 
conditio sine qua non (condição necessária) de um evento quando permita a 
explicação deste mesmo evento por incidência de uma lei de cobertura geral

Desde logo é preciso refutai qualquer refeiência ao mal explicado e 
perigoso conceito de causalidade segundo o “senso comum”, porquanto esta 
generalização apresenta o defeito irreparável consistente na impossibilidade de 
controle crítico (Stella, “Leggi scientifiche” c i t , pág 145). Uma tal generali
zação não permite, ademais, uma perfeita linha divisória entre provas que a 
confirmem ou a contradigam (pág 147) Para a ciência são suficientes as cir
cunstâncias que permitam e rendam possível a explicação de eventos singular
mente consideiados sob rígido controle, afastadas as generalizações da vida 
quotidiana (pág. 150), a menos que neste juízo seja tacitamente admitida aexis- 
tência de uma lei de cobertura (o choro da criança não é devido ao tapa que lhe 
deu um colega de escola -  porque fulano me bateu! -  mas poique sabe-se que 
um tapa pode ocasionar a dor que é, enfim, a causa do choro) Neste caso uma 
enunciação causai pode ter por base uma explicação fundada no “senso comum” 
já que, neste juízo, “subentende-se uma lei de cobertui a tacitamente assumida” 
(Mario Romano, “Commentario” c i t , pág .348)

Mas que coisa são as leis científicas e qual a função que desempenham? 
Ao último interrogativo a respostaé imediatamente compreensível O processo de 
subsunção sob leis desempenha uma tarefa meramente instrumental para o juízo 
de imputação objetiva do resultado. Ou seja, desempenha uma função explicativa 
(justifica o porquê) da atribuição a alguém de um ceito acontecimento. O juiz 
utiliza-se destes conhecimentos (ou leis de cobertura geral) a fim de poder afirmai' 
que aquela ação havida no mundo físico é conditio sine qua non pai a o resultado 
concreto “Conciò, secapisce, non intendiamo svalutare il critério delia sussun- 
Zione sotto leggi queldievogliamo sottolmeare, puttosto, echeV uso di tale critério 
costituisc.eun semplicemezzo- unmezzoindispensabile, mapur sempreunmezzo 
- p e r  stabilire sefra azione ed evento sussista o non sussista un nesso di cond.i- 
zionamento” (Stella, “Leggi scientifiche”, pág. 113)
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À primeira interrogação do parágrafo supra (que coisa?) responde-se 
que uma lei é uma asserção, uma afirmação, uma hipótese que permita a expli
cação e a previsão de certos acontecimentos Para tanto, deve satisfazer aos 
seguintes requisitos: a) possa sofrer controle crítico (controlabilità), porquanto 
os enunciados insuscetíveis de controle empírico e, portanto, privados de impli
cações experimentais, são carentes de um objetivo poder de explicação por
quanto nenhuma “descoberta” poderia sustentá-los ou desmenti-los (Stella, ob 
c i t , pág 124); b) atender ao requisito da generalidade {generalità)\é  necessário 
que os casos observados não coincidam apenas com o campo de aplicação da 
própria lei; c) devem estai dotadas de um alto grau de confirmação {alto grado 
di conferma), ou, o mesmo que dizer, devem resultar confirmadas por um alto 
grau de probabilidade indutiva (Stella, pág. 126)

Fizemos um ligeiro aceno às leis gerais que permitiríam ao juiz, de forma 
absolutamente objetiva, explicai o porquê de um determinado evento (leis uni
versais e estatísticas) É preciso, então, delineá-las Em sede epistemológica as 
leis científicas aptas a explicai as relações entre acontecimentos devem ser 
distintas em universais e estatísticas (Fiandaca -  Musco, “Dirittopenale ”, cit., 
pág 20.3) São do pi imeiro tipo aquelas em grau de afirmar que a verificação de 
um evento é invariavelmente acompanhada da verificação de um outro evento 
(,idem) Assim, por exemplo, as seguintes leis: aquecendo-se uma barra de ferro, 
esta dilata-se; lei da gravidade (cf Mantovani, “Dirittopenale”, c i t , pág. 181); 
ou, separando-se uma barra de ferio magnetizadaem duas partes, ambas perma
necem magnetizadas (Fiandaca -  Musco, cit., pág 203); o vapor d ’água se 
condensa em líquido quando em contato com uma superfície suficientemente 
fresca (hipótese lembrada por Stella, “Leggi sci.entifiche”, pág 92, paia a inda
gação do “porquê” da umidade sobre a superfície externa de um copo, após nele 
ser lançada água gelada); leis da termoquímica e física, (o gás contido numa 
caiga de picrato de potássio detona se submetido a estímulo explosivo adequado 
(Stella, c i t , pág 95); à indagação “por que o gelo flutua sobre a água?” adequa- 
se uma lei universal mente aceita que explica-nos ser a densidade do gelo menor 
do que a do meio líquido onde aquele foi arremessado; leis da hidrostática que 
permitiríam explicai que “o afirmado afundamento da nau deveu-se à existência 
de uma fenda, sendo o enunciado válido em força da lei deArquimedes” (Man
tovani, ob cit., pág. 181); lei do equilíbrio dos corpos sujeitos a forças (Stella, 
idem, págs 93/4); enfim, o enunciado seguinte: toda vez em que uma centelha 
passa através de uma mescla gasosa de hidrogênio e oxigênio, os gases, descom- 
pondo-se, foimam a água (Stella, “La nozionepenalmente rilevante di causa”, 
Apêndice à obw. “Lege scientifiche”, c i t , pág 368)

Não desmentidas por exceções, satisfazem ao máximo nível as exigências 
de rigor científico e certeza (Fiandaca -  Musco, c i t , pág 203), também jurídica
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(cf Mantovani, ob cit., pág 181) Não é possível negar que uma explicação no- 
mológica fundada neste critério satisfaça plenamente ao requisito de ceiteza na 
atiibuição do nexo causai. “Com ele evita-se: a) a atribuição de fatos não próprios 
e por isto não causados pelo agente ou produzidos poi forças naturais” (Fabrizio 
Ramacci, “Corso di diritto penale”, vol. II, Giapichelli, 1993, pág. 56).

Mas existem acontecimentos que exprimem apenas uma sucessão não 
uniforme de regularidade no tempo A certo evento corresponde outro, não neces
sariamente, mas, apenas, íegulaimente ou em reiteradas vezes Não há como ex
plicá-los senão pela utilização de uma referência “nomológico-probabilística” dos 
resultados normalmente produzidos Estamos frente ao pioblema da aplicação das 
“leis estatísticas”. Há tipos penais que embutem na sua piópria definição tal crité
rio Os exemplos mais notórios, para o direito penal brasileiro, são os do “jogo do 
bicho” e das “máquinas caça-níqueis“, este último totalmente desfigurado como 
“diversão eletrônica”, constituindo-se em autêntico “jogo de azar” no qual a pro
babilidade de ganho pelo “jogadoi” é praticamente inexistente, pelo que configu
ra, perante a nossa legislação, ou crime previsto na Lei nü 1 521/51 (economia 
popular) ou a contravenção do ait. 50, LCP Onde o fator sorte assuma a totalidade 
ou maior probabilidade de incidência fica caracterizado, paia nossa legislação, o 
“jogo de azai”, inclusive por expiessa definição legal: “Consideram-se jogos de 
azar: a) o jogo em que o ganho e a peida dependem exclusiva ou principal mente da 
sorte” (LCP, art 50, § 3Ü) Sobre isto, Paulo Lúcio Nogueira (“Contravenções pe
nais controvertidas”, 43 ed , 1993, Edição Universitária de Direito, pág 275). O 
estudo de Stella, reiteradamente citado ( “La nozione penalmente rilevante de cau
sa”, pág. 368), associa a aplicação de leis estatísticas para quando a apresentação 
de um resultado é acompanhado pelo verificar-se de um outro evento em um ceito 
percentual de casos, v g , quando se lança repetidamente um dado simétrico, sob os 
pontos de vista geométricos e físicos, “la. probatilià che esso si arresti com una 
facciaprefissata verso Valtro è de ] a 6 ”

E o direito penal não pode dispoi da aplicação de leis desta natureza. 
Seja porque constituem-se na normal premissa de toda atividade humana (lícita 
ou ilícita) (cf. Tulio Padovani, “Diritto penale”, c i t , pág. 161), seja por insu
ficiência do númeio de leis universais conhecidas à explicação dos fenômenos, 
bem como porque uma explicação a base pi obabilística domina inteiios setores 
do conhecimento humano (são desta natureza, por exemplo as leis explicativas 
da biologia, f isioíogia, psicologia, neurologia, “per non dire delia scienza medica, 
che è un imprescindihile supporto delgiudiziopenale ”, cf Mantovani, cit., pág.
182) Tais leis encontram validade científica quanto mais sejam suscetíveis de 
encontrar aplicação em um númeio suficientemente alto de casos e de recebe
rem confirmação mediante o recurso a métodos de prova racionais e controlá
veis (Fiandaca-M usco, cit ,pág 204) Éapróprialimitaçãodosconhecimentos
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humanos que nos induz a recorrei a uma série de assunções tácitas, ou seja, 
dadas por existentes coeteri s paribus Não se pode exigir, com efeito, que o juiz 
explique o inteir o mecanismo de pi odução do evento, mesmo por que até mesmo 
às ciências naturais falta um conhecimento onisciente do inteiro mecanismo 
causai Sendo impossível conhecer todas as fases intermediárias pelas quais a 
causa produz-se no mundo físico (efeito final) (Stella, “La nozione ”, c i t , pág 
375), e, por fim, porque as leis estatísticas, servindo à explicação de mecanis
mos causais, pelo alto grau de probabilidade exigível, bem como pelo rigoroso 
contiole cr ítico a que submeteram-se os casos examinados, não fica excluído ao 
direito penal utilizar-se delas, para o fim da imputação objetiva do resultado 

Embora esta admissão constitua-se num “ponto delicadíssimo” (Ivo 
Caraccioli, “M anuale”, cit., pág 246) para nossa matéria (“É conseqüência 
somente a que seguramente deriva daquela conduta, ou é ‘consequência’ tam
bém aquela que não se há certeza derivada da conduta mesma, mas que é pio- 
vável -  ou muito provável -  que derive desta?”, indaga Ivo Caraccioli), atenden
do-se que, enquanto instrumento de controle social, cujo objetivo é voltado es
sencialmente ao comportamento dos consociados, o direito penal não pode não 
plasmar seus próprios valores de “relevância causa!” também sobre critérios 
probabilisticos (Padovani, “Dirito penale”, c i t , pág 161). Em verdade, cons- 
titui-se o campo do nexo causai numa referência utilitarística para direito penal 
(Caraccioli, ob e pág. c its ) Não se trata de resolver, ele próprio, problemas 
científicos, para os quais ocorre a certeza das conclusões, mas de estabelecer- 
se um certo sujeito é o responsável por um evento. Numa reconstrução de caráter 
jurídico, acresce o mesmo autor, “non si potrà sempre esere dei tuttocerti di tale 
collegamento eziologico e ci si dovrà molte volte accontentare di un accerta- 
mento di tipo probabilistico. La scienza e la técnica danno come molto proba- 
bile, come verosimile, che B deriva da A, cinche se manca una dimostrazione al 
cento per cento Ilgiudice penale puòessere c.ostreto, per leesigenze particolari 
dei suo lavoro, ad ac contentar si di questo tipo de collegamento Sarebbe assur- 
do sedovesse perseguire la certeza assoluta” (Caraccioli, pág. 246). Uma con
traposição epistemológica, como acentua Mario Romano ( “Commentario ” cit 
pág. 347 -  com referência a Puppe, Zurechnung, pág. 299) entre explicações 
causais e explicações estatísticas, não há relevo essencial no direito penal, para 
o qual é causai também a explicação fundada sobre leis estatísticas O evento 
lesivo conforme a figura delitiva será atribuível à ação quando a asserção “sem 
o comportamento do agente o evento não se teria verificado” é altamente pro
vável (altamente provável respeito às informações contidas nas premissas ex
plicativas, e também em proposições implícitas ou explícitas, relativas ao pro- 
blemade outros processos causais) Enfim, “la strutturadella spiegazione cau- 
sale in diritto penale è dunque probabilistica” (“Romano”, pág 347)
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São deste tipo as explicações para a existência de nexo causai nas hipó
teses: entre exposição ao sarampo e o contágio (Stella, “La nozione”, pág 369); 
entre a utilização do fumo e o tumor pulmonar (Mantovani, c i t , pág. 183); entre 
a presença de câncer eaexposição ao raio X, ou àradiação nuclear (idem pág 182); 
entre aconstrução de um edifício que desabae o atendimento (ou não) de umasét ie 
de leis a fundamento probabilistico, de natureza geológica, geotécnica, física etc ; 
entre a utilização de um fármaco e eventual morte do paciente, o que, inclusive, 
pode ocorrer por “efeito colateral” da sua utilização, verificado em um relevante 
númer o de casos comprovados estatisticamente; entre a subministração de talido- 
mide e a super veniência de malformação fetal de caráter teratogênico; entre in
fecção subcutânea havida num grande número de operários de uma fábrica de 
alumínio e a exposição aos elementos químicos ali produzidos; entre a “afecção 
das faringes e laringes, havida nos funcionários de uma manufatura, que manipu
lam pó formoldeído, e  a emissão de gases que contenham a substância” (último 
exemplo in Padovani, c i t , pág 160). A aplicação de leis estatísticas (probabilis- 
ticas) imanta totalmente o campo da determinação da paternidade (com efeitos 
inescondíveis sobre o direito penal!), pelo “estudo direto do DNA” (Sérgio D .1 
Pena, “Determinação de paternidade pelo estudo direto do DNA: estado da arte 
no Brasil”, in “Direitos de família e do menor”, Del Rey, 1993, págs. 243/259), 
sendo de tal importância que este ramo da ciência (genética) trabalha com o con
ceito denominado “índice de Paternidade” que pode ser convertido em uma Pro
babilidade de Paternidade (Sérgio D I Pena, c i t , pág 250), usando uma meto
dologia estatística denominada “Teorema de Bayes”, que parte, a priori de uma 
probabilidade de paternidade de 50% e que pode chegar a um índice superior a 
99,999%, ou seja, numa probabilidade quase “absoluta”

Esta imputação, de base estatístico-probabilística, poderiaser assim sin
tetizada: a conduta éconditio sine qua non do evento quando sem ela o evento, 
muito pr ovavelmente, não se ter ia verificado, segundo a melhor ciência e expe- 
riênciado momento histórico Autilização do advérbio temporal se impõe porque 
exclui que se possa imputar o nexo causai a condutas que não foram, ainda, 
empiricamente comprovadas como causais, bem como permite a imputação 
objetiva do resultado a quem tenha conhecimentos particulares e superiores de 
certos processos causais (fugindo-se do mal formulado conceito de “homem 
médio” que não atende aos exigíveis critérios de certeza jurídica).

A cobertura, ou subsunção de eventos por uma lei estatística, necessita, 
também, que o acontecimento, ao pai da conduta do agente, bem como da in
cidência da explicação “nomológico-probabilística” (fundada em uma proba
bilidade de alto -  ou relevante -  grau de probabilidade) não seja, também pro
vavelmente, em concreto, devida a processos causais diversos daquele conside
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rado (Stella, “La nozione”, c i t , pág. 374): “imputare causalmente Vevento 
all'agente dignifica due che il comportamento di quest’ ultimoprobabilmente è 
u.na condizione necessária, e che probabilmente non sono in concreto interve- 
nuti processi causah diver.si da quello c.onsiderato” Nos casos de explicação 
fundada em uma “série contínua de eventos”, o nexo de condicionamento entre 
ação e evento poderá ser reconhecido existente apenas com uma quantidade de 
precisações e desde que razoavelmente (não certamente) possa excluir-se a 
intervenção de um diverso processo causai (Mario Romano, “Commentario”, 
c i t , pág 347).

A utilização da expressão “condição necessária” ou “condição contin
gentemente necessária” deve ser explicada. Vimos que a adoção da teoria da 
causalidade científica, por utilização de leis de cobertura não é incompatível 
comatQO&d&ã conditio, mas ambas interpolam-se desde que ao proceder-se ao 
“juízo controfatual” possa o evento explanandum subsumir-seno explanans com 
o auxílio de uma lei científica. Assim, um antecedente é condido de outro (rec- 
tius condição necessária) desde que, segundo uma regularidade enunciada por 
uma lei científica (universal ou estatística) não possa ser suprimido sem que o 
posterius também o seja É por isto que este critério é o da condido orientada 
segundo o modelo da subsunção sob leis científicas (leis de cobertura geral). 
Padovani ( “Diritto penale” c i t , pág 161), integra a teoria da c.s q n. com tal 
modelo e identifica a causalidade na conduta humana sem a qual o evento, to
mando-se por base a melhor ciência e experiência do momento histórico, não 
se teria verificado

É esta, exatamente, a operação que o magistrado faz, quando, v.g , no 
caso instigante do “talidomide”, exercitando o juízo controfatual afirma que 
sem a ingestão do fár maco por parte da gestante as malformações daquele feto 
não se ter iam verificado, justamente, porque, aqui, ao realizá-la, assume uma lei 
de cobertura (no caso estatística) “a ingestão do talidomide é seguida de mal
formações fetais em um alto percentual de casos” Esta função (explicativo- 
instrumental) é insubstituível para o direito penal (Stella, “La nozione”, pág 
370), quanto mais se considere a existência de inúmeros ramos do conhecimen
to humano que valem-se de leis preponderantemente estatísticas (fisiologia, 
biologia, e, repise-se, genética)

Fizemos referência no texto às leis científicas de cobertura geral. Mas 
qual o método de trabalho ou sob que condições podemos afirmar que uma 
determinada lei tem valor científico/Estamos de frente ao problema do método 
científico, que cumpre explicar: O que conta, na autorizada opinião de Fiandaca 
-  Musco ( “Diritto penale”, c i t , págs 205/6), para uma correta aplicação das 
regras relativas àformulação das hipóteses causaiseàindividualização dos fatores 
relevantes são: os critérios experimentais (ou de outra natureza) de sustentação
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probatória da explicação proposta; à escolha entre explicações causais rivais; à 
confirmação extraída através de critérios diversos daqueles embasados sobre a 
experiência (ou sobre a observação), quais, v.g , a dignidade ou plausibilidade 
teórica da hipótese explicativa escolhida etc (pág 206).

Ao juízo de Mantovani ( “Diritto penale”, pág. 180, nota 16) à indivi- 
dualização do método da “lei causai”, mais do que o modelo rigorosamente 
indutivo do tipo stuartmilliano, se aplicaria aquele “analítico-dedutivo”, não 
necessariamente experimental e que parte de uma hipótese amplamente “pro
vável” -  dotada de sustentação teórica geral - ,  restringindo racionalmente o 
campo de investigação e que, por fim, venha “confirmada” por uma série de 
controles sucessivos (exper imentos eventuais).

Uma análise mais detida na última edição da notável e penetrante inves
tigação feita por Stella {“Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto 
penale”, Milano, Giuffrè, 2000, págs 153/230), entretanto, leva-nos a outra 
posição Necessitando o cientista, pata formar suas conclusões, selecionar fa
tos, ainda não cumpriu inteiramente sua tarefa, porquanto estes mesmos fatos 
poderíam ser extraídos de acontecimentos absoíutamente irrelevantes (no caso 
do talidomide, não teria sentido formular as observações sobre uma cadeia que 
não tomasse em consideração a ingestão mesma da substância tida como tera- 
togênica) Assim, somente os fatos relevantes deveríam ser observados e estes 
fatos, na mesma hipótese de investigação, resumiam-se à escolha (a fim de 
formulação do enunciado científico) de gestantes que houvessem ingerido o 
fármaco (Contergan) no período crítico de gravidez (ob c it , pág. 160) Qual
quer investigação científica há de ater-se, pois, não sobre um procedimento 
mecânico, ou asséptico de todos os fatos (negação de métodos mecânicos de 
inferência indutiva) mesmo porque o universo de observação é estritamente 
limitado para o cientista que jamais teria à sua disposição uma possibilidade de 
observação universal. Disse, no imprescindível estudo: “la ricerca scientifica 
nonpuò essere concepita come unprocedimento meecanico -  che cioè essa non 
pressuppone nè può pressupprre unosservazione e un’analisi ‘asetdca'di tutti 
i fatti, e non implica, nè può implicare Luso di metodi meccanici di inferenza 
indutdva” (Stella, “Leggi scientifiche”, pág 166). Então, afim  de eliminar-se 
todaformade apreciação subjetiva, bem como todafonte de erro, propõeaprópria 
ciência o emprego de uma sustentação “indutiva” que importe, que assegure, 
não propriamente uma prova “dedutivamente definitiva”, mas, sim, um grau de 
confirmação “mais ou menos” forte (Stella, c i t , págs. 167/8) Em verdade, à 
ciência moderna o problema causa é um problema de descobeita, mais do que 
de lógica. Assim, adapta-se a ela o método experimental que consiste, em sin
tética formulação, na atuação positiva do homem sobre os acontecimentos, 
subtraindo-lhe à função de “met o espectador” (onde, então, dá-se o denominado
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método não experimental ou de observação) afim  de que possa obter resultados 
melhores do que aqueles possíveis à simples observação dos acontecimentos, 
transformando-o em produtor de experimentos.

Nem por isto, para os casos em que tais experimentos sejam vedados 
(por importar em ameaça à incolumidade pública, v g , ou em violação da inte
gridade corporal do homem) ou não possíveis fatuamente (como reduzir a ex
perimentos, vg , uma catástrofe que se tenha concretizado na queda de vários 
edifícios de moradia, com a morte e ferimentos de centenas de pessoas? Entre
tanto, é evidente que o pr ogresso e as necessidades de pesquisas no campo da 
física atômica vêm impondo sucessivas experimentações por detonações em 
santuários do planeta) fica impossibilitada a referência ao método científico, 
não experimental Há ramos da ciência que tiveram notáveis progressos, como 
a astronomia e astr ofísica, inobstante a impossibilidade de provocação de expe
rimentos Outrossim, nos casos do talidomide e do desastre de Stava (situada na 
região de Trentino, Itália) como refere-se Caraccioli ( “M anuale”, c it , págs. 
247/8), não fora possível uma reprodução experimental dos acontecimentos, e, 
inobstante, pode a ciência fornecer precisos (no sentido de altamente prováveis) 
elementos de cobertura geral O mesmo diga-se para as áreas da geologia e 
embriologia nas quais a falta de ocasião pata execução de experimentos contro
láveis não impediu (como de resto não vem impedindo) aos cientistas a formu
lação de leis gerais fundamentadas

O método científico é aquele que, permitindo rigoroso controle crítico, 
assenta-se na formulação indutivo-experimental (onde seja possível) fornecen
do um alto grau de probabilidade racional, sendo objetivamente comprovável 

Não é porque a comprovação do acerto de uma sentença tal como “gol
peando-se um homem ao coração, muito provavelmente ou seguramente moi- 
rerá” não possa ser induzida experimentalmente (é inimaginável que os médi- 
cos-legistas tenham chegado a esta sentença através de uma manipulação con
trolada de tantas mortes quantas necessárias à sua formulação!) que a ciência 
médica tenha deixado de comprovar sua sustentação científica. No caso do ta
lidomide (Contergan Verfahren) era possível sustentar-se, com base numa argu
mentação probabilistica que os diversos casos de embriopatia eram devidos à 
atuação de uma substância tóxica externa poiquanto colocado o medicamento 
no mercado, na Alemanha, logo seguiram-se, em sede epidêmica, casos de 
malformações fetais; a área de incidência coincidia com a de comercialização; 
estudos anteriores demonstravam que o nascimento de fetos totalmente defor
mados eia antecedido de ingestão do fármaco; também em outras partes do 
hemisféiio (inclusive Austrália) foram encontrados casos de tocomélia também 
para hipóteses em que as mães haviam ingerido a substância, que, ali, era comer
cializada com outro nome (Distaval); a ciência estava conforme quanto ao poder
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teratogênico do fármaco; experimentações feitas sobre animais levaram ao nas
cimento de criaturas com as mesmas malformações humanas; após ser retirado 
do mercado comercial, não se encontraram mais casos de malformação fetal 
(vide Stella, “Leggi scientifiche”, págs 194/198)

A experimentação e a observação constituem-se, desta forma, os crité
rios com base nos quais a ciência fornece-nos hipóteses suscetíveis de adjetiva
rem-se em “leis científicas”. E impossível inferir-se uma lei científica retir ando- 
a automaticamente dos fatos observados (juízo fatual) ou seja, não há no pro
cesso científico possibilidade para “inferências indutivas” que levariam a con
siderações (attegiamento) arbitrariamente subjetivas do juiz penal, fazendo-o 
“produtor” ao invés de “consumidor” de leis causais Sendo estas meras hipó
teses, perante as quais certos fatores são considerados causalmente relevantes 
(Stella, cit., pág 219) impõe o método cientifico sejam submetidas a controle 
(racional) Nem se exige que a hipótese apresente um grau de confirmação 
absolutamente correto E suficiente que possa gozar de um alto grau de confir
mação racional “giacchèanche la leggemeglio fondata si basanecessariamen
te su. un numero finito di osservazioni edèperciò suscettibile di smentita” (Ste
lla, págs 219/220, com referência a Carnap, “Ifondamenti filosofici delia físi
ca ”, Milano, 1971, pág. 36) Embora recomendável (quando cabível) o empre
go do método indutivo-exper imental (quando as condições e hipóteses de tra
balho são criadas artificialmente) não é indispensável

O “elevado grau de credibilidade racional” à base da sustentação proba- 
tóriaparaaexistênciade “leis causais” não importa, porém, que seja prefixado um 
valor quantitativo (uma expressão numérica) para ser confirmado. Nem o juiz 
estarialivrepaiaaceitarumahipótesecausai Olivreconvencimentodojuizencontra 
limites. Este convencimento não pode ser obra senão de uma operação racional
mente lógica Não poder ia, assim, aceitar uma hipótese causai que se encontre em 
relação de incompatibilidade com asserções correntes hauridas do conhecimento 
científico Não há dúvida, também, de que deva aceitar uma dada hipótese con
firmada indutivamente pela ciência A palavra do principal artífice de toda esta 
construção, absolutamente sólida e sedutora, é convincente e peisuasiva

L ’impossibilità di prefissare una valutazione numérica deli ‘alto grado ‘ 
di conferma o diprobabilità lógica non deve indurre apensare che il giudi.ce sia 
assolutamente libero di accettare o di non accettare unhpotse causale Anche 
qui, il libero convinc.imento dei giudice incontradei limil ir igorosi se ‘alto gr ado 
de conferma’ significa, come abbiamo visto, elevato grado di credibilità razi- 
onale, selaconfermaocredibilitàdiun'ipotesièunarelazionelógicafraVipotesi 
medesima ele prove disponibili, i.1 convinc.imento dei giudice, per leragioniche 
abbiamo a suo luogo illustrate, non può che essere Vespressione di una valu
tazione operata razionalmente, com criteri rigorosainente logici Cosi, non v ’è
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dubbio che il giudice non possa accettare un’ipotese causale che si trovi in 
rapporto d.i incompatibilità com le asserzioni relative ai dati probatori e alia 
‘conoscenza. scientifica totale’, come non v ’è dubbio che il giudice debba ac.- 
cettare u n ’ipotesi che, oltre ad apparire confermata induttivamente, risulti 
deducibiledaaltre ipotesi o teorie cheabbiano itn sostegnoprobatorio autono- 
mz?” (Stella, “Leggi scientifiche”, págs 226/227)

O leitoi pode ainda não ter-se apercebido, mas duas indagações são ainda 
fundamentais: para subsumir um deteiminado fato a uma “lei de cobertura ge
ral” o juiz necessita, ainda, transpor dois momentos: a) qual fato será “coberto” 
por uma lei científica; b) qual a lei ou leis aplicáveis? Põe-se aqui o problema 
da “descrição do evento”, sem o qual sequer uma cogitação de causalidade seria 
admissível Afastando-se a inútil discussão sobre se este evento deveiácoindicir 
com uma descrição completa de todas as modalidades concretas (Mezger); se 
através da descrição abstrata, dessumida da norma penal (Traeger -  Der Kau- 
salbegnjfim S tra f-und  Zivilrecht-o  conceito de causa em direito penal e civil, 
Marburg, 1904,pág. 41 apudnotal]  ,pág. 246,Stel!a, “Leggi scientifiche”cit), 
o certo é que, neste momento, de (re) descrição do evento o juiz opera uma 
generalização ‘hic etnunc ’ (evento concreto) O evento objeto da (re) descrição 
é aquele que, conforme a previsão da norma, verificou-se “hic et nunc ” Isto 
porque, como já assinalado, constituindo-se a explicação mediante leis num 
simples meio para estabelecer se entre esta ação concreta e aquele evento, tam
bém concreto, possa haver um nexo de condicionamento, a exata descrição do 
acontecimento deve ser feita pelo juiz levando, sempre, em consideração “un 
evento riconducibile al tipodi evento previsto dalla norma, quale si è verificado 
hic et nunc ” (Stella, cit., pág. 256).

Partindo da concretização do fato singular de cuja imputação se trata, 
o juiz, para operar uma sua conjetura explicativa, faz atuar uma generalização, 
interrogando à ciência se esta fornece uma explicação “nomológico-dedutiva” 
(baseada em lei universal) ou “nomológico-probabilística” (assentada numa lei 
estatística) justificando mediante controle crítico e racional se os antecedentes 
anunciados (em concreto) são condições do evento

Quais são as leis que o juiz deverá enunciar? Se observamos um acidente 
automobilístico e desejamos conhecer a sua explicação, certamente teremos que 
indagar: qual o ponto de vista que se pretende explicar? É que para um engenheiro 
o infortúnio poderá ser atr ibuído às leis sobre o atrito ou mecânicas, se o interr ogado, 
neste último caso, for um engenheir o mecânico; responderá o psicólogo que o mo
torista poderia estar ansioso, sob contínuo stress\ o físico poder ia explicar o fenô
meno com uma sentença sobre a “aquaplanagem”; o neurologista poderia firmar 
uma explicação sobre a existência de um repentino “curto-circuito” no mecanismo 
cerebral porque o motorista er a portador de epilepsia, e assim sucessivamente
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Seria indiferente e irrelevante, num caso em que uma avalanche seja o 
explanandum, a utilização das leis da gravidade e da resistência do ar. Logo se vê 
queofator preponderante, tomando-seemconsideraçãoojuízode imputação penal, 
é que haja uma “lei de cobertura” que justifique a atribuição do fato aum a conduta 
humana, sendo estaa lei pertinente No caso do “talidomide”, suposto que o evento 
a explicar-se sejam as malformações de Trcio e que o juiz formule a conjetura que 
tais malformações dependem do efeito teratogênico do medicamento, a investi
gação judicial deverá desenvolver-se na direção indicada de uma semelhante 
suposição: “ingestãodo talidomide dapartedagenitoradeTicio,duianteoperíodo 
de gravidez” Enunciado o efeito teratogenético do fármaco, por uma lei estatística 
(a ingestão do talidomide provoca malformações fetais em um alto percentual de 
casos), está o juiz em grau de atribuir o resultado in concreto

“Supposto che per spiegare una deter minatafrana si ritenga di poterfar 
ricorsoalia leggeconcernentegli effettidelia ‘lubrificazionedeli’argila', ques- 
ta stessa legge servira, da guida nell’opera di selezione e di accertamento degli 
antecedenti rilevanti la spiegazione potrà dirsi raggiunta quando si sarà di- 
mostrato che ‘negli strati rocciosi coinvolti nel movimento franoso vi era una 
notevolequantitàdiargillalubrificatadaWacqua”(Stella, “Leggi scientifiche”, 
pág 274)

Uma última colocação. O método científico (causalidade sob leis) im
plica (tanto para a atribuição quanto para a negação de um resultado à conduta 
humana) num juízo expost, tomando em consideração o evento acontecido hic 
etnunc (veja-se Mantovani, cit., pág 18.3), o que afasta a redução da teoria auma 
variante da causalidade adequada. Com efeito, Stella( “Lanozionepenalmente 
rilevante de causa ”, in “Legge sc ientifiche ”, Apêndice, pág. 391, nota 100) rebate 
uma afirmação de Bettiol, pela qual “la conc lusione alia quale lo Stella ar r iva 
non diverge sostanzialmente dai risultati delia causalità adequata, in quanto è 
al critério delia probabilità deli’evento che in ultima analisi ti  si affiâa” E 
responde com a seguinte sentença:

“Questaajfermazioneèchiaramenteilfruttodi unfraintendimento una.cosa 
è infàtti asserire che il giudizio sul nesso di condizionamento — un juidizio ex post1 — 
è un giudizio probabilistico, e altra e bem diversa cosa è sostenere la necessità di un 
giudizio ex ante di adequatezza” (Stella, c it, pág. 391)

Vejamos agor a como poderia ser resolvida a hipótese de decurso causai 
anômalo (ou atípico, cf. Fiandaca -  Musco, c i t , pág. 217), para os casos das 
causas supervenientes relativamente independentes, objeto de expressa previ
são legal, art. 13, § lü, Código Penal brasileiro Reza o artigo:

“A superveniência de causa relativamente independente exclui a impu
tação quando, por si só, produziu o resultado: os fatos anteriores, entretanto, 
imputam-se a quem os praticou”
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Alguns exemplos poderão auxiliai na compreensão do pi oblema, inician- 
do-se com o comuníssimo apelo à hipótese do ferido que é levado para o hospital 
e, ou no curso do trajeto, porque a ambulância que o transportava capotou, ou já 
no nosocômio, onde surge um fortuito incêndio, morre pelas causas anunciadas 
(traumatismo ciânio-encefálico e queimaduras generalizadas). Outras sugestivas 
hipóteses são encontráveis na doutrina: Tícioé ferido por Caio que morre porque 
no hospital contrai uma forte gi ipe; T ício, fei ido, morre em seguida auma alu viao 
da qual não consegue subtrair-se; Tício fere um barqueiro (barcaiolo), ocorre a 
superveniência de uma violentíssima tempestade, que determina o afundamento 
da barca e o afogamento daquele, sem que a ferida tenha condicionado o evento; 
Tício subministra a Caio uma bebida envenenada, antes que o venef ício faça efei
to, este vem a ser morto por um disparo de fuzil ou por um infarto (Antonio Pa- 
gliaro, “Principi di diritto penale”, Parte generale, 5a ed , Giuffrè, 1996, pág. 
375); uma pessoa vem a ser envenenada, mas, depois, é morta por um raio ou 
derrocada do teto, '‘prima che il veleno abbia agito ” enquanto estava sob o acon
selhado repouso; o passageiio de um voo é ferido pelo seqüestrador, após vem a 
ser morto pelaqueda acidental do avião (Mantovani, c i t , pág 186); acamado num 
hospital, após ser f ér ido por alguém que tenha agido com anim.u s necandi, o paciente 
vem a ser morto por erro médico; na mesma hipótese (ferimento inicial doloso) 
venha o sujeito a ser morto por Caio, que também agiu dolosamente (Giuliano 
Marini, “Lineamenü”, c i t , pág 344); ou no exemplo também freqüente, do so
brinho que induz o rico tio a empreender uma viagem ao exterior, na esperança 
de que sobrevenha um acidente, o que “pontualmente”, sobrevêm; na hipótese 
mais elaborada e um pouco mais complexa em que C cede heroína a D, que, in- 
jetando-a, mone; o caso do “capelão do hospital” que, por conta própria, embora 
infectado pela varíola que lhe foratr ansmitidapelo médico A, que havia retornado 
de uma viagem à índia, quando o religioso se tenha deliberadamente decidido à 
visitação dos enfermos (Romano, c i t , pág 384); no caso em que A propine dose 
mortal de veneno a B, que morre poi causa natural, antes que o veneno produza, 
em todo ou em parte, os seus efeitos; após B ingei ir veneno, e, também antes da 
produção de seus efeitos, A mata-o com uma punhalada (Cario Fiore, “Diritto 
penale”, Parte generale, vol 1Ü,UTET, 1993, pág 199); abomba-relógio predis
posta por Tício explode quando Caio já se encontrava morto por causa de um 
infarto (Ramacci, vol II, c i t , pág 56) ou no caso lembrado por Damásiode Jesus 
(“Comentários ao Código Penal”, Parte geral, lfl volume, Saraiva, 1986, págs 
272/3) em que o motorista do ônibus fá-lo colidii com um poste que sustenta fios 
elétricos, um dos quais, caindo ao chão, atinge um passageiro ileso e já  fora do 
veículo, provocando sua morte em conseqüência da foite descarga elétrica.

Neste ultimo caso, sendo a causa relativamente independente (morte do 
passageiro já ileso) aquela que não esteja na “linha de desdobramento físico do
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resultado da ação” , o mesmo Damásio (“Comentários”, cit., pág 275), assevera 
que o resultado final, também não estando em posição de homogeneidade com 
a conduta do sujeito, não lhe é imputado.

No presente escrito julgamos que a referência à homogeneidade com a 
conduta havida não é suficiente, permitindo resultados praticamente contradi
tórios, o que depõe contra o princípio da taxatividade e segurança jurídica

O mesmo problema ocorreu em Itália, cujo Código Penal (art 41) está 
r edigido de for ma muito par ecida com o art 1.3, § 1 -, do Código Penal brasileiro 
Várias interpretações foram suger idas, para a explicação do que venha a ser uma 
“causa superveniente” bem como para a definição da específica função da nor
ma que teria previsto uma hipótese de interrupção do nexo causai (Ivo Carac- 
cioli, “M anuale”, cit., pág 255), ou de “exclusão de relevância” da relação de 
causalidade (Fiori, c i t , pág. 196), sendo, com efeito, sob o ponto de vista nor
mativo, a única sede positiva em que o ordenamento penal poder ia dar legitima
ção a teorias causais diversas da condido sine quanon  (Fiandaca-M usco, c i t , 
pág 217), atendendo, assim, a uma exigência de temperamento em relação a 
casos que refujam aos esquemas de uma oídinár ia previsibilidade e cuja função 
seria ciar amente delimitativa do nexo causai penalmente relevante excluindo- 
o nos casos não enquadráveis numa normal sucessão de acontecimentos (ob e 
pág cits ) Enquanto para Marco Boscarelli ( “Compêndio di diritto penale”, 
Parte generale, 8a ed , Giuffrè, 1994, pág 127), jamais se poderia duvidar quan
to à inexistência de uma relação de causalidade entre uma conduta e um evento 
que seja o resultado de um pr ocesso etiológico para qual a conduta seja estr anha 

É evidente que a norma tem uma função: não a de impor “correção" à 
causalidade, mas, segundo um critério normativo delimitai a relevância de al
gumas condições para um juízo de imputação penal. Nosso art. 13, § 1-, então, 
não faz mais do que reforçar a necessidade e exigência, para o juízo de impu
tação penal, de um nexo de condicionamento entre uma conduta e um resultado 
Quando estudamos em Stella ( “/.<?££ í scientifiche” ,c\t ,pág 302, “La struttura 
delia spiegazione ”) que uma explicação causai pode não possuir caráter dedu
tivo, mas probabilístico, tivemos ocasião de mencionar que a existência do nexo 
causai não pode r azoavelmente ser devida a um qualquer outro processo que não 
seja conseqüência do comportamento do agente. Havendo uma pluralidade de 
causas, e, admitindo-se uma explicação de caráter probabilístico par a o juízo de 
imputação, antes de mais nada imputai um evento ao agente significa dizer que 
o seu comportamento provavelmente é uma condição necessária (contingente
mente). Mais queisto, queeste resultado nãoédevidoàintervençãodeum “outro” 
processo causai diverso do comportamento. É o que também nos diz o mesmo 
Stella, in “La nozionepenalmente rilevante di causa”, c i t , pág. 374:
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“Naturalmente, difendere la dottrina delia plurarità delle cause non 
significa escludere la possibilità di una impuíazione causale delVevento, sig
nifica piuttosto porre in evidenza qu.ella che è semplicemente una. conseguenza 
dei carattere non deduttivo, probabilistico, dei giudizio sul nesso causale, 
imputare causalmente l ’evento a ll’agente significa dire che il comportamento 
di que st'ultimo probabilmente è una condizione necessária, e che probabilmen- 
te non sono in concreto intei venuti processi causali diver.si da quello conside- 
rato ”

É de ser rejeitada, então, a interpretação sugerida por Mantovani ( “Di- 
ritto penale”, pág 187) pela qual a causa superveniente por si só suficiente a 
determinar o evento é aquela que faz referência a uma séria meramente ocasio
nal, excluindo o nexo causai quando o evento é devido à superveniência de um 
fator excepcional. Este critér io l  etornapelapicada (equivocada) abertapela teoria 
da causalidade humana imiscuindo no conceito (que se reclama objetivo) da 
imputação causai um problema típico da culpabilidade, qual a excepcionalida- 
de. Não é sem razão a censura de Gaetano Contento ( “Corso di diritto penale ”, 
2üvol.,Laterza, 1996, pág. 72): “Che cosapuòvolerdire, infatti, che un evento 
è eccezionale o straordinario, se non che essoè tale quando è imprevedibile? ”

A melhor estrada, então, é a sugerida por Giovanni Musotto {“Diritto 
penale ”, parte generale, Palumbo Editore, 1981, pág. 113) e Caraccioli ( “Manu- 
ale”, c i t , pág. 260), que divisam na previsão legal uma série causai autônoma 
Este é, de fato, o melhor entendimento, identificando nas “causas supervenientes” 
uma série autônoma Também aqui o juízo na reconstrução do processo causai é 
feito expost Deve sei o raciocínio assim posto; “se nonè dei tutto certo, maè solo 
altamente probabile che il fattore autonomo abbia cagionato l ‘evento, si. deve 
ritenere interrotto il rapporto de causalità tra la condotta umana e l'evento stes- 
so” (Caraccioli, c i t , pág 261) A causa superveniente que por si só causou o 
resultado (ou seja uma “série causai absolutamente autônoma” -  Stella, “La 
nozione”,c it pág 40.5) no raciocínio lapidar do mesmo autor é aquele “Vinsieme 
delle condizioni empiriche dalle quali, secondo una regolarità enunciata da una 
legge univer.sale o stcitistica, deriva Vevento da. spiegare” A  conduta precedente 
não é condição contingentemente necessária do resultado, ou seja, não faz parte 
da nova cadeia causai autônoma

No caso emblemático e crucial do erro médico que se sobrevenha à lesão 
ou ofensa praticada pelo agente, a teoria em exame vem precisamente aplicada 
A doutrina pátria costuma excluir a imputação quando o ferido morre no hospital, 
por força de um incêndio ali, fortuita ou criminosamente ocorrido, assim como na 
hipótese em que o mesmo ferido morre quando a ambulância que o levava para 
o nosocômio capota, para o que um novo curso causai sobrevêm Na mesma vala, 
pela exclusão do nexo causai, quando a enfermeira, já em recuperação o paciente,
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subministra um tóxico, agindo com negligência ou inadvertidamente (Damásio 
de Jesus, “Comentários”, cit., pág 275), “vindo a vítima a falecer em consequên
cia de sua ingestão”. No caso, a substância tóxica, poi si só, produziu o resultado 
(,idem) Ainda na hipótese de erro médico, o sujeito responde pelo evento final 
(morte, v g ) por que a “causa super veniente (imper íciado médico) está em posição 
de homogeneidade com a conduta do agente” (Edmundo Oliveira, c i t , pág 207). 
Se a vítima, recebendo os cuidados devidos, sendo bem-sucedida eventual inter
venção cirúrgica a qual submeteu-se, e, supondo-se que, por um desgosto qual
quer (v.g., porque as lesões provocaram uma deformação terrificante), havido no 
curso do tratamento, decide-se pela não continuação da reabilitação, recusando a 
ingestão do receituário prescrito (caso da inobservância do tratamento médico 
reclamado pelo seu estado), ainda assim o resultado seria imputável, segundo a 
doutrina (Edmundo Oliveira, ob e pág. cits ): “O agente responde pelo resultado 
(como no exemplo acima), de acordo com o caput do art 13 do CP, mesmo quando 
há causa superveniente, atuando homogeneamente com a conduta, em direção ao 
resultado oriundo da ação inicial do sujeito ativo”

Mas, “Cèdifferenza, equale, fra l ‘incendiod.elVospedaleeVincidente 
stradale di. ciu il ferito rimanga vittima mentre è in corso il suo trasporto verso 
Vospedale7 E fra questi. due casi e Vinsorgere di complicazioni medico-chirur- 
giche, dei tutto eccezionali, da un punto de vista, statistico? ”, interroga suges- 
tivamente Car io Fiore ( “Diritto penale”, c i t , pág. 196). E, pior, por que o erro 
médico (que pode, inclusive, ter sido um erro de diagnóstico), ao contrário do 
crasso erro da enfermeira (aplicando uma substancia tóxica ao invés do sedati
vo) não exclui a imputação, segundo esta doutrina?

A impetícia do médico, entretanto, utilizando-se a teoria da causalidade 
científica (assim como a imprudência do motorista da ambulância que transpor
tava o ferido para o hospital), é acausa(/'ec?/'Ms condição necessária) da morte do 
paciente Este resultado não pode ser imputado ao autor das lesões (mesmo que 
graves!) à consideração de que, guardada a situação concreta (natureza das lesões 
ocasionadas), a mor te ocorreu, segundo a melhor ciência e experiência, devido a 
uma conduta ilícita de outrem (médico cirurgião), sendo altamente provável, se
gundo as leges ar tis que uma intervenção cirúrgica pronta e expedita, arreste a 
possibilidade de morte. Não se pode par tir, a priori do raciocínio, empiricamente 
não comprovado, de que exista uma “sucessão regular” de erros médicos e as 
intervenções cirúrgicas operadas A função das leges ar tis (no caso aciênciamédica) 
é fornecer conhecimentos a fim de que os seus destinatários (corpo cirúrgico) a 
manuseiem com sucesso

Não existe (muito pelo contrário) uma regularidade de sucessão de condutas 
imperitas que possibilitem a formulação de um juízo sequer probabilistico entre a 
intervenção médica e uma impetícia do seu autor Ao contrár io, o sucesso e pleno
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atendimento das leges artis pelo cirurgião é que nos peimite formai um juízo de 
probabilidade para o êxito da intervenção médica, de modo que a conduta do autor 
das lesões não é, com elevadíssimo grau de piobabilidade, condição do resultado 
(morte) Entre aquela conduta (lesões) e aquele tipo de resultado (morte), ocorreu 
um fato ilícito de outrem, presente, assim, uma “série causai autônoma”

“Cosi quando A ferische B che muore alVospedale per incêndio, fulmi
ne, valanga, erroremedico, attodiunpazzo, infezionetetanica, embolia, o lungo 
il tragitto per incidente stradale o crollo di un ponte lesionato. Come pure nei 
casidi morte per infarto delia persona scippatao dei passante ai cuipiedi precipita 
un voluminoso oggetto gettato da un balcone, o di morte per fulmine delia persona 
inviata nel bosco alVavvicinarsi dei temporale; tratando-se in tutti i suddetti 
casi di sopravvenienze la cui frequenza si avvicina alio zero Lo stesso vale 
anc.he nel caso di condotta già in sè idônea a produrre l ’evento, come nel caso 
di ferita atta a produrre la morte se non curata, (es ferita addominale com 
lesione lieve adansa intestinaíe)” (Mantovani, “Dirittopenale”,c it ,pág 184) 

É evidente que, guardando a situação concreta hic et rume (afastada a su
per veniência de erro médico), se a ferida foi pioduzida em local onde um socorro 
médico fosse impossível (distância, situação geográfica, inexistência de meio de 
tr ansporte etc ), deverá ser imputado o resultado morte Diversamente se a fer ida foi 
produzidaemlocahespeitoaoqual era verossímil umaintervenção adequada,porém 
a morte deveu-se a erro de diagnóstico ou terapêutico (Mantovani, ob. e pág cits ), 
caso em que, sempre segundo o cr itéi io anunciado, houve a super veniência de uma 
série causai autônoma Decide-se, também, segundo os critérios acima enunciados, 
pela não imputação do resultado mais lesivo (morte, v.g ) quando este seja prove
niente de efeitos anestésicos ou embolia pulmonar (Mantovani, cit., pág 177)

Note-se que, de recente, pretende Damásio de Jesus (“Imputação objeti
va”, Saraiva, 2000), parao direito nacional, aadoção da teor iadaimputação objetiva 
excluindo-a, segundo os par âmetr os lá pr econizados, nos casos de: a) erro médico 
(pág 140, salvo na hipótese em que, sendo grave a lesão corporal inicial, haja a 
conduta culposa do expert, levando-o a responder, também, pelo evento); b) pa
rada cardiorrespiratória durante cirurgia tepaiadora(ob cit., pág 142); c) infec
ção hospitalar (págs. 138/1.39); outrossim, imputando-a no caso de: a) atropela
mento e morte por broncopneumonia que “é corriqueira em pessoas idosas que 
vêem-se obrigadas à  imobilização e permanência, por tempo prolongado, em 
decúbito dorsal” (pág 140, TACrim-SP, RT412/290); b) em caso de traumatismo 
craniano, internação em hospital e morte em decor rência de meningite (pág 141) 

Como, porém, a doutr ina da imputação objetiva não fornece cr itérios se
guros e unívocos (sendo, com razão, como se verá no parágrafo abaixo, uma das 
cr íticas mais fundas que lhe é endereçada), para a hipótese específica de infecção 
hospitalar, não se pode dizer que apr odução de umafèrida grave não seja acrescida
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pelo risco de infecções bem como um evento letal, caso em que o resultado mais 
grave (morte) não deveria ser excluído Assim, Mario Rommano ( “Commenta- 
rio ”, c i t , pág 378), para quem havendo infecção da ferida, há imputação doevento 
morte, “perchè si. realizza in tal caso uno dei ri s chi propri delle lesioni personali ”

A  doutrina alemã, movendo-se à sombra da inexistência de expresso dis
positivo legal sobre o nexo causai, elaborou a teoria da imputação objetiva que 
gravita entorno dos critéiios (não estritamente causais, cf Fiandaca -  Musco, 
“Diritto penale ”, cit., pág 214) da criação do risco e do escopo da norma violada 
Outrossim, segundo o recente posicionamento de Damásio de Jesus (“Imputação 
objetiva”, c i t , pág 34) “o comportamento e o resultado normativo (jurídico) só 
podem ser atribuídos ao sujeito quando: lu) a condutaciiou ao bem (jurídico) um 
í isco jur idicamente desaprovado e relevante; 2a) o perigo realizou-se no resultado. 
O evento é considerado no sentido normativo ou jurídico e não naturalístico; 3Ü) 
o alcance (âmbito) do tipo incriminador abrange o gênero de resultado produzi
do” Adota, assim, os parâmetros da realização do perigo criado pelo autor e não 
coberto por um risco permitido dentro da abrangência do tipo; o incremento do 
risco e o fim de proteção da norma De modo que, voltado para a doutrina da 
imputação objetiva (Objektive Zurechnung), os exemplos extraídos de suas obras 
anteriores devem ser postos sob a ótica de seu novo posicionamento, ser vindo, 
porém, para o presente estudo, como dados históricos.

Não se imputa o resultado nas hipóteses de “diminuição do r isco (para 
o bem jurídico), ausênciadeum risco juridicamente desaprovado, resultado fora 
do âmbito de proteção da norma, e comportamento alternativo conforme o di
reito, em sede de delito culposo” (cf. Jescheck e Wessels, in Luiz Régis Prado, 
“Curso de direito penal brasileiro”, parte geral, RT, 1999, pág. 167).

Não adotando formulações tão rigorosas e convincentes capazes de assi
nalar-lhe uma conceituação indiscutível quanto aos critérios do acertamento do 
nexo causai (Fiandaca -  Musco, “Diritto penale”, cit., pág 215), fornecendo 
soluções contraditórias e dúplices para idênticas hipóteses, ora pela exclusão ora 
pela imputação do resultado, e, antes mesmo que venha a consumir-se num pro
cesso autofágico, a sua transfusão para o direito pátrio, torna-se, tal qual para o 
direito italiano, onde não penetrou, dificultosa, desnecessária e inoportuna.

Tal teoria constitui-se “num desenvolvimento atualizado da teoria da cau
salidade adequada, tomando-lhe, com diversa formulação conceituai, os argumen
tos de fundo” (cf . Fiandaca-Musco. c it , pág . 214), avizinhando-se, igualmente, da 
teoria da causalidade humana (Fabrizio Ramacci, cit pág 59), causando perplexi
dade e dúvidas, anosso ver invencíveis, quando utiliza-se dos critér ios do incremen
to do risco e do escopo da norma violada, ambos com significados não unívocos

Nos exemplos do sujeito que encontra a vítima mortalmente envenena- 
daelheministraágua, antecipando-lhe amor te(assim, Damásiode Jesus, “Direito
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penal”, parte geral, Saraiva, 1997, pág 249), ou do aidético que mantém rela
ções sexuais com a vítima, mantendo silêncio (Damásio, ‘‘Imputação objetiva”, 
cit., pág 117), onde, certamente, a imputação objetiva basear-se-ia no ciitério 
do “incremento do risco” o acertamento deste mesmo nexo estaria a depender, 
antes da aplicação da teoria, de um conhecimento prévio de que as condutas 
(subministração de água ao sujeito envenenado e contato sexual com pessoa já 
infectada pelo vírus da Aids) incíementam o risco de lesão Sem o prévio conhe
cimento de uma lei científica que fundamente a probabilidade de uma lesão 
conforme ao escopo da norma, a imputação objetiva cai no vazio

Valendo-se de um critério normativo e valorativo (Damásio, “Imputa- 
ção objetiva”, pág 34) a teorianão pode ser aplicada quando jánão se saiba, com 
o auxílio de uma lei de cobertuia, que um determinado comportamento incre
mente (torna mais provável !) a ocorrência do risco proibido. A crítica movida, 
então, à teoria condicionalística lhe é inteiramente aplicável.

Durante a segunda grande guerra mundial (zwei.te Weltkrieg) a loucura 
nazista fez funcionar, nos campos de concentração, como noticiou a história, um 
experimento mortífero, para o abate de judeus: colocados num compartimento 
fechado de um automóvel, com boa música, eram ali trancafiados, às dezenas, 
após o que o motor ligado Sucede que o escape encontrava-se voltado, justa
mente, para dentro do baú. Ninguém sobieviveu àquela sanha. A mistura de 
C 0 2, produto da combustão, asfixiava a todos Se o experimento fosse posto em 
prática, hoje, não tardaria a teoria da imputação objetiva em atribuí-lo a quem 
o acionou, porque a conduta estaria enquadrada dentro do esquema do risco 
proibido ou do incremento deste mesmo risco. Sem o auxílio, entretanto, da 
combinação de uma lei química e biológica, para as quais a exposição de uma 
pessoa a um ambiente impregnado com aquele gás torna altamente provável 
(senão certa !) a sua morte (por envenenamento das vias respiratór ias), não ser ia 
sequer cogitáve! uma imputação normativa (como pretende a doutrina) do re
sultado, a não ser que esta “cobertura” fosse tacitamente admitida (o que não 
está nos fundamentos da imputação objetiva, ao que nos parece).

Bastante duvidoso é o critério do escopo da norma, insusceptível de 
fornecer soluções harmônicas Damásio de Jesus (“Imputação”, cit., pág. 100), 
cita o caso em que uma cr iança, viajando num ônibus escolar, colocando acabeça 
para fora do veículo, foi atingida pela coluna de um poste, tendo sido apurado 
que o motorista não guardou a distância regulamentar em relação ao meio-fio 
de uma rua, conforme determina o Código de Trânsito Brasileir o. Para a exclu
são da imputação do resultado (morte) valeu-se do cr itério do escopo da norma, 
com o seguinte raciocínio: “Segundo cremos, o CT determina a distância do 
veículo em relação à guia da sarjeta para evitar danos físicos a pedesties que 
transitem ou se utilizem da calçada e não para impedir a morte de crianças que,
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brincando de ‘pôr a cabeça fora’ do coletivo, venham a ser atingidas por.colunas 
de iluminação A morte da criança era imprevisível”

E de se ponderar, entretanto, que o trânsito em condições seguras (escopo 
da norma contida no art. 29, II, CTB) é um direito de todos (art. l ü, § 2Ü, CTB), 
abrangendo, assim, também eventuais passageiros de qualquer veículo que não 
ficam de fora do âmbito de pt oteção do mesmo art. 29, II, CTB, utilizado, a nosso 
ver de forma equivocada, pelo autor citado para a exclusão da imputação. Outros- 
sim, não é de excluir-se, a priori seja altamente provável uma criança qualquer 
tomar uma conduta como aquela, para o que a norma violada (art. 29, II, CTB), 
ad cautelam, recomenda seja preservada uma distância de segurança adequada.

Ademais, o manuseio, no âmbito da imputação que se pretende objetiva, 
de conceitos (excepcionalidade, imprevisibilidade) típicos da culpabilidade, pa
rece desautorizar a argumentação, tal como para a doutrina da conditio, que 
pecava por pretender aplicar-se utilizando-se de critérios (doloeculpa) residen
tes fora do nexo causai Assim é que, para o mesmo Damásio: “Na hipótese do 
poste, a conduta da vítima, colocando a cabeça fora do veículo, foi excepcional 
e, por isso, imprevisível, excluindo a imputação objetiva” (pág 101), fazendo 
por justificai uma grave ciítica endeteçada poi Marinucci ( “Non c ’è dolo senza 
colpa”,Riv. it dir.proc pen , 1991,a p u d M m o Romano, “Commentario",c\t. 
pág 339) em constituir-se num inútil duplicado do nexo entre culpa e evento.

O nexo causai deveria vir excluído, então: a) por ausência de um risco ob- 
jetivamente reprovado, no caso em que Tício induza Caio a fazer uma viagem de 
avião, na esperança de um incidente grave, o que “pontualmente” verifica-se, pro
vocando a morte de Caio. É suficiente, entretanto, a aplicação do art. 13, § lü, do 
Código Penal brasileiro. Tício estaria a jactar-se. Não seria um homicida; b) por 
inexistência de correspondência entre o risco ci iado e o resultado, como no caso do 
incêndio do hospital (hipótese resolvida também pelo art 13, § 1ü, CP brasileiro; c) 
no caso de equivalência do risco (ação alternativa lícita), para a conduta do médico 
que pr ovoca a morte do paciente injetando-lhe cocaína ao invés de novocaína, fican
do acertado, por prova pericial, que sendo o paciente alérgico também à novocaína, 
seguramente ser ia morto se esta substância lhe fosse injetada. Neste caso, objeta-se 
que acausalidade subsiste (o paciente morreu), podendo inexistir, entretanto, aculpa; 
d) no caso de diminuição do risco, em que o sujeito, para salvar um terceiro de uma 
agressão a facada, empurra-o, provocando-lhe lesões, para o que o direito penal 
brasileiro fornece solução a ser encontrada no instituto da legítima defesa (de ter
ceiro) ou do estado de necessidade Neste sentido, refutando a conveniência de 
aplicação da teoria para o direito penal italiano: Ferrando Mantovani (ob c it , pág. 
183, nota 23) e Túllio Padovani ( “Dirittopenale”, c it , págs. 165/166)..

O curioso “caso do leão de circo foragido” citado por Damásio de Jesus 
(“Imputação objetiva”, págs 137/8) em que a mãe, com intenção de matar o
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filho, lance-o do alto de um viaduto, porém, o menino, caindo entre arbustos, 
sobrevive, mas vem a ser devorado por um leão foragido de um circo, dando por 
excluída a imputação porque “não é normal que esses animais vaguem devoran
do criancinhas pelas cidades”, o critério da conditio orientado segundo o mo
delo da causalidade da ciência e experiência, fornece solução suficiente, haja 
vista que, realmente, a pr obabilidade de um evento sinistro como este avizinha- 
se a zero! Exclui-se, portanto, a imputação

Não se deve, entretanto, excluir a imputação, como aconselha Damásio 
de Jesus (“Imputação objetiva” c it , págs 89/91), induzindo soluções de notável 
benevolência, quando, no caso da vítima que, fugindo de perseguição empreen
dida por dois agentes, acaba por ser atropelada e morta No evento concreto {hic. 
et nunc), uma jovem de 16 anos, já  embriagada, foi convidada por dois rapazes a 
acompanhá-los, dentr o do automóvel, em direção a um motel A moça, querendo 
desvencilhar-se, saltou do veículo, tendo os moços perseguido-a, quando foi atro
pelada por um caminhão A imputação era, como o foi, embora a outros funda
mentos, de ser reconhecida (o título da imputação se encontrava, a posteriori, 
reconhecido para a existência de homicídio com dolo eventual). A conduta que a 
nosso ver deveria vir em consideração era a que ia da perseguição até o sinistio 
automobilístico. Não pode ser razoavelmente negado que, uma pessoa embr iaga- 
da, na iminência de sofrei violências (que poderíam não ser necessariamente 
sexuais!), à beira de uma rodovia de altíssimo trânsito, à noite, em desespero, 
empreendería fuga, com alta probabilidade de dirigir-se, espaventada, para o leito 
da rodovia, onde, fatalmente (muito provavelmente) seria mortalmente colhida 
por um veículo Este caso assemelha-se ao mencionado por Fiandaca -  Musco 
( “Diritto penale ”, c i t , pág 196), em que S golpeia com o punho Z e o deixa cair 
sobre a estrada; Z (ferido) morre pelo atropelamento de um automóvel que o in
veste Entre a ação de ferir um sujeito provocando-lhe a queda sobre a estrada e 
o verificar-se de um investimento automotivo existe uma probabilidade realmente 
grande. A ação dos dois jovens, então, no caso da per seguição, e isto não pode ser 
negado, aumentou o risco da verificação do atropelamento (a se adotar a teoria da 
imputação objetiva), concorrendo os requisitos para a imputação.

Nos crimes omissivos (causalmente orientados, rectius, comissivospor 
omissão), a imputação formula-se com o seguinte critério: a omissão é equipa
rada à ação quando, segundo a melhor ciência e experiência do momento his
tórico (isto é segundo o método científico) a ação omitida teria impedido o re
sultado, com certeza ou com alto grau de probabilidade

A conduta omissiva não possui eficácia causai porque, naturalisticamente 
um nonfacere não pode produzir nada (exnihilo nihilfit), dispondo a lei sobre a 
relevância penal da omissão ou equiparação desta ao agir O resultado é imputado 
não porque o agente o causou com a omissão, mas porque não o impediu Daí
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porque, com relação à omissão, a causalidade é normativa (cf Hélvio Simões 
Vidal, “Crimes omissivos e dolo eventual”, “Revista Jurídica”, Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, 1997, pág. 126). O evento verificado somente pode 
ser, naturalisticamente, atribuído às forças da natureza, a uma série causai in iti- 
nere e que não foram interrompidas ou desviadas pelo homem (Mantovani, cit., 
pág 190). A morte do doente terminal, vg  , foi produzida pelo processo patoló
gico (vírus, bactérias, micróbios etc ) e não à omissão do médico

O que cuida a lei, então, é de equiparar o não impedir o evento ao havê- 
lo causado. Trata-se de um juízo hipotético (para o qual aplica-se, como dito no 
parágrafo acima, a causalidade científica) sobre um evento que não se teria 
verificado se a ação impeditiva fosse atuada Trata-se, então, de um problema 
de conhecimento É causai (equiparada ao agir) a ação omitida na medida em 
que a ciência tenha formulado regras como a de que certas séries causais (ino- 
culação de vírus, bactériasr subministração de fármacos) seguem certos efeitos 
numa sucessão de regularidade; e, por outro lado, pressupõe que esta mesma 
ciência haja individuado séries causais (anticorpos v g ) capazes de interromper 
ou desviar a série inicial em trâmite

Nas hipóteses de tratamento terapêutico estas observações mostram-se 
logo perceptíveis, porquanto, sob uma explicação “nomológico-probabilística” 
se fosse hipotizada (intervenção terapêutica) impediría a verificação do evento. 
Quando a vítima, assim, recusa-se ao tratamento recomendado, sendo altamen
te provável que a sua submissão ao mesmo impediría o evento, não pode este 
(morte vg  ) ser imputado ao autor das lesões, já que a omissão da vítima foi (é 
equiparada) à causa do resultado mais grave

E sugestiva a lembrança feita por Mantovani (ob. c i t , pág 191), da 
possibilidade futura de previsão “pontual” do tempo e local em que ocorrerá um 
brusco terr emoto, consistindo ela (domínio da ciência com previsão do cataclis
mo) em condição negativa da morte dos moradores, se as diligências, a cargo 
destas autoridades, v.g , esvaziamento da áiea, não forem tomadas.

O juízo (nor mativo) de imputação, segundo o critério da melhor ciência 
e experiência do momento histórico, é, como nos delitos comissivos materiais, 
acertado ex post: a omissão da prescrição de injeção antitetânica por parte do 
médico é condição necessária da morte por tétano do paciente porquanto sob o 
critério de uma lei biológica, é possível afirmar-se que a soroterapia, em certas 
doses, tornaria inativa a infeção tetânica (Mantovani, cit ,pág  191). Pela mes
ma forma (juízo controfatual com auxílio de uma lei de cobertura científica), 
fica excluído o nexo causai quando uma pessoa ferida no trânsito, recebe trata
mento hospitalar insatisfatório e deficiente, vindo a falecer, já  que é altamente 
provável que, sendo o socorro pronto e expedito o resultado não sobrevir ia (não 
sendo de exigir-se do autor das lesões o domínio de todas as circunstâncias
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posteriores, que, inclusive, podem tei sido ocasionais, v.g , falta de pessoal 
suficiente, ausência de médico plantonista, pane no sistema de geração de ener
gia que haja retardado em demasia a necessária intervenção médico-chúigica. 
que, muito provavelmente, salvaria a vida do paciente) No caso do tratamento 
hospitalar insatisfatório, pela exclusão da imputação, manifesta-se Damásio de 
Jesus (“Imputação objetiva”, c i t , págs. 92/93).

Podendo depender o conhecimento da melhor ciência e experiência de 
conhecimentos particulares do agente, vai resolvida a hipótese dada por Damásio 
(ob. c i t , pág. 63), quanto ao “líquido cáustico” Lançado no rosto da vítima a 
mencionada substância química, sabedota aquela dos seus efeitos (porque era 
médica, v. g.), e, conhecendo as pi ovidências de salvamento (neutralização do efeito 
do veneno mediante ácido acetilsalicilico), omitindo em fazê-lo, impede a impu
tação do resultado (lesões gravíssimas, v.g.) a quem lançou o líquido. Sendo al
tamente provável que as providências salvadoras (série causai impeditiva de na
tureza biológica ou química) arrestariam o resultado mais grave, àprópria vítima 
(que dominava a melhor ciência e exper iência) deve ser imputado aquele

É possível, também, cogitar-se da superveniência de “séries causais 
autônomas” nos crimes comissivos por omissão, sem recurso às confabulações 
da imputação objetiva No caso do salva-vidas indolente (Damásio de lesus, 
“Imputação”, pág 86), que cochila na hora do trabalho, deixando de socorrer 
uma pessoa que está se afogando na praia eali lança-se um terceir o (um passan
te) para salvar o moribundo, sucedendo que o socorredor venhaafalecet: aconduta 
deste último (do precipitado socorredor) é uma condição necessária do evento 
(morte) não sendo a omissão do “garante” conditio sine qua rum daquela série 
absolutamente autônoma, segundo a melhor ciência e experiência

Do mesmo modo resolve-se o caso em que o filho, debilitado pela falta 
de amamentação da mãe, vem a ser socorrido por terceiros (membros do con
selho tutelar, v g ) sendo levado ao hospital e, no trajeto, morra devido a um 
acidente automobilístico ou pelo incêndio no setor de pediatria, quiçá quando 
já recuperado e prestes a receber alta médica A morte havida no curso do trans
porte (acidente automobilístico) não é, sequer pi ovavelmente, resultado da morte 
que, por inanição, fatalmente (mais dia menos dia) ocoiteria

Na doutrina nacional é comum a consideração de que a ação a ser toma
da pelo garante ter ia que, com probabilidade próxima à certeza, impedir o re
sultado “Nos delitos omissivos, ao revés, deve-se indagai se, acrescentando-se 
a ação devida ao garante, o resultado, em concreto, ter ia deixado de ocorrer, com 
probabilidade próxima à certeza Se a resposta foi afirmativa, conclui-se que o 
resultado deve ser objetivamente imputado ao omitente, que a omissão é con
dição do íesultado, condição negativa, causa lógica, jurídica, portanto” (Sheila 
de Albuquerque Bierrenbach, “Crimes omissivos im próprios-um a análise à luz
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do Código Penal brasileiro”, Del Rey, 1996, pág 101). Não é verdade, entretan
to Sendo o juízo de imputação fundado em uma estrutura probabilística, não 
haveria razão para exigir-se quanto aos crimes omissivos uma probabilidade 
próxima à certeza, diferentemente dos crimes comissivos. Um alto grau de cre
dibilidade com base, inclusive, num critério estatístico-probabilístico, atende 
inteiramente ao acertamento da causalidade omissiva: “per il diritto penale, è 
causale anche la spiegazione basata su leggi stati.stiche” (Stella, “Leggi scien- 
tifiche e spiegazione causale”, cit., pág. 315).
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Estupro e atentado violento ao pudor, nas 
formas típicas simples, são hediondos?

Damásio Evangelista de Jesus
Professor -  SP ___________________________________________________________

Há duas orientações:
Ia) O estupro e o atentado violento ao pudor, em suas formas típicas simples 

e na hipótese de violência presumida, não são delitos hediondos, qualificação legal 
que somente os alcança quando deles resulta lesão corporal de natureza grave ou 
morte (art 223, caput e pái ú n ) Por isso, aos tipos fundamentais e de violência 
ficta não se aplicam os gravames da Lei nü 8 072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), 
como o referente ao cumprimento da pena, que deve ser, inicialmente e não 
integralmente, em regime fechado, admitindo-se a progressão, desde que satisfeitos 
os requisitos do art 112 da LEP Trata-se de orientação majoritária.

Precedentes:
Supremo Tribunal Federal: HCn- 78.305, MG j 8 6 1999, Rei Ministro 

Néri da Silveira, DJU Iü 10.1999; H Cnü 80 223, RJ, j 15.8 2000, Rei. Ministro 
Nélson Jobim, D.JU 13 10.2000;HCn- 80 479,2a Turma,Rei MinistroNélson 
Jobim, j 5 12 2000, Informativo STF, 4-8 12.2000, n“ 213, pág 2;H C nü 80 353, 
2a Turma, Rei Ministro Maurício Corrêa, j. 24 10.2000, DJU 15.12.2000, pág 
65 e Informativo STF, 11-15 12 2000, nü214, pág 3. No citado HC n“ 78.305, 
MG, j 8.6 1999, o íelator, Ministro Néri da Silveira, esclareceu: “Para que o 
atentado violento ao pudor possa ser classificado como crime hediondo, nos 
termos da Lei nü 8.072/90, é necessário que do fato resulte lesão corporal grave 
ou morte” (2a Turma, DJU lü 10 1999)

Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial 172 524, 6aTurma, Rei 
Ministro Fernando Gonçalves, DJU 30 11 1998, pág. 218; HC 10 260,6a Turma, 
Rei Ministro Fernando Gonçalves, j 21 9.1999;HC nü 12 999, SP, Rei. Ministro 
Vicente Leal, j 7 11 2000; HC ny 9.937, 6a Turma, Rei Ministro Vicente Leal, 
j 14 12 1999, DJU 4.9 2000, pág 195; HC nü 12 442, Rei Ministro Édson 
Vidigal, DJU 18 12 2000, pág 220; RHC nü 10 427, 6a Turma, Rei Ministro 
Hamilton Carvalhido, j 19.10.2000, DJU 18 122000, pág. 241. O Ministro 
Fernando Gonçalves, da 6a Turma, no HC nü 10.287, j 7.10 1999, deu o 
fundamento da orientação: “Nos ter mos do art 1ü, V, da Lei n- 8.072/90, somente 
quando há violência real (lesão corporal grave ou morte) é que se considera 
hediondo o estupro ou atentado violento ao pudor, motivo pelo qual, na espécie, 
perpetrados esses delitos nas suas formas simples (arts. 213 e 214), há 
possibilidade de progressão do regime prisional” (DJU 12.6.2000, pág 136)
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No sentido de que o estupro e o atentado violento ao pudor, em suas formas 
típicas com violência presumida (CP, art. 224), não são delitos hediondos: Superior 
Tribunal de Justiça: Recurso Especial nü 263.620, 5a Turma, Rei Ministro Gilson 
Dipp, j 24.10.2000,DJU4 122000,pág 9 2 (estupro);HCn- 12.442,Rei. Ministro 
Édson Vidigal, DJU 18 12 2000, pág 220; RHC nu 10 427,6a Turma, Rei Ministro 
Hamilton Carvalhido, j 19.10.2000, D.JU 18 12.2000, pág 241 ;TJ de São Paulo: 
Apel Crim. nü 291 954,3a Câm Crim ,Rel Des Walter Guilheime, j 21 3 2000, 
RT 780:598, Contia, entendendo que o atentado ao pudor presumido é delito 
hediondo: TJ do Pará, Agravo em Execução n- 39 208,3a Câm Isolada, Rei. Des. 
Milton Augusto de Brito Nobre, j 26 5 2000, RT, 780:659

2a) O estupro e o atentado violento ao pudor, cometidos com violência 
real, são delitos hediondos em suas formas típicas simples e qualificadas Nesse 
sentido:

Superior Tribunal de Justiça: Recurso Especial nü 271 107, 6a Turma, 
Rei Ministro Vicente Leal, j 16 11 2000, D.JU 4.12 2000, pág 114;Recurso 
Especial 271 176, 6a Turma, Rei Ministio Vicente Leal, j  16 11 2000, DJU 
4 12 2000, pág 115 (estupio); Recurso Especial nü 271 124, 6a Turma, Rei. 
Ministro Vicente Leal, j  16 11.2000, DJU 4 12.2000, pág 115; Recurso Especial 
n- 271 167,6a Turma, Rei Ministro Vicente Leal, j 16 11.2000, D.JU 4.12 2000, 
pág. 115 5; Recurso Especial nü271 975,5a Turma, Rei Ministro FélixFischer, 
] 7 11 2000,DJU 1112 2000,pág 231;RecmsoEspecia!n!í274 270,5aTurma, 
j 7 11.2000,Rei Ministio Félix Fischei, DJU 11 122000 ,pág 232; Recurso 
Especial nu 274 203, 5a Turma, j. 7 11 2000, Rei Ministio Félix Fischei, DJU 
11 12 2000, pág 232 O Ministio José Arnaldo da Fonseca, no HC n- 14.287, 
da 5a Turma do STJ, j. 37 10 2000, v.u., esclareceu: “O STJ tem decidido 
ultimamente, e com aceito, no sentido de que os crimes de estupro e atentado 
violento ao pudor, na modalidade ficta, ou seja, com violência presumida, não 
são considerados hediondos porque não estão abrangidos pelaLei nü 8.072/90, 
de modo que não pode incidir a regia proibitiva da progressão de regime inserta 
na lei. Porém, não se pode confundir violência presumida com a não-oconência 
do resultado lesão corporal grave ou moite. O fato de a condenação por estupro 
e atentado ao pudor, na sua forma básica, ou seja, sem ter resultado lesão 
corporal grave ou morte, não conduz à conclusão de que os crimes foram 
cometidos com violência presumida. Por outio lado, não se pode afirmar que 
somente há violência real quando do fato resultar lesão grave ou morte. Estupro 
e atentado violento ao pudor, na sua forma fundamental, descritos nos arts. 
213 e 214 do Código Penal, são cometidos mediante violência ou grave ameaça 
Logo, é possível que o agente empregue violência tea! e dessa resulte apenas 
lesão corporal leve Nesse caso, jamais se poderá afirmai que não houve violência 
real, nem tampouco que o crime não seja hediondo Como se vê na Lei n- 8 072/
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90, os crimes de estupro e atentado violento ao pudor são considerados hediondos 
tanto na sua forma básica quanto na forma qualificada prevista no art. 223 do 
Código Penal” (site do STJ, Notícias, Ia. 12 2000) É posição minoritária

A doutrina se posiciona no sentido de que os delitos de estupro e atentado 
violento ao pudor, na forma simples, são também hediondos: Delmanto, “Código 
Penal comentado”, Rio de Janeiro, Renovar, 5- ed., 2000, págs 412 e 417; Paulo 
José da Costa Júnior, “Curso de Direito Penal”, Parte Especial, São Paulo, Saraiva, 
1991, vol. 3, págs 4 e 5; Alberto Zacharias Ioron, “Crimes hediondos”, São 
Paulo, R I, 1996, pág 99; Luiz Regis Prado e Cezar Roberto Bitencourt, “Código 
Penal anotado”, São Paulo, RT, 2- ed , 1999, pág 694 (parte anotada por Cezar 
Roberto Bitencourt); Mirabete, “Código Penal interpretado”, São Paulo, Atlas, 
2000, pág. 1 268, n- 214 5 (referindo-se ao atentado violento ao pudor); Mirabete, 
“Manual de Direito Penal”, Parte Geral, São Paulo, Atlas, 1998,1:135, na 3 6 22; 
João José Leal, “Crimes hediondos”, São Paulo, Atlas, 1996, págs 24 e 76; 
Antonio Scarance Fernandes, “Aspectos da Lei dos Crimes Hediondos”, Justiça 
Penal, São Paulo, RT, 1993, pág. 70, nota 2; Antonio José Miguel Feu Rosa, 
“Direito Penal”, Parte Especial, São Paulo, RT, 1995, pág 545 É também a 
nossa posição: “Código Penal anotado”, São Paulo, Saraiva, 10a ed , 2000, pág 
700 Contra, no sentido de que o estupro e o atentado violento ao pudor, em sua 
forma típica simples, não são hediondos: Alberto Silva Franco, “Crimes 
hediondos”, São Paulo, RT, 4- ed , 2000, pág 235, n- 2.00

De recordar a origem da Lei na 8 072/90 e as peripécias do legislador.
Em meados de agosto de 1989, fomos convidados pelo Sr Ministro da 

Justiça Saulo Ramos para integrar o Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária. Na reunião de 30 de agosto, recebemos a incumbência de elaborar 
a minuta de um Projeto de Lei definindo os crimes hediondos, referidos na CF 
(art 5a, XLIII) A idéia de adotar-se o critério legal ou objetivo, e não o judicial, 
partiu do Ministério da Justiça e nos foi comunicada em reunião que mantivemos 
com o Dr. Ronaldo Marzagão. Na mesma oportunidade, comunicou-nos que o 
Sr Ministro da Justiça desejava que a redação do elenco dos delitos hediondos 
fosse muito clara, com o nomen juris de cada um e o número do artigo de lei 
respectivo. Na minuta, adotando um sistema misto (legal e judicial), colocamos 
o nome comum do delito, como latrocínio, seguido, entre parênteses, da norma 
incriminador a cor respondente (art 1.57, § 3a, üifuie). Elaboramos o seguinte texto:

“Art. Ia São considerados hediondos:
I -  os crimes de latrocínio (art. 157, § 3a, in fine), extorsão qualificada 

pela morte (art. 158, § 2-), extorsão mediante sequestro com resultado morte 
(art 159, § 3a), epidemia com resultado morte (art, 267, § Ia), envenenamento de 
água potável ou de substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte
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(art 270 c/c. o art 285, todos do Código Penal) e o genocídio (arts 1a, 2a e .3a da Lei 
nü 2.889, de Ia de outubro de 1956), tentados ou consumados;” (critério legal)

“II -  os crimes que, praticados com violência a pessoa, pela gravidade do 
fato ou pela maneira de execução, pr ovoquem intensa repulsa ” (critério judicial) 

Na reunião de 11 de setembro, nossa proposta foi aprovada com 
alterações, resultando a seguinte redação:

“Art l ü São considerados hediondos:
I -  os crimes de latrocínio (art. 157, § 3a, infine), extorsão qualificada 

pela morte (art. 158, § 2a), extorsão mediante sequestro e na forma qualificada 
(art. 159), epidemia com resultado morte (art. 267, § Ia), envenenamento de 
água potável ou de substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte 
(art 270 c/c. o art. 285) todos do Código Penal, e o genocídio (arts. Ia, 2a e 3a 
da Lei na 2 889, de Ia de outubro de 1956), tentados ou consumados;

II -  os crimes praticados com violência à pessoa, que provoquem intensa 
repulsa social, pela gravidade do fato ou pela maneira de execução, segundo 
decisão fundamentada do Juiz competente ”

De notar-se que o inciso I, na nossa redação original e na aprovada pelo 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, não contemplava o 
estupro nem o atentado violento ao pudor A razão reside em que esses delitos, 
em sua forma simples, na nossa opinião, nem sempre são hediondos O fato 
pode, entretanto, pela sua gravidade objetiva ou maneira de execução, amoldar- 
se ao inciso II Suponha-se que uma quadrilha assalte uma residência e um dos 
agentes, na frente dos pais, empregando violência física, estupre a filha menor 
de idade Para nós, trata-se de crime hediondo. Imagine, em outro caso, que o 
namoiado, mediante violência física, “roube” um beijo lascivo à amada Segundo 
cremos, é difícil acreditar que cometeu um crime hediondo Foi por isso que 
colocamos no inciso II os delitos que, praticados com violência física a pessoa, 
pela gravidade do fato ou pela maneira de execução, provoquem intensa repulsa.

A Lei na 8 072/90, contudo, alterado o nosso Projeto pelo legislador 
fantasma, que nunca consegui identificar, e aplicando um sistema estr itamente 
legal, assim apresentou o elenco dos delitos hediondos em seu art. Ia:

“São considerados hediondos os crimes de latrocínio (art. 157, § 3a, in 
fine), extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2a), extorsão mediante 
seqtiestro e na forma qualificada (art 159, caput e seus §§ Ia, 2a e 3a), estupro 
(art. 213, caput e sua combinação com o art 223, caput e pár. ún..), atentado 
violento ao pudor (art 214 e sua combinação com o art 223, caput e pár ún ), 
epidemia com resultado morte (art 267, § Ia), envenenamento de água potável 
ou de substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270 c/c 
o art. 285), todos do Código Penal (Dec -Lei na 2.848, de 7 12 1940), e o de
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genocídio (arts. 1-, 2- e 3- da Lei nü 2 889, de l üde outubro de 1956), tentados 
ou consumados;” (critério legal).

Tempos depois, surgiu a Lei nü 8 930, de 6 de setembro de 1994, 
alterando a redação do art l u da Lei nü 8 072:

“São consideiados hediondos os seguintes crimes tipificados no Dec - 
Lei n- 2 848, de 7 12 1940 -  Código Penal, consumados ou tentados:”

0 )
V -estupro  (art 213 e sua combinação com o art 223, capute pár ún.);
VI -  atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o ait. 

223, caput e pár ún );”
De ver-se que, enquanto a Lei nu 8 072 mencionava, referindo-se ao crime 

de estupro, o “art. 213, capute. sua combinação . ” , aL einü 8 930 omitiu o caput: 
“art. 213 e sua combinação com o art.. 223, caput e pár. ún Daí a interpretação 
de que, na lei nova, o estupro simples não é hediondo, assim qualificando-se 
somente quando resultando morte ou lesão corporal de natureza grave

Acresce lembrar que o art. 263 da Lei nfl 8.069 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), de 13 de julho de 1990, criou um famigerado parágrafo único aos 
ar ts. 213 e 214 do CP, agravando a pena do estupro e do atentado violento ao pudor 
quando cometidoscontramenor de Manos de idade 01egisladordaLeinu8 072, 
de 25 de julho de 1990, alguns dias depois da promulgação do ECA, pela razão 
de o art. 213 possuir caput e parágrafo único, referiu-se somente àquele (caput), 
talvez diante da crítica de que a pena da forma qualificada era menor do que a 
imposta ao tipo simples A Lei nü 8..930, de 6 de setembro de 1994, em face da 
pacífica doutrinaejuiisprudência no sentido de que os arts. 213 e 214 não possuíam 
parágrafos únicos, mencionou apenas “art. 213”, excluindo a desnecessária 
referência ao caput. Postei iormente, o parágrafo único do art. 213 (como também 
o do art 214) foi íevogado pela Lei nn 9.281, de 4 de junho de 1996.

De jus constituto, cremos que a Lei nü 8.072/90 é clara ao fazer 
referência aos nomes dos delitos e respectivos dispositivos: ciimes de “estupro” 
e “atentado violento ao pudor”, previstos nos aits. 21.3 e 214 do Código Penal 
Lembrou-se o legislador das formas qualificadas pelo resultado do art 22.3, 
caput e parágrafo único Por isso, depois de indicar o nonien juris e o número 
das disposições incriminadoras, mencionou as figuras qualificadas Não diz, 
por exemplo, “estupro em sua combinação com o art. 223”, mas “estupro e sua 
combinação.. ” Quei dizer, crime de estupro simples e qualificado

Em suma, analisando o texto legal (de jus constituto), consideramos o 
estupro e o atentado violento ao pudor, na forma simples, delitos hediondos 
De lege ferenda, pensamos que a simples qualificação legal desses delitos a 
priori, não devei ia conduzi-los à hediondez, dependendo de uma apreciação 
judicial a postei iori
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Imputação objetiva e causa superveniente

Damásio Evangelista de Jesus 
Professor -  SP________________

Comentamos, em nossa obra “Imputação objetiva”, o caso real da vítima 
que, fugindo da per seguição empreendida por dois sujeitos, acaba poi sei atropelada 
e morta por um caminhão: “Dois homens convidaram uma jovem de 16 anos de 
idade, embriagada, a acompanhá-los, num automóvel, na direção de um motel No 
trajeto, ela procur ou desvencilhar-se deles Estacionaram o veículo no acostamento 
da Rodovia Presidente Dutra. Ela conseguiu saii do carro e eles a perseguiram Ela 
procurou atravessar a rodovia e foi atropelada poi um caminhão, morrendo Eiam 
os agentes responsáveis pela morte da jovem?” (São Paulo, Saraiva, 2000, págs. 
89-91). Os acusados, denunciados por homicídio doloso, foram condenados no 
Tribunal do Jtíri a seis anos de reclusão. Apelaram, tendo o Tribunal negado 
provimento ao recurso, confirmando o nexo de causalidade material.

Aplicada a teor ia da imputação objetiva, a razão estava com o parecer 
da Procuradoria da Justiça e com o voto vencido, que absolviam os apelantes 
(R JIJSP  103/445) Os desastrados perseguidores -  é nossa opinião -  deviam 
responder, conforme seus propósitos, poi crimes de constrangimento ilegal, 
seqüestro, rapto violento, tentativa de estupio ou atentado violento ao pudor, 
mas não pela morte da vítima O resultado não se encontrava no âmbito de 
proteção das normas referentes aos bens jurídicos que pretendiam afetar 
(liberdade de locomoção, liberdade sexual etc ) nem havia relação direta 
com a conduta, inserindo-se naquilo que a doutrina denomina “consequência 
secundária do comportamento”. Os agentes provocaram um risco que não 
se converteu em resultado harmônico com a ação. Como observa Claus 
Roxin, “a imputação ao tipo objetivo pressupõe que no resultado se tenha 
realizado precisamente o risco proibido criado pelo autor. Por isso, está 
excluída a imputação objetiva, em primeiro lugar, se, ainda que o autor 
tenha criado um perigo para o bem jurídico protegido, o resultado normativo 
produziu-se, não como efeito desse perigo, mas sim em conexão casual 
com o mesmo” ( “Derecho Penal -  Parte General", I, trad Diego-Manuei 
Luzón Pena, Miguel Díaz y Garcia Conlledo e Javier de Vicente Remesal, 
Madrid, Civitas, pág. .37.3)

Desejamos, neste trabalho, questionar o seguinte ponto: o primeiio 
pressuposto da imputação objetiva é o nexo de causalidade material (Jaime 
Náquira Riveios, “Derecho Penal -  Teoria dei delito”, Santiago, McGiaw- 
Hill, 1998, vol I, pág. 112). Como sabemos, a dogmática penal ainda não se
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libeitou inteiramente do nexo causai, embora pretenda fazê-lo no futuro No 
estágio atual, a imputação objetiva é um complemento da relação de causalidade 
objetiva, restringindo seu exagerado alcance Quando ela se encontra presente, 
permite-se a apreciação dos requisitos da imputação objetiva: ausente, resolve- 
se o problema no âmago do próprio dogma causai, afastando-se a responsabilidade 
pelo resultado e prescindindo-se da análise normativa. Nos termos do art 13, § 
1-, do CP, que excepcionou a regra da equivalência, “a superveniência de causa 
relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o 
resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou”. Na 
hipótese, o atropelamento não seria uma causa supeiveniente relativamente 
independente, produtora da morte da vítima? Se esta não estivesse sendo 
perseguida, não ter ia tentado atravessai a pista. E o atropelamento, superveniente 
ao fato dos autores, por si só, não lhe causou a morte? Não estaríamos em face da 
hipótese disciplinada no parágrafo diante de uma causa interruptiva do nexo 
material, a dispensar a apreciação da imputação objetiva? No caso, esta não seria 
supérflua, já que solucionada a questão pelo CP?

Ciemos que não
O atropelamento não constitui causa superveniente e sim concomitante. 

Quando o referido parágrafo emprega a expressão superveniência, refere-se a 
uma causa posterior em relação a quê? Ao fato anterior cometido pelo agente, 
responde o dispositivo, em sua parte final Logo, a causa superveniente mencionada 
no texto não se encontra no fato antecedente praticado pelo autor Ora, o 
atropelamento não é posterior em relação ao fato anterior. Ele faz parte do contexto 
do fato praticado pelos agentes A perseguição e o atropelamento não podem ser 
separados para se afirmai que um é anteiior e o outio, posterior. Integram um 
mesmo episódio. Logo, tornar-se inaplicável o § lu do mencionado art 13.

Imagine o clássico exemplo do acidente com a ambulância poster ior 
ao fato, em que é aplicável a norma da superveniência causai: A produz 
ferimentos em B que, no transporte ao hospital, vem a falecer exclusivamente 
em conseqüência das lesões provocadas por uma colisão de veículos Há dois 
cursos causais: um que vai do comportamento do agente até os ferimentos 
iniciais da vítima, e outro, entre a colisão (causa supeiveniente) e a morte de .6 
A só responde pelos atos anteriores. Na palavra de Delmanto, a disposição 
prevê hipótese em que “sobrevêm uma segunda causa que se situa foia do 
desdobramento normal da causa original, e que, por si só, já causa o resultado 
Assim, se a segunda causa estivei dentr o do desdobramento físico da pi imeira, 
o agente responde pelo resultado” (“Código Penal comentado”, Rio de Janeiro, 
Renovar, 5a ed, 2000, pág 20). Como observava losé Frederico Marques, “o 
que caracteriza propriam ente a autonom ia da causa superveniente é a
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circunstância de não se encontrar na linha de desdobramento físico da ação 
anterior”, dando “início a novo processo causai que não constitui prolongamento 
da conduta anterior” (“Tratado de Direito Penal”, atualizado por Mariz de 
Oliveira e ta l , Rio de Janeiro, Bookseller, 1997, vol II, págs 126 e 127, nü 5). 
E por que existem dois cursos causais? Ocorre que, na hipótese clássica, ferida 
a vítima, cessam os comportamentos do autor e da vítima No caso em debate, 
entretanto, o atropelamento acontece em face da perseguição dos agentes e da 
fuga da moça Não é possível cindir o dato em dois episódios causais

Vê-se que, inaplicável o mencionado parágrafo, o dogma causai indica 
a responsabilidade penal pelo resultado, solução que contestamos Socorrendo- 
nos da imputação objetiva, chegamos afinal diverso, livrando os perseguidores 
de suportar a morte da vitima, que, ao contrário dos exemplos do incêndio no 
hospital e do acidente com a ambulância, contribuiu para o evento letal
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Rediscutindo os fins da pena

R e n a i o  F l á v i o  M a i c a o  n  

Piomotoi de Justiça-SP
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Estagiáiio de Diieito______

Sumário: 1 Introdução. 2. Origem e missão do Direito Penal. 3. Desenvolvimento 
histórico e filosófico da pena através dos tempos. 4. As escolas penais: 4 1  Escola Clássica. 
4 .2 Escola Positiva 4 3  A TerzaScuolaM um sescolas intermediárias 4 .4 A Nova Defesa 
Social 5 Principais teorias sobre os fins da pena: 5 1 Teorias absolutas ou de justiça Pena 
retributiva e expiatória 5.2 Prevenção geral 5.3 Prevenção especial. 5 4 Teoria mista ou 
unificadora da pena 5.5 Teoria da prevenção geral positiva 6 Considerações finais.

1„ Introdução
Conceituar o Direito não é tarefa fácil
Conhecer seus institutos, suas relações com as coisas da vida, e 

estabelecei sobre eles uma verdade universal é mesmo impossível, não só em 
razão da enoime diversidade cultural reinante ainda nos tempos atuais, apesar 
da globalização, que de certa forma tende a criar um núcleo mais ou menos 
homogêneo em vários segmentos, mas, sobretudo, em razão dos variados, 
fundamentos filosóficos que certos temas encerram Não é outra a realidade do 
Direito e de seus apaixonantes temas

Talvez por essa razão Hart<n tenha sentenciado que mesmo hábeis 
juristas têm sentido que, embora conheçam o direito, há muito acercado direito 
e das suas relações com outras coisas que não são capazes de explicar e que 
não compreendem plenamente.

Para Kant o direito é uma coação universal, que protege a liberdade de todos 
Stuart Mill dizia que o direito é uma liberdade limitada por outra liberdade

(*) Membro do Ministéiio Público do Estado dc São Paulo Mesiie em Direito Penal pela Univeisida- 
deMackenzie Especialista em Direito Conslilucional Piofessot dc Direito Penal. Processo e Execu
ção Penal na Unitp e Unip, em São Josc do Rio Pieto-SP Sóeio-fundadoi da AREJ -  Academia 
Riopretense de Estudos Jurídicos Cooidenador Cultural da Escola Superior do Ministéiio Público 
do Estado de São Paulo -  Núcleo de São José do Rio Prcto-SP. Membi o da Associação Intei nacional 
de Diieito Pena! (AIDP)
(*!‘) Acadêmico da Univeisidadc Paulista
(I) HART HctberlL A “O conceito de direito 2“ ed . Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 

1994. pág 18
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Conforme Vicente Ráo,(2) 3 4 “o direito ampara o ser humano desde o 
momento em que é concebido e enquanto vive no ventre materno. E  depois o 
segue e acompanha em todos os passos e contingências de sua vida, contemplando 
o seu nascimento e, como seu nascimento, o início de sua personalidade. Piotege- 
lhe, com a liberdade, a integridade física e moral Prevê e segue, de grau em 
grau, seu desenvolvimento físico e moral, dispondo sobre sua capacidade 
progressiva ou sobre sua incapacidade Regula relações de família, como filho, 
parente, nubente, esposo e pai, bem assim suas relações patrimoniais, quer tenham 
por objeto bens corpóreos, quer recaiam sobre outras pessoas, obrigadas a uma 
prestação de dar, fazer, ou não fazer alguma coisa Prevê e disciplina as 
conseqüências patrimoniais e penais da violação de seus direitos”

E segue o renomado autor afirmando que encontra-se, pois, a or igem 
do direito na própria natuieza do homem havido como ser social. E é para 
proteger a peisonalidade deste ser e disciplinar-lhe sua atividade, dentro do 
todo social de que faz parte, que o direito procura estabelecer, entre os homens, 
uma proporção tendente a criar e a manter a harmonia na sociedade Constitui, 
pois, o direito, o fundamento da ordem social”

De uma forma simplificada, para Von Liszt1*1 o Direito é a ordenação da 
sociedade organizada em Estado; manifesta-se em um sistema de normas coercitivas 
que ligam os particulares com a comunidade e que garantem a consecução dos fins 
comuns Todo direito existe para o homem Têm por objeto a defesa dos interesses 
da vida humana O Direito é, por sua natureza, a proteção dos interesses.

2 Origem e missão do Direito Penal
Conhecer a origem do Direito Penal, sua missão, e estabelecer sobre 

ele alguns conceitos fundamentais é o ponto de partida para uma compieensão 
mais profunda de qualquer de seus institutos, notadamente a pena, como é a 
pretensão do presente trabalho

Assevera Maurício Antonio Ribeiro Lopesí4) que “o Direito Penal, como 
objeto de ciência autônoma, nasce com o Iluminismo É nesse momento que o 
homem moderno toma consciência crítica do problema penal como problema 
filosófico e jurídico que é Os temas em torno dos quais se desenvolve a nova 
ciência são, sobretudo, os fundamentos do direito de punir e da legitimidade 
das penas (em particular, da pena de morte) na dialética das relações entre os 
indivíduos, que tomavam consciência de seu intrínseco valor humano, e o 
Estado, saído do período do absolutismo à procura de diferentes estruturas: o

(2) RÁO. Vicente “O direito e a vida dos direitos” São Paulo: RT. 1997 págs 48-49
(3) LISZT FianzVon Tratado de derecho pena! Madi id: Reus, 1927. pág 2
(4) ‘Alternativas paia o diieito penal c o piincipio da intei venção mínima' RT 757/402
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motivo condutor eta a concepção jusnaturalista do Estado e do direito Nessa 
perspectiva, tem desde logo importância a elaboração do princípio da legalidade 
e, junto a este, com predominante função de garantia, o tema da sanção penal” 

Proteger valores e bens jurídicos fundamentais da vida comunitária no 
âmbito da ordem social, e garantir a paz jurídica em sua plenitude são desafio 
e tarefa do Direito Penal

Sauer(5) ensina que o delito é uma aparição, nunca extirpada 
completamente, da vida social de todos os povos e de todas as épocas; ele 
exige o tratamento e a luta segundo determinadas linhas de orientação sobre 
cujo conteúdo essencial os modernos estados civilizados estão de acordo, apesar 
dos desvios nas formações mais recentes.

O mesmo Sauer afirma que o Direito Penal é, segundo sua essência e 
conteúdo, o tratamento jurídico e ético-social do delito

Na lição de Welzel<6) “o Direito Penal é aquela parte do ordenamento 
jurídico que determina as características da ação delituosa e impõe penas ou 
medidas de segurança Missão da ciência penal é desenvolver e explicar o 
con teúdo  destas regras ju ríd icas e sua conexão in terna, é dizer, 
‘sistematicamente’. Como ciência sistemática estabelece a base para uma 
administração de justiça igualitária e justa” E arremata: “A missão do Direito 
Penal é proteger os valores elementares da vida em comunidade”

Na concepção de Welzel, a tarefa do Direito Penal é a necessidade de 
preservação dos valores éticos-sociais, não se restringindo à mera proteção de 
bens jurídicos.

Todavia, como é intuitivo, a concepção de Welzel não reina absoluta, e 
confor me assinala Juarez Tavares citando Wessels,(7) é bastante questionável amatér ia 
referente às funções do Direito Penal Dentre as mais diversas e muitas orientações, 
cita o renomado autor três grupos principais: a) dos que entendem que sua tarefa 
consiste, primeiramente, em proteger os valores éticos-sociais do ânimo (ação) e só 
secundariamente os bens jur ídicos concr etos; b) dos que se fixam exclusivamente (ou 
quase exclusivamente) na proteção dos bens jurídicos; c) dos que vinculam aproteção 
aos bens jurídicos com outros fins ou mais propi iamente com a paz jurídica ou social.

Para Von Liszt,íí0 se o direito tem como missão principal o amparo dos 
interesses da vida humana, o Direito Penal tem como missão peculiar a defesa

(5) SAUER. Guilhcimo Derccho penal , Pai te genaal Baicelona: Bosch 1956, pág 7
(6) WELZEL, Hans Deiecho penal alenuin 4- cd Santiago: Editoiial Jurídica de Chile. 1997 pág. 1
(7) WESSELS, Johannes ‘ Direito Penal . Paite geial Tiad Juaiez Tavaiez Porto Alegre: Fabris, 

1976. pág 3
(8) Op u i . pág 5
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mais enérgica dos interesses especialmente dignos e necessitados de proteção por 
meio da ameaça e execução da pena, consider ada como um mal contr a o delinqüente.

Seja qual for a orientação a ser seguida, a missão/função incumbida ao 
Direito Penal se subordina, entre outros fatores, à forma de Estado, absoluto 
ou de direito, que condiciona a produção legislativa no âmbito do Direito Penal 

3 Desenvolvimento histórico e filosófico da pena através dos tempos 
A origem da pena é a vindita. Nos povos pr imitivos a idéia da pena 

nasceu do sentim ento de vingança, inicialm ente na form a privada, e 
posteriormente foi alçada à categor ia de direito.

Segundo René Ariel Dotti,<y) “é generalizada a opinião de que a pena deita 
raízesnoinstintodeconservação individual movimentadopela vingança Tal conclusão, 
porém, é contestada diante da afirmação segundo a qual tanto a vingança de sangue 
como a perda da paz não caractei izavam reações singulares, mas a revolta coletiva” 

O homem primitivo, assinala Oswaldo Henrique Duek Marques,00' 
“encontra-se muito ligado à sua com unidade, pois fora dela sentia-se 
desprotegido dos perigos imaginários Essa ligação refletia-se na organização 
jurídica primitiva, baseada no chamado vínculo de sangue, representado pela 
recíproca tutela daqueles que possuíam uma descendência comum. Dele se 
originava a chamada vingança de sangue, definida por Erich Fromm como 
‘um dever sagrado que recai num membro de determinada família, de um clã 
ou de uma tribo, que tem de matar um membro de uma unidade correspondente, 
se um de seus companheiros tiver sido morto’” (ií>

Após o surgimento do Estado, com o aparecimento das religiões, 
surgiram regras de Direito Penal com conotação de divindade. A punição se 
aplicava em nome desta Conforme ensinamentos de Henny Goulart,02’ “sendo 
o ato considerado como atentado à divindade, a sanção tendia par a a eliminação 
ou expulsão do transgressor, sacrifício que se oferecia aos deuses”

A vingança perdurou até ser substituída pelas penas públicas 
Para René Ariel Dotti,(l3> “a idéia da pena como instituição de garantia 

foi obtendo disciplina através da evolução política da comunidade (grupo, 9 10 11 12 13

(9) DOTTI René Aiiel “Bases e alternativas para o sistema de penas 2r ed São Paulo: RT 1998. 
pág 31

(10) MARQUES Oswaldo Hem ique Duek “Fundamentos da pena São Paulo: Juai ez de Oliveira, 
2000. pág 2.

(11) FROMM, Erich. “Anatomia de destrutividade humana”. Trad Marco Aurélio de Moura Matos 
Rio de Janeiro: Zahar 1975. pág. 366 Apuei Oswaldo Henrique Duek Marques “Fundamentos 
da pena ’ São Paulo: Juaiez de Oliveiia. 2000 pág 3

(12) GOULART. Henny “Penologia I l*ed São Pauio: Editora Brasileira de Diieito, 1975, pág 25
(13) Op cii pág 31
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cidade, Estado) e o reconhecimento da autoridade de um chefe a quem era deferido 
o poder de castigar em nome dos súditos É a pena pública que, embora 
impregnada pela vingança, penetra nos costumes sociais e procura alcançar a 
proporcionalidade através das formas do talião e da composição. A expulsão da 
comunidade é substituída pela morte, mutilação, banimento temporário ou 
perdimento de bens”

Não se deve confundii a origem histórica da pena com sua origem jurídica
Na correta visão de Henny Goulart:041 “A partir do século XV, a elaboração 

das idéias liberais, condicionada pela renovação de conceitos a respeito do mundo 
e do destino do ser humano, acentua-se, concretizada, afinal, no século XVIII, 
com os postulados da Revolução Francesa. Novas concepções surgem, então, no 
campo penal e, com elas, as doutrinas acerca do fundamento do direito de punir”

A abordagem do tema impõe destacar, desde logo, a figura de Cesare 
Bonessana, Marquês deBeccaria, filósofo italiano, nascido em Milão, em 1738, 
seguidor das idéias de Rousseau e Montesquieu, autor do famoso livro “Dos 
delitos e das penas” (1764), a quem se tem atr ibuído a criação da idéia utilitar ista 
e o movimento de renovação do Direito Penal da época, que deu origem à 
Escola Clássica, de que fizeram parte Carmignani, Carrara, Feuerbach, 
Filangieri, Pessina, Romagnosi, entre outros.

Conforme lição de Carrara,14 (1S) é quiçá impossível enumerar todos os 
diversos sistemas que imaginaram os publicistas para dar ao direito de castigai 
seu princípio fundamental, e é difícil os distingui-Ios, poique, ainda que amiúde 
,são diferentes na exterioridade das palavras, se unificam no fundo. Contudo, 
indica os seguintes:

l ü) A vingança -  Hume, Pagano, Vecchioni, Brucknet, Raffaelli, 
Romano e outros -  Admitiram que uma paixão avessa poderia converter-se em 
um direito exigível, e no direito de vingar-se.

2a) A vingança purificada -  Luden -  A sociedade castiga paia que o 
indivíduo não se vingue

3-) A represália -  Doutrina idealizada pelo norte-americano Francis 
Lieber, que no fundo não é senão um simples disfarce da vingança.

4a) A aceitação -  Sistema por meio do qual se elimina a questão, pois 
sustenta que, uma vez promulgada a lei que estabelece a pena, o cidadão, ao 
cometer o delito que sabe castigado de tal forma, se submete voluntariamente 
a essa pena, e não tem razão de queixar-se dela

(14) Op lí! pág. 27
(15) CARRARA Fiaucesco 'Programa de Deiecho Criminal . Pente geneteü. Bogotá: Tèmis vol 

II, § 601. págs 44-47
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5a) A convenção -  Rousseau, Montesquieu, Burlamaqui, Blackstone, 
Vattel, Beccaria, Mably Pastoret, Brissot de Warville -  Cessão à sociedade do 
direito privado de defesa direta

6-) A associação -  Puffendorf -  A constituição da sociedade desenvolve 
o direito punitivo, poi causa da união mesma..

7Ü) A repar ação -  Klein, Schneider, Wicker -  Parte do princípio absoluto 
de que quem haja causado um dano, o deve reparar, de onde deduz que o 
delinquente deve reparar o dano que tenha causado à sociedade.

8a) A conservação -  A sociedade, ao castigar, exerce o direito que 
tem de ser a sua própria conservação e não pode conservar-se se não detém 
os demais, castigando o delinqüente Esta doutr ina tem se expressado ora 
com a simples fórmula da defesa social indireta (Romagnosi, Comte, Rauter, 
Guiliani) ou com a fórmula mais vaga da necessidade política (Feuerbach, 
Krug, Baver, Carmignani). E esta uma idéia perigosa, porque põe nas mãos 
da autoridade um arbítrio terrível; e, por outra parte, indica a razão de 
castigar, mas não demonstra por que a sociedade tem direito de castigar 
um por temor aos outros.

9-) A utilidade -H o b b es, Bentham -  Este princípio se apoia sobre o 
falso postulado de que a utilidade (entendida no sentido de bem material) 
subministra o supremo princípio do bem moral e a origem adequada do 
direito

10a) A correção -  Roedei, Ferreira, Mazzoleni, Marquet-Vasselot -  O 
fundamento desta doutrina se expressa dizendo que a sociedade tem direito de 
castigar o culpável para emendá-lo

1 Ia) A expiação -  Kant, Henche, Pacheco -  É um princípio de justiça 
absoluta, segundo o qual quem tenha causado um mal deve expiar sua falta 
sofrendo um mal.

12a) A defesa continuada -  Esta fórmula foi pioposta por Thiercelin 
como um novo princípio, mais parece um simples desenvolvimento do piincípio 
da defesa direta

4. As Escolas Penais
4 1  Escola Clássica
Após a contribuição de Cesare Beccaria, nos últimos anos do século 

XVIII e na primeira metade do século XIX, sob a efervescência das idéias 
iluministas, desenvolvem-se os estudos da Escola Clássica Criminal, também 
cham ada idealista, filosófico-jurídica, crítico-forense etc., que é livre- 
arbitrista, individualista e liberal, considerando o crime fenômeno jurídico e 
a pena, meio retributivo
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Na visão de Roberto Lyra,llí,i os clássicos são contratualistas e
racionalistas; foram, inicialmente, mais ou menos jusnaturalistas, aceitando,
em regra, o predomínio de noimas absolutas e eternas sobre as leis positivas

Para Francesco Carraia a pena é um conteúdo necessário do direito. E
o mal que a autoridade pública inflige a um culpado por causa de seu delito.

Mais exatamente, na definição de Cariara,(l7> a pena é um mal que, de
confoimidade com a lei do Estado, infligem os juizes aos que são tidos culpados
de um delito, havendo-se observado as devidas formalidades. “A pena não é
simples necessidade de justiça que exija a expiação do mal moral, pois só
Deus tem a medida e a potestade de exigir a expiação devida, tampouco é uma
mera defesa que procura o interesse dos homens a expensas dos demais; nem é
fruto de um sentimento dos homens, que procuram tranquilizar seus ânimos
frente ao perigo de ofensas futuras A pena não é senão a sanção do preceito
ditado pela lei eterna, que sempre tende à conservação da humanidade e a
proteção de seus direitos, que sempre procede com observância às normas de
Justiça, e sempre responde ao sentimento da consciência universal” <l8)

Par a a Escola Clássica a pena é um mal imposto ao indivíduo que merece
um castigo em vista de uma falta considerada crime, que voluntária e 

• ( 1*1) conscientemente cometeu.
A finalidade da pena é o í estabelecimento da ordem externa na 

sociedade É o bem social, representado pela ordem que se obtém mercê da 
tutela da lei jurídica/201

4.2 Escola Positiva
Cesare Lombroso foi o fundador da Escola Positiva Teve como pr ecursores 

Bentham (Inglaterra, 1748-18.32) e Romagnosi (Itália, 1761-1835), entre outros.
Segundo Roberto Lyt a,<21) “a Escola Positiva, também chamada italiana, nova, 

moderna ou antropológica (Lombroso, Ferri, Garofalo, Fioretti), é determinista e 
defensivista, encarando o crime como fenômeno social e a pena como meio de defesa 
da sociedade e de recuperação do indivíduo Chama-se positiva, não porque aceite o 
sistema filosófico mais ou menos comteano, por ém, pelo método. Inicialmente, sofr eu 16 17 18 19 20 21 *

(16) LYRA Robeito “Novíssimas escolas penais’ Rio de Janeiio: Boisoi 1956 pág 6
(17) Op d t § 584 pág 34
(18) Op d t . § 610 pág 62
(19) ARAGÃO Anionio Moniz Sodié de ‘As uês escolas penais” Rio de Janeiro: Fieilas Basios. 

1938 pág 263
(20) CATTANEO Mario A Fiainesto Cenraia e lo filosofia dei diiiilo penale Torino: G 

Giappichelli. 1988 pág 105
(21) LYRA Roberto Expressão mais simples do dii cito penal’ Rio de Janeiro: Ed Rio 1976. pág

28
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a influência de Darwin, Spencer e Haeckel, com as novas concepções da natureza, do 
homem e da sociedade, mormente a doutrina da evolução”.

Para a Escola Positiva o crime é um fenômeno natural e social, e a pena 
meio de defesa social.

Enquanto os clássicos aceitam a responsabilidade moral, para os 
positivistas todo homem é responsável, porque vive e enquanto vive em 
sociedade (responsabilidade legal ou social).

Para os positivistas o Direito Penal deveria subordinar-se oia à 
Antropologia Criminal (Lombroso) ora à Sociologia Criminal (Feni) ora à 
Criminologia (Garofalo)

Cesare Beccai ia disse ao homem: conhece a Justiça; Cesare Lombroso 
disse à Justiça: conhece o homem.

4.3 A Terza S cu o la  italiana e escolas intermediárias
Em meio aos extremos bem definidos das Escolas Clássica e Positiva, 

surgiram ao longo dos tempos posições conciliatórias.
A primeira dessas correntes surge com a publicação, na Itália, de um 

artigo de Manuel Carnevale, denominado “Una Terza Scuola di Diritto Penale 
in Itália”, em 1891, que assinala o início do que se convencionou denominar 
positivismo crítico.

Comportam destaque, nesta fase, a obra de Bem ardino Alimena 
( “Naturalismo crítico e diritto penale”) elmpallomeni ( “Instltuizioni di diritto 
penale ”)

Embora acolhendo o princípio da responsabilidade moral, não aceitam 
que a responsabilidade moral fundamente-se no livre arbítrio, substituindo-o 
pelo determinismo psicológico

Para Impallomeni, a imputabilidade resulta da intimidabilidade; para 
Alimena, resulta da dirigibilidade dos atos do homem, e a sociedade não tem o 
direito de punir, mas somente o de defender-se nos limites do justo.

Surgiram, depois, posições críticas, ecléticas e, finalmente, unitáiias
São dignas de menção: a Escola Técnico-Jur ídica, chamada por Ugo Spirito 

de Concepção Técnico-Jurídica (Rocco, Manzini, Massari, Battaglini, Paoli, Saltelli, 
Di Falco, Finzi); a Escola do Idealismo Atualístico (Groce, Gentile, Costa, Spirito, 
Maggiore); e a Escola Penal Humanista (Lanza, Falchi, Montalbano, Pappalargo). 
Visa-se a reatar os vínculos do Direito Penal com a Filosofia e a Moral. O campo 
da penalidade deve ser idêntico ao da moralidade (L anza)

O movimento unitár io mais significativo foi o da União Internacional 
do Direito Penal (Von Liszt, Von Hamel e Prins)
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4 4 A Nova Defesa Social
Depois da II Guerra Mundial, reagindo ao sistema unicamente reti ibutivo, 

surge a Escola do Neodefensivismo Social, liderada por Marc Ancel, na França, 
e por Filippo Grammatica, na Itália, que segundo seus postulados não visa punir 
a culpa do agente criminoso, apenas proteger a sociedade das ações delituosas. 
Essa concepção rechaça a idéia de um Direito Penal repressivo, que deve ser 
substituído por sistemas preventivos e por intervenções educativas e reeducativas, 
postulando não uma pena para cada delito, mas uma medida para cada pessoa(22)

Conforme ensina Damásio E de Jesus,<W) “para a Defesa Social, a pena 
tem três finalidades:

Ia) não é exclusivamente de natuieza retributiva, visando também a 
tutelar os membros da sociedade;

2a) é imposta para a ressocialização do criminoso;
3a) a máquina judiciária criminal deve terem  mira o homem, no sentido 

de que a execução da pena tenha um conteúdo humano”.
Consideiando que o crime é uma doença, e o criminoso, portanto, um 

doente, Manoel Pedro Pimentel{24) sustentava que a sociedade tem o dever de 
se defender dos ataques contra bens e interesses tutelados juridicamente. 
Todavia, no seu entender a de castigo, e o Direito Penal passaria a ser Direito 
de Defesa Social; o Código Penal, então, seria denominado Código de Defesa 
Social Os presídios já não seiiam prisões, e sim casas de tratamento

Destacava em seus respeitáveis ensinamentos o renomado penalista, 
como tríplice objetivo da Defesa Social:

“ 1 -  a pena não tem somente caráter expiatór io, mas interessa também 
para a proteção da sociedade;

2 -  a pena, além de ser exemplar a retributiva, tem um escopo de 
melhoramento senão mesmo de uma reeducação do delinqüente;

3 -  a justiça penal deve ter sempre presente a pessoa humana, além das 
simples exigências da técnica processual, a fim de que o tratamento penal seja 
sempre humano”

5 Principais teorias sobre os fins da pena
5 1 Teorias absolutas ou de justiça. Pena retributiva e expiatória
For am defensores das teorias absolutas, entre outros, Cair ara, Petrocelli, 

Maggiore e Bettiol na Itália, Binding, Maurach, Welzel e Mezger na Alemanha,

(22) CALÓN.Cuelio La modernapenoiogia . Barcelona: Bosch. 1958. I  1/26 Apuei Damásio E 
de Jesus ‘O novo sisiema penal” São Paulo: Saraiva. 1977 pág 34

(23) JESUS Damásio E de lO novo sistema penai São Paulo: Saraiva 1977, pág 34
(24) PIMENTEL Manoel Pedro ‘Ensaio sobre a pena RI 732/769-778, out. 1996
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mas, principalmente, Kant e Hegel. Para Kant a fundamentação é de ordem 
ética, para Hegel é de ordem jurídica

Para as teorias absolutas a pena é a retaliação e a expiação, uma 
exigência absoluta de justiça, com fins aflitivos e retributivos, opondo-se a 
qualquer finalidade utilitária

Na lição de Cezar Roberto B ittencourt,(25> “segundo o esquema 
retribucionista, é atribuída à pena, exclusivamente, a difícil incumbência de realizar 
a Justiça. A pena tem como fim fazer Justiça, nada mais. A culpa do autor deve 
sei compensada com a imposição de um mal, que é a pena, e o fundamento da 
sanção estatal está no questionável livre arbítrio, entendido como a capacidade 
de decisão do homem para distinguir entre o justo e o injusto”

As chamadas teorias absolutas, diz Sauer,<26) melhor chamadas teoiias da 
pena conforme a Justiça, apóiam-se na filosofia do idealismo alemão, 
especialmente em Kant e Hegel A pena encontra seu fundamento somente em 
sua referência ao delito; segundo sua gravidade determina-se sua quantia como 
que se satisfazem as exigências do ordenamento jurídico e a Justiça. Assim como 
a boa ação merece reconhecimento, a má ação requer reprovação e compensação 

É conhecido o exemplo apontado por Kant no sentido de que: “Se a 
sociedade civil resolver autodissolver-se, com a concordância de todos os seus 
cidadãos, mesmo assim, caso esta sociedade habitar uma ilha e resolver 
abandoná-la espalhando-se pelo mundo, o último assassino condenado e pieso 
teria que ser executado, antes do abandono final da ilha pelo último membro do 
povo. Isto dever á assim acontecer par a que cada um receba a punição equivalente 
aos seus atos e a dívida de sangue não permaneça vinculada ao povo” (271

Em síntese, Kant entende que o réu deve ser castigado apenas por ter 
delinqüido. Não estabelece nenhuma consideração sobre a utilidade da pena 
para ele ou para a sociedade, retirando toda e qualquer função preventiva -  
especial ou geral -  da pena “A aplicação da pena decorre da simples infringência 
da lei penal, isto é, da simples prática do delito” <28>

Hegel também é partidário de uma teoria retributiva da pena Sua tese 
resume-se em sua conhecida frase: “A pena é a negação da negação do Direito”.<29) 
Em verdade, Kant e Hegel atribuem à pena um conteúdo talional 25 26 27 28 29

(25) BITTENCOURT. Cezar Roberto, “Manual dc direito penal São Paulo: Saraiva, 1999. pág 99.
(26) SAUER. Guilhermo Dciecho penal Pane geneial' Barcelona: Bosch, 1956 pág 18
(27) ASHTON Peter Walter “As principais teorias de direito penal, seus proponentes e seu 

desenvolvimento na Alemanha , RT 742/444
(28) BITTENCOURT, Cezar Roberto “Falência da pena de piisão -  Causas e alternativas’ São 

Paulo: RT 1993 pág 103
(29) Idem ibiclem
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O fundamento da pena em Hegel é jurídico, já que ela se destina à 
restabelecer a vigência da vontade geral, que é a lei, negada que fora pela 
vontade do delinquente “Ela é uma exigência de Justiça e se funda na pura 
retribuição. É um fim em si mesma e não serve a qualquer outro propósito que 
não seja o de recompensar o mal com o mal (fundamento metafísico Kantiano) 
Não tem, pois, uma finalidade, se considerada objetivamente” .<3ll)

No escólio de Claus Roxin,<31> são três os inconvenientes que podem ser 
apresentados na análise da teoria da retribuição. O primeiro decorre do fato de 
que a referida teoria pressupõe já a necessidade da pena, que deveria fundamentar. 
E assevera: “Pois se o seu significado assenta na compensação da culpa humana, 
não se pode com isso pretender que o Estado tenha de retribuir com a pena toda 
a culpa. Cada um de nós considera-se culpado perante o próximo de muitas 
maneiras, mas não somos por isso puníveis E, igualmente, a culpa jur ídica acarreta 
consequências de tipos diversos, como por exemplo, um dever de indenização 
por danos, mas apenas em raras ocasiões a pena. A teoria daretiibuição, portanto, 
não explica em absoluto quando se tem de punir, mas apenas refere: ‘Se 
impuser des -  sejam quais forem os critér ios -u m a  pena, com ela tereis de retribuir 
um crime’ O segundo, nos seguintes termos: A liberdade humana pressupõe a 
liberdade de vontade (o livre-arbítrio), e a sua existência, como os próprios 
partidár ios da idéia da retribuição concordam, é indemonstrável. Por fim, o terceiro 
argumento é no sentido de que, mesmo quando se considere que o alcance das 
penas estatais e a culpa humana se encontram suficientemente fundamentadas 
com a teoria da expiaçáo, colocar-se-ia sempre uma terceira objeção, a saber: a 
própria idéia de retribuição compensadora só pode ser plausível mediante um 
ato de fé Pois, considerando-o racionalmente, não se compreende como se pode 
pagar um mal cometido, acrescentando-lhe um segundo mal: sofrer a pena E 
claro que tal procedimento corresponde ao arraigado impulso de vingança 
humana, do qual surgiu historicamente a pena; mas considerar que a assunção da 
retribuição pelo Estado seja algo qualitativamente distinto da vingança, e que a 
retribuição tome a seu cargo ‘a culpa de sangue do povo’, expie o delinquente 
etc., tudo isto é concebível apenas por um ato de fé, que, segundo a nossa 
Constituição, não pode ser imposto a ninguém, e não é válido para uma 
fundamentação, vinculante para todos, da pena estatal” .

Feitas, em síntese, tais considerações, conclui o jurista: “A teoria da 
retribuição não nos serve, porque deixa na obscuridade os pressupostos da 
punibilidade, porque não estão comprovados os seus fundamentos e porque,

(30) SHECAIRA Sérgio Salomão; CORRÊA JUNIOR Alceu. “Pena e Constituição São Paulo: 
RT. J995 pág 99

(3!) ROXIN. Claus ‘Piobiernas Jundamentais de direito penal Lisboa: Vega 1986, págs 19-20
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como profissão de fé irracional e além do mais contestável, não é vinculante. 
Nada se altera com a substituição, que amiúde se encontra em exposições 
recentes, da idéia de retribuição (que recorda em demasia o arcaico princípio 
de talião), pelo conceito dúbio de ‘expiação’, na medida em que, se com ele se 
alude apenas aum a ‘compensação da culpa’ legitimada estatalmente, subsistem 
integralmente as objeções contia uma ‘expiação’ deste tipo Se, pelo contiáiio, 
se entende a expiação no sentido de uma purificação interior conseguida 
mediante o arrependimento do delinquente, trata-se então de um resultado moral, 
que por meio da imposição de um mal mais facilmente se pode evitar, mas que, 
em qualquer caso, se não pode obter pela força”

Embora entendendo que a retribuição compensadora não é condizente 
com o Estado Democrático de Direito por não respeitai o princípio da dignidade 
humana, o que não nos parece correto, Sérgio Salomão Shecairae Alceu Conêa 
Junior(32) destacam que a teoria letributiva apresenta uma grande qualidade 
quando propõe a idéia de medição da pena, que atende ao princípio da 
proporcionalidade, “dado informativo de qualquer moderna legislação penal”

5,2 Prevenção ger al
Intimidação de todos os membros da comunidade jurídica pela ameaça

da pena
Destacam-se entre os defensores da teoria da prevenção geral da pena, 

entre outros, Beccaria, Bentham, Feuerbach, Filangieri e Schopenhauer.
Anselm v Fueurbach foi quem formulou a teoria da coação psicológica, 

expressão jurídico-científica da prevenção geral, segundo a qual “é através do 
Direito Penal que se pode dar uma solução ao problema da criminalidade” (33) 34 

Claus Roxin,(34> entietanto, contraria a teoria da prevenção geral nos 
seguintes termos: “Em primeiro lugar, permanece em aberto a questão de saber 
face a que comportamentos possui o Estado a faculdade de intimidar. A doutrina 
de prevenção geral partilha com as doutrinas da retribuição e da correção esta 
debilidade, ou seja, per manece por esclarecer o âmbito do criminalmente punível 
A ela se acrescenta uma ulter ior objeção: assim como na concepção da prevenção 
especial não é delimitável a duração do tratamento lerapêutico-social, podendo 
no caso concreto ultrapassar a medida do defensável numa ordem jurídico-liberal, 
o ponto de partida da prevenção geral possui normalmente uma tendência para o 
terror estatal Quem pretender intimidar mediante a pena tenderá a reforçar esse

(32) SHECAIRA, Sérgio Salomão; CORRÊA JUNIOR. Alceu Op cit. pág. 100.
(33) BITTENCOURT, Cez:u Roberto ‘Falência da pena de prisão -  Causas e alternativas” São 

Paulo: RT. 1993 pág 115
(34) Op c ii . págs 22-23
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efeito, castigando tão duramente quanto possível Outro argumento reside no 
fato de que, em muitos grupos de crimes e de delinqüentes, não se conseguiu 
provar até agora o efeito de prevenção geral da pena. Por fim, uma última objeção: 
Como pode justifícar-se que se castigue um indivíduo não em consideração a ele 
próprio, mas em consideração a outros? Mesmo quando seja eficaz a intimidação, 
é difícil compreender que possa ser justo que se imponha um mal a alguém para 
que outros omitam cometei um mal”. E  conclui: “A teoria da prevenção geral 
encontra-se, assim, exposta a objeções de princípio semelhante às outras duas: 
não pode fundamentai o poder punitivo do Estado nos seus pressupostos, nem 
limitá-lo nas suas conseqüências; é político-criminalmente discutível e carece 
de legitimação que esteja em consonância com os fundamentos do ordenamento 
jurídico”.

Na precisa compreensão de Mezger, como instrumento de prevenção, 
a pena deve “atuai social e pedagogicamente sobte a coletividade” (prevenção 
geral) e deve “proteger a coletividade ante o condenado e corrigir a este” 
(prevenção especial)

Ameaça que é, a pena constitui, como assinala Nélson Hungria, “um 
poderoso meio profilático da fames peccati” e “um freio contra o crime” que, 
se de um lado, “reafiima o princípio da autoridade, que o criminoso afrontou”, 
de outro representa “um indireto contramotivo aos possíveis criminosos de 
amanhã” <3?)

5 .3 Prevenção especial
Postulado da moderna política criminal, cuida-se da prevenção do delito 

por atuação sobre o autor Diiige-se exclusivamente ao delinquente, para que 
este não volte a delinqüir.

Segundo Sauer,ÍM> não oferece ao juiz na medição da pena nenhum 
ponto de apoio e não oferece tampouco referências de valoração adequadas.

Confoime íescheck, citado por Cezar Roberto Bitencourt,<37) várias 
correntes defendem uma postura preventivo-especial da pena. Na França, por 
exemplo, pode-se destacar a teoria da Nova Defesa Social, de Marc Ancel; na 
Alemanha, a prevenção especial é conhecida desde os tempos de Von Liszt, e, 
na Espanha, foi a Escola Correcionalista, de inspiração Krausista, a postulante 
da prevenção especial. Independentemente do interesse que possa despertar 
cada uma destas correntes, foi o pensamento de Von Liszt que deu origem, na

(35) HUNGRIA Nélson “Novas queslões juiídico-penais Rio de Janeiro: Jacintho 1940 pág 
132

(36) SAUER Guilhenno Op a t . pág 56
(37) BITTENCOURT Cezai Robeito “Manual de diieito penal Parle geial São Paulo: RT, 1999,

pág 112

DOUTRINA 75

atualidade, a comentários de alguns penalistas sobre um “retorno a Von Liszt”, 
confoime leciona Mir Puig.<38)

Na lição de Maurach,('v) em seu conjunto, a prevenção especial está 
orientada a desenvolver uma influência inibitór ia do delito no autor. A sua vez, 
esta finalidade se subdivide em três fins da pena: intimidação (preventivo 
individual), ressocialização (correção) e asseguramento Neste sentido, a 
intimidação e a ressocialização podem ser concebidas como objetivos positivos, 
enquanto elas buscam reincorporar o autor à comunidade juiídica, ou bem 
mantê-lo nela; busca assegurar a recuperação do autor para a comunidade.

A prevenção especial não busca a intimidação do grupo social nem a 
retribuição do fato praticado, visando apenas àquele indivíduo que já delinqüiu 
para fazer com que não volte a transgredir as normas jurídico-penais Os 
partidários da prevenção especial preferem falar de medidas e não de penas, 
como assinala Mir Puig (4")

Para Claus Roxin,38 39 40 (4I) * a teor iada prevenção especial tende, mais que um Direito 
Penal da culparetributivo, a deixai' o particular ilimitadamente à mercê da intervenção 
estatal Outra objeção consiste no fato de que, nos crimes mais graves, não teria de 
impor-se uma pena caso não existisse perigo de repetição, e esclarece: “O exemplo 
mais contundente é constituído, neste momento, pelos assassinos dos campos de 
concentração, alguns dos quais mataram cruelmente, por motivos sádicos, inúmeras 
pessoas inocentes Tais assassinos vivem hoje, na sua maioria, discreta e socialmente 
integrados, não necessitando portanto de ressocialização alguma; nem tampouco 
existe da sua parte o per igo de uma i eincidência ante o qual devei iam ser intimidados 
e protegidos Deverão eles, então permanecei impunes?” E arremata afirmando: “A 
teoria da prevenção especial não é capaz de fornecer a necessária fundamentação da 
necessidade da pena para tais situações” Coloca a última objeção nos seguintes 
termos: “O que legitima a maioria da população a obrigar a minoria a adaptar-se aos 
modos de vida que lhe são gratos? De onde vem o direito de poder educar e submeter 
a tratamento contr a a sua vontade pessoas adultas? Porque não hão de poder viver 
conforme desejam os que fazem à maigem da sociedade. Será a circunstância de 
serem incômodos ou indesejáveis par a muitos dos seus concidadãos causa suficiente 
para contra eles proceder com penas discriminatórias? Tais perguntas parecem 
levemente provocadoras” E conclui: “Exprimindo numa só frase: a teoria da pr evenção

(38) MIR PUIG, Santiago Intiodueción a las bases dcl deiedio penal Baicelona: Boscli 1976, 
pág 70

(39) MAURACH. Reinhart Deiedw penal . Pente geneia! Buenos Aiies: Astica. 1995 pág 76i
(40) MIR PUIG, Santiago Fimción de la pena > temia de! elelito en ei Estado Dcnwuntko de

Deiedw' Baicelona: Bosch. 1982 pág 70
(4!) Op u t pág 21
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especial não é idônea para fundamentar o Direito Penal, porque não pode delimitai 
os seus pressupostos e conseqüências, porque não explica a punibilidade de crimes 
sem perigo de repetição e porque a idéia de adaptação social coativa, mediante a 
pena, não se legitima por si própria, necessitando de uma legitimação jurídica que se 
baseia noutro tipo de considerações”

Entre nós, Sérgio Salomão Shecairae Alceu Corrêa Tumor'421 entendem 
que a prevenção especial “pode representar uma idéia absolutista, arbitrária, 
ao querer impor uma verdade única, uma determinada escala de valores e 
prescindir da divergência, tão cara às modernas democracias Suas qualidades, 
por outro lado, são inescondíveis Esta teoria tem um caráter humanista, pois 
põe um acento no indivíduo, considerando suas particularidades, permitindo 
uma melhor individualização do remédio penal Além disso, sua atuação 
específica permite o aperfeiçoamento do trabalho de leinserção social”.

5 4 Teoria mista ou unificadora da pena
Sem desprezar os principais aspectos das teorias absolutas e relativas, 

como é intuitivo, as teorias mistas ou unificadoras buscam reunir em um 
conceito único os fins da pena. A doutrina unificadora defende que a 
retribuição e a prevenção, geral e especial, são distintos aspectos de um mesmo 
fenômeno que é a pena

Em resumo, as teorias unificadoras acolhem a retribuição e o princípio 
da culpabilidade como critérios limitadores da intervenção da pena

5 5 Teoria da prevenção geral positiva
As teorias unificadoras não obtiveram o êxito desejado junto aos 

doutiinadores da época, que continuaram os estudos e pesquisas para uma 
perfeita teoria sobre os fins da pena

Da insatisfação reinante, dos estudos e pesquisas que nunca cessaram, 
surge a teor iada prevenção geral positiva, que se apresenta com duas subdivisões: 
prevenção ger al positiva fundamenladora e prevenção geral positiva limitador a.

A primeira não visa a intimidação ou a proteção de bens jurídicos. 
Busca, apenas, a afirmação de vigência da norma perante a sociedade.

Paia a segunda, a prevenção geral deve expressar-se com sentido 
limitador do poder punitivo do Estado.

6 Consider ações finais
A sociedade e a comunidade jurídica reclamam resultados ainda não 

alcançados pelo Direito Penal brasileiro, e um dos principais caminhos para o 
estudo e compreensão do tema é identificar o fim, ou os fins, da pena, já que o

(42) Op c ii. pág 100
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Direito Penal tem sido avaliado por aquilo que se entende deva ser seu resultado, 
que é buscado, lato sensu, com a pena

Tem se entendido e proclamado que o Direito Penal, através da 
imposição de penas, deve conter a criminalidade, os índices de reincidência, e 
resolver as graves distorções que envolvem a segurança pública.

Conforme já anotamos acima, em linhas de considerações finais, há quem 
vislumbre o predomínio da função retributiva da pena. Nesse sentido é o pensar de 
Élio Morselli,'431 para quem: “A pena é integradora, ou melhor, reintegradora dos 
valores fundamentais da vida coletiva, somente quando for considerada em função 
retributiva, ou seja, como correspondente do mal infligido pelo réu à sociedade. Se 
perder de vista este necessário significado de decorrência de um malum actionh, 
considerando, assim, a pena como um instrumento de política criminal, então, não 
mais serápossível conseguir a neu ti alização do alarme social, nem, por conseguinte, 
areconstituição do equilíbrio intrapsíquico individual e coletivo Consequentemente, 
nem o sentimento de Justiça nem a consciência jurídico-social encontrarão a 
necessária satisfação e consolidação”

O conceito de retr ibuição é um conceito ético A propósito, na lição de 
Giuseppe Bettiol:'441 “No estágio atual do desenvolvimento cultural, qualquei 
sofrimento infligido ao culpado além da exigência retributiva é realmente um 
mal; e é sentido também como mal insuportável todo sofrimento infligido nos 
limites formais da retribuição quando esta não for entendida como adequada 
ao conceito de retr ibuição O verdadeiro conceito de retribuição é um conceito 
ético que deve ter presente a natureza moral do homem É com base na idéia de 
retribuição que o critério da proporcionalidade ingressou no Direito Penal, já 
que a pena retributiva deve ser estritamente proporcionada ao comportamento 
anterior. A força real da pena está, realmenle, em sua justiça, ou seja, em sua 
proporcionalidade Quando se desvia dessa diretriz termina-se por removei do 
Direito Penal sua base ética e por negar-se ao réu toda garantia substancial de 
liberdade Entre o ente homem e o ente pena deve existir perfeita correlação, 
porque o homem enquanto pessoa moral tem ‘direito’ à pena, não podendo ser 
violado em sua natureza para ser submetido a medidas profiláticas, que dizem 
respeito apenas ao aspecto ‘zoológico’ da personalidade humana. O homem 
somente se salva salvando a idéia retributiva da pena”

Também comporta destaque a lição de Eduardo C onea/431 para quem 
“a retribuição impõe o estabelecimento do quantum máximo de pena que é 43 44 45

(43) MORSELLI Élio ‘ A função da pena à luz da moderna ei iminologia” IBCCtiin 19/45-46 São 
Paulo: RT auo 5 jul/set 1997

(44) BETTIOL, Giuseppe. Diieilo penal Tiad Paulo José da Costa Ji e Albei to Silva Franco São 
Paulo: RT. 1976 V III pág 102

(45) CORRÊA, Eduardo ‘ Direito eiimina! Coimbia: Almedina. 1999 págs 65-66
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justo que o delinquente sofia Mas, sendo assim, logo se vê que a letribuição 
pode sempre conciliar-se com o quantum de pena exigido pelas necessidades 
de prevenção geral -  a pena que seja necessária e suficiente para intimidar a 
generalidade das pessoas, afastando-as da prática de crimes: ponto é que a 
prevenção seja justa. Retribuir significa ainda, porque a retribuição supõe e se 
liga à culpa do agente, estimular o sentido de auto-responsabilidade do 
delinqüente: é essencial dar-lhe a idéia de que está nas suas mãos o corrigir-se; 
que, portanto, esta tarefa não pode pertencer ao sistema de execução das penas 
(o qual só lhe pode fornecer os meios para tanto), mas a ele próprio Assim, se 
consegue, por esta via, um sistema monístico que não exclui, antes envolve, a 
possibilidade de realização de fins éticos, afastando ou evitando, por outro 
lado, as críticas da prevenção geral”

De qualquer foima, seja qual for o suporte filosófico que se adote, 
cremos que é inafastável a utilidade da pena Conforme asseverou Marco 
Antonio de Barros em excelente artigo: “Incogitável a desvinculação da pena 
de um sentido útil. A utilidade lhe é inerente (e aqui vamos sempre enfocar a 
pena privativa de liberdade) Além do Estado visar fortalecer a repressão 
preventiva poi meio do traço intimidativo que a sanção penal possa exprimir 
na consciência do indivíduo, do ponto de vista estrutural, permite-se tripartir 
as funções da pena em retributiva, humanitária e ressociaIizadora”.(46)

Com efeito, na prática, salta aos olhos no Direito Penal br asileiro uma enorme 
antinomia entre o desejo do legislador e a realidade evidenciada. Os fundamentos 
filosóficos determinantes da prática legislativa (cominação das penas) não alcançam 
a finalidade pretendida, não se concretizam na aplicação e execução das penas.

Na maioria dos processos criminais submetidos à apreciação do Poder 
Judiciário inexiste uma correta avaliação da culpabilidade, das circunstâncias 
que influenciam na aplicação das penas, que quase sempre muito pouco se 
distanciam do mínimo legal, e i ar íssimas vezes se aproximam do limite oposto

Até porque inexistentes elem entos suficientes, porquanto não 
investigados adequadamente, não há uma correta aferição da culpabilidade, da 
conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e 
conseqüências do crime, de maneira que a individualização da pena torna-se 
falha, desatendendo o espirito do legisladoi infraconstitucional e também a 
regra constitucional asseguradora de tal direito público subjetivo.

O Estado revela-se absolutamente incompetente diante da questão 
penitenciária

(46) BARROS Marco Antonio dc '‘Abalos à dignidade do Direito Penal’ RT 747/489.
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É preciso anotai, ainda, que, modemamente, para punir os crimes mais 
graves a pena aplicada com maior frequência é a de prisão, e, “ingressando no 
meio carcerário, o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. 
Seu aprendizado nesse mundo novo e peculiar, é estimulado pela necessidade 
de se manter vivo e, se possível, ser aceito no grupo Portanto, longe de estar 
sendo ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para 
viver na prisão. Eclaro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares 
na prisão, pois está interessado em não sofrer punições Assim, um observador 
desprevenido pode supor que um preso de bom comportamento é um homem 
regenerado, quando o que se dá é algo inteiramente diver so: ti ata-se apenas de 
um homem prisionizado” (47)

A conclusão a que chegou Marco Antonio de Barros(48) no artigo pr ecitado 
é a de que “nos dias atuais a pena privativa de liberdade não espelha a justa 
punição filosoficamente inspirada pelo legislador. Teor icamente a pena tem como 
características, além da função repressiva, os fins retributivo, humanitário e 
ressocializante do condenado. Todavia, da foi ma como as coisas caminham, hoje 
a pena é de ser tida apenas e tão-somente como expiação Castigo severíssimo 
para determinadas infrações de menor giavidade Portanto, de pouco sentido 
útil, já que desobediente aos dogmas ético, humano e ressocializador”.

Para uma singela conclusão a respeito dos fins da pena nos dias atuais, 
ousamos estabelecer e adotar um paralelo com o raciocínio de que se vale a 
doutrina do direito penal de intervenção mínima, para quem o direito penal só 
deve intervir nas questões essencialmente penais.

Adotando tal critério e considerando que a formação moral do homem 
e da sociedade não depende de qualquer punição, na essência, e que deve ser 
alcançada através de outros estímulos éticos-sociais, temos que a finalidade 
primeira da pena é somente punir Punir é retribuir uma violação da norma de 
conduta, com a consequência legal que a própria sociedade houve por bem 
estabelecer, direta ou indiretamente. A essência é a retribuição.

Se o legislador deve estabelecer como delito somente aquilo que 
interessa ao Direito Penal, usando o mesmo raciocínio conclui-se que a pena 
não pode ter outra finalidade que não a punição com sentido retributivo; não se 
presta, de forma principal, a corrigir, educar ou fincar preceitos éticos-sociais, 
em curto ou longo espaço de tempo, na peisonalidade deformada, ou não, do 
criminoso Se só interessa ao Direito Penal o que é de Direito Penal, só cabe à 
pena a adequada e justa retribuição do mal: a punição Se por ser adequada e

(47) PIMENTEL Manoel Pcdvo “O crime e a pena na atualidade ’ São Paulo: RT, 1983 pág 158
(48) BARROS Marco Antonio de “Abalos à dignidade do direito penal RT 747/492.
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justa eia terminai poi surtir outros efeitos educativos, secundários, de prevenção 
especial ou geral, melhoi ainda Todavia, não quer dizer que não surtindo estes 
outios efeitos educativos não estaria alcançando seus fins.

Não é com a pena que se há educai aquele que durante mais de dezoito 
anos de convivência social não conseguiu se autodeterminar para a vida ordeira.

Agregada a idéia de retiibuição, não como finalidade primeira, segue a 
idéia de estímulo a que o criminoso se autodetermine em conformidade com 
os padrões vigentes de conduta social Assim, a prevenção especial é secundária 
e não deve integrar, na essência, os fins da pena

A prevenção geral é apenas uma ambição remota.
A autodeterminação é da essência do ser humano. No mais das vezes a 

pena não serve de contra-estímulo ao criminoso que a recebe, até porque ao se 
autodeterminar para o crime já conhece a existência da possibilidade de punição, 
e até a possibilidade de ser morto em eventual reação da parte ofendida, de 
terceiros ou policiais, e mesmo assim não se demove de seu desiderato Por 
óbvio, servirá menos ainda a outro qualquer criminoso potencial A parcela 
ordeira da sociedade, distante da realidade criminosa, ínfimo ou mesmo nenhum 
reflexo sofrerá da apenação imposta a outrem, na sua particular formação e 
personalidade Um homem de bem não deixa de cometer crimes porque um 
certo e determinado criminoso fora condenado Fosse o inverso, campeando a 
impunidade, toda a sociedade ordeira se voltaria para a piática de crimes os 
mais variados, e não é isso que ocorre.

Após avaliadas as diversas teorias e doutrinas que acima se expuseram, 
a conclusão a que chegamos é no sentido de que o fim da pena é a retribuição
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Terapia do acusado de porte de entorpecente 
como condição da suspensão condicional do 
processo

V a l t c i  F o l e t o  S a n t i n

Piomotor dc Justiça-SP___________________________________________________

I Introdução
A suspensão condicionai do processo permitiu um leque de opções à Justiça 

Criminal para a despenalização e medidas piofiláticas ao autor de crime, que ainda 
se encontram com dúvidas e direcionamento para atendimento de situações 
favoráveis à sociedade e ao próprio infrator penal As principais dúvidas residem 
na faculdade ou obrigatoriedade da proposta de suspensão do processo poi parte 
do Ministério Público e na possibilidade de proposição de ofício pelo juiz.

No confronto com a realidade surgem inúmeras outras situações que 
merecem análises e estudos jurídicos, para permitir uma maior utilidade do 
instituto da suspensão condicional do processo e transposição para o mundo 
real. Nessa linha, cabe analisar também as condições que podem ser propostas 
e a possibilidade de condicionar a suspensão do processo à realização de terapia 
consistente em tratamento ambulatorial para eliminação do vicio e freqüência 
a reuniões de grupos de Narcóticos Anônimos ou similares (Alcoólicos 
Anônimos) por acusação de porte de entorpecente, objeto deste trabalho

II Da atribuição de proposta pelo Ministério Público e da 
possibilidade de indicação de outras condições

O artigo 89, da Lei i r  9 099/1995, disciplina o instituto da suspensão 
condicional do processo Prevê o dispositivo: “Avt 89. Nos crimes em que a 
pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidos ou não por 
esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão 
do processo, poi dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 
processado ou não tenha sido condenado poi outro crime, presentes os demais 
requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código 
Penal). § lü Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, 
este, recebendo a denúncia, poderá suspendei o processo, submetendo o acusado 
a período de prova, sob as seguintes condições: I -  reparação do dano, salvo 
impossibilidade de fazê-lo; II-p ro ib ição  de freqüentar determinados lugares; 
III -  proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 
juiz; IV -  comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para
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informar e justificar suas atividades § 2 - 0  juiz poderá especificar outras 
condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à 
situação pessoal do acusado § 3- A suspensão será revogada se, no curso do 
prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem 
motivo justificado, a reparação do dano § 4U A suspensão poderá ser revogada 
se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou 
descumprir qualquer outra condição imposta § 5- Expirado o prazo sem 
revogação, o luiz declarará extinta a punibilidade § 6Ü Não correrá a prescrição 
durante o prazo de suspensão do processo § 1- Se o acusado não aceitar a 
proposta prevista neste artigo, o processo prosseguir á em seus ulteriores termos”

A iniciativa da proposição é do Ministéiio Público, o momento da 
proposta é por ocasião da denúncia ou sucessivamente, as condições especiais 
são de reparação do dano (I), proibição de frequentar determinados lugares 
(II), proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial (III) e 
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo (IV), podendo ser especificadas 
outras condições desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado 
(§ 2-) A aceitação incumbe ao acusado e a concessão do benefício é da 
competência do juiz

A atribuição da iniciativa da proposição da suspensão do condicional 
do processo pelo Ministéiio Público tem respaldo constitucional e legal

Inegável que a suspensão do processo, ato bilateral, com transação das 
partes, é controlada judicialmente (Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães 
Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes, “Juizados 
Especiais Criminais: Comentários à Lei nfl 9.099/1995”, RT, 1995, págs. 191 e 
192) Do mesmo modo, tem idêntica natureza jurídica de transação bilateral a 
aplicação imediata da pena

No entanto, a propositura dos benefícios é atribuição exclusiva do 
Ministério Público (arts 76, çaput, e 89, caput, da Lei #9 .099/95 c c art 129, 
I, da Constituição Federal), pelo princípio da discricionariedade regrada O 
juiz não pode agir de oficio, pois quem detém a iniciativa no ius poútitm é o
Ministério Público (Ada et ahi, pág. 210)/•

E defeso ao juiz m ovim entai ex officio  a jurisdição, proibida 
constitucionalmente (art 129,1, CF) e banida pela Lei nü 9 099/95, que levogou 
expressamente a Lei nü 4 611, observando que a sentença homologatória de 
transação penal é resposta jurisdicional e no caso teríamos exercício de jurisdição 
sem ação (Ada e outros, págs 125 e 126). O direito de ação não se esgota no 
impulso inicial, compreendendo o exercício dos direitos, poderes, faculdades e 
ônus assegurados às paites ao longo de todo o processo (Cintra, Grinover & 
Dinamaico, “Teoria Geral do Processo”, págs. 254/255, n- 156) e a homologação 
de transação, que elimine ou suspenda o processo, contra a vontade do Ministério
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Público, significa retirar deste o exercício do direito de ação, titular exclusivo, 
em termos constitucionais (Ada e outros, “Juizados”, pág. 326).

Cada um tem um papel determinado na aplicação imediata da pena ou 
na suspensão do processo: o Ministério Público propõe, o acusado aceita ou 
recusa, e o juiz decide se suspende ou não o processo ou se aplica ou não a pena 
imediata. Inviável que o promotor aceite ou recuse em nome do acusado ou 
decida suspender o processo ou aplicar a pena ou que o acusado proponha ou 
decida sobre a suspensão ou a aplicação imediata da pena ou que o juiz faça a 
proposta ou aceite-a em nome do réu

O Ministério Público, titular da ação penal, pode promover medidas de 
política criminal, não apenas como agente executor das opções do legislador, 
confoime já reconhecido pelo E. Supiemo Tribunal Federal, no HC nü 75.34.3- 
4-MG, relatado pelo Min Sepúlveda Pertence, quando analisada recusa do 
promotoi de justiça de propor a suspensão do processo e a incidência da norma 
do artigo 28 do Código de Processo Penal

O Ministério Público não é obrigado a fazer a proposta, podendo deixar 
de fazê-la se ausentes os requisitos legais. Se equivocado o representante 
ministeiial na recusa de efetuar a proposta e discordar o magistrado, o caminho 
a trilhai é a remessa dos autos ao Di Procurador-Geral de Justiça, por analogia 
ao artigo 28, do Código de Processo Penal, no caso de suspensão do processo 
(Ada etalii, pág 211, e, Luiz Antonio Guimarães Marrey, Parecer encaminhado 
pela Procurador ia-Geral de Justiça aos Senhores Ministros do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, Boletim Informativo 02, 1996, 
Ministério Público do Estado de São Paulo, Piocuradoria-Geral de Justiça e Centro 
de Apoio Operacional das Promotor ias de Justiça Criminais, pág 61) e também 
similarmente na aplicação imediata da pena (Ada e outros, pág 126, e, Marrey) 

A proposta judicial de ofício afasta-se da jurisprudência maciça e atual 
dos tribunais superiores, E Superior Tribunal de Justiça e E  Supremo Tribunal 
Federal Os referidos tiibunais consideram como solução correta a aplicação 
do artigo 28 do Código de Processo Penal, com a remessa dos autos ao 
Procurador-Geial de Justiça, para a hipótese do piomotor de justiça recusar-se 
a efetuar a proposta

Sobre a posição do E STF, vide (wwwstf govbrTH C n^/õ  343-4MG, 
Boletim Informativo do STF n-s 76e92; HCn-76 439-SP, Rei OctavioGallotti, 
j 12.5 98, Boletim Informativo do STF na HOeDTU 21.8 1998; HC n-74 153- 
SP;H C nü77 723-RS,Rel Néri daSilveira, 15 9 1998, Boletim Informativo do 
STF 123

Em relação ao E STJ, vide as seguintes decisões, a título de 
amostragem: 5a Turma (RHC nfl I0.265/SP, j. em 15 5.2001, v.u , DT 11 6.2001,
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RESP nü 211 659/SP, j. em 20 2.2001, v.u , D7 2 4 2001; RHC na 10.04.3/RJ, j 
em 14.11 2000, vu  , DJ 19.2.2001, RESP nü 26 7610/SP, j em 7 11 2000, v u  , 
D.J11 12.2000; RESPna 25 3935/MG, j em 10 10 2000, v.u , DJ 20 11 2000; 
RESP nü 259 680/SP, j. em 26 9.2000, v u ,  DT 23 10.2000; RESP na 364.760/ 
SP,j.. em 1.3.9 2000, v u ,D J  18 12 2000; RHC nQ 8 989/SP, j. em 26.10 1999, 
v.u , DT 29 11 1999), 6* Tuima (RESP nü 263 560/SP, j em 26.3.2001, v.u , DT 
23 4 2001) e ,3a Seção (ERESP na l 24 251/MG, j em 14..2 2001, v u., D.J
26.3 2001, ERESPnM54 516/SP, j em 13 12 2000, vu  , DT 19 2 2001; ERESP 
nü 157 181 /SP, j em 13.9.2000, v.m , DT 27 11 2000; ERESP nü 185.Í87/SPJ 
em 13.10 1999, v m , D.J 22 11.1999) Estas decisões e outros precedentes 
geraram o seguinte entendimento das 5a e 6a Turmas e da ,3a Seção, constante 
do site oficiai do Superior Tribunal de Justiça (www stj.gov br, jurisprudência 
comparada): “A iniciativa para a pr oposta da suspensão condicional do processo 
é privativa do Ministério Público, sendo descabida a sua realização pelo órgão 
julgador. Na hipótese de divergência entre o juiz e o promotor sobre o não 
oferecimento da proposta, os autos devem ser encaminhados ao Procurador- 
Geral de Justiça, nos termos do art 28 do Código de Processo Penal.” E mais 
do E STJ: RESP n- 253.675/SP, 6a T , Reí. Min. Fernando Gonçalves, DTU na 
78, de 23.4 2001, pág 191; RESP nfi 26.5 081/SP, 5a I ,  Rei. Min. Jorge 
Scartezzini, DTU 44, de 5 .3 2001, pág 211)

E inviável a proposta judicial de ofício de suspensão do processo e a 
posterior concessão do benefício O ato judicial afronta ao direito do Ministério 
Público de proponente exclusivo do benefício, faculdade que se enquadra no 
poder maior de acusação pública pela prática de crimes, no exercício de parcela 
da soberania estatal, especialmente em hipótese em que o Ministério Público 
recusar fundamentadamente o oferecimento da pr oposta respectiva, no exercício 
regular do seu poder discricionário (discticionariedade regrada) e de realização 
de política criminal, nos ter mos do artigo 89, caput, da Lei n- 9.099/1995.

O eventual direito  subjetivo do réu confronta-se com o poder 
discricionário do Promotor de Justiça Desse confronto, pode-se concluir que o 
pr omotor tem o direito de propor ou recusar a proposta de benefício de tr ansação 
ou de suspensão do processo, pautado pelos requisitos legais, numa realização 
de efetiva política criminal; o acusado tem o dir ei to subjetivo de aceitar ou recusar 
a proposta, pois pode perfeitamente querer litigar até o fim, para obter a 
absolvição Por outro lado, o juiz não pode interferir no trabalho das partes, mas 
apenas julgar se homologa ou não o benefício ou se determina a suspensão ou 
aplicação imediata da pena ou não, atendendo a r equer imento nesse sentido. No 
sistema acusatório, o juiz apenas julga, não podendo interferir no trabalho do 
M inistério  Público , quem  exerce parcela  da soberania do E stado na

DOUTRINA 85

movimentação privativa da ação penal, por norma constitucional insculpida no 
artigo 129,1, da Carta Magna

A ilegalidade decorre da negativa de vigência do artigo 89, caput, da 
Lei nü9 099, que concedeu ao Ministério Público o direito de propor a suspensão 
do pr ocesso

A inconstitucionalidade decot re de lesão aos artigos 129,1, e 5Ü, XXXV, 
da Constituição Federal A afronta ao artigo 129, I, da Constituição Federal, 
relaciona-se à invasão judicial do exercício privativo pelo Ministério Público da 
ação penal e via de conseqüência da possibilidade de efetuar proposta de transação 
penal ou suspensão condicional do processo, corno forma despenalizadora

Também fere o disposto no artigo 5-, XXXV, da Carta Magna, impedindo 
o completo acesso ao Judiciário por parte do Ministério Público, para reparação 
de ameaça ou lesão a dir eito da sociedade, em sentido amplo, retr atado na definição 
da culpabilidade do acusado pelos fatos delituosos imputados e imposição de 
sanção penal, especialmente contra a vontade expressa do órgão acusador, que 
não pretende transigir e propor o benefício de sobrestamento processual ao 
acusado, por ser indevido, inviável e inadequado no caso concreto

E ainda mais: tal comportamento e proposição pelo magistrado, 
comprometem a imparcialidade do juiz, de molde a impedir a sua posterior 
atuação jurisdicional

A recusa da proposta não afeta o direito público subjetivo ou direito 
subjetivo público do acusado e nem afronta ao princípio da apreciação de lesão 
ou ameaça a direito por parte do Judiciário. Ao contrário, o juiz está impedindo 
o Ministério Público de exercei o seu direito de ação (art. 129,1, CF) e obter a 
prestação jurisdicional de natureza penal, decorrente da prática criminosa, que 
provocou lesão a direito da sociedade E o outro lado da moeda

Vencida a atribuição para a proposição da suspensão do processo, surge a 
discussão sobre a proposição e a aplicação das condições do beneficio. Quem pr opõe 
e define as condições? O pi omotor de justiça ou o juiz? São adequadas ao usuário ou 
viciado de entorpecente as condições de freqüênciaa reuniões de entidade especializada 
em terapia de grupo e tratamento ambulatória] para eliminação do vício?

Parece-me que os mesmos argumentos utilizados para a iniciativa da 
proposta de suspensão condicional do processo valem para as condições do 
benefício. As condições devem ser indicadas pelo promotor de justiça, porque 
fazem parte da proposta A proposta de suspensão do processo não pode ser 
vaga e imprecisa, devendo o membro do M inistéiio Público mencionar 
precisamente as condições do benefício, para aceitação ou recusa do acusado e 
homologação ou rejeição por parte do juiz
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Se o membro do Ministéiio Público não constar da sua proposta de suspensão 
condicional do processo em caso de acusação por porte de entorpecente as condições 
de tratamento ambulatorial e frequência a reuniões de grupos de Narcóticos Anônimos 
ou similares e o juiz considerar adequadas e indicadas para o caso concreto ele deverá 
instar o membro do Ministério Público para se manifestar a respeito, encaminhando 
se necessário os autos ao Dr Procurador-Geral de Justiça, paia reapreciação, também 
por analogia ao artigo 28, do CPP. Mas o juiz não poderá propor de ofício e aplicar as 
condições sem a proposta do membro do Ministério Público, pelos mesmos 
argumentos para a recusa de proposta de suspensão.

As condições da suspensão do processo podem ser especiais ou gerais. 
As especiais estão contidas nos incisos I a IV, § Ia, do artigo 89, da Lei na 9.099/ 
1995 (reparação do dano, proibição de fieqüentar determinados lugares, proibição 
de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e comparecimento pessoal e 
obrigatório a juízo) As condições gerais são aquelas adequadas ao fato e à situação 
pessoal do acusado (§ 2a)

Não há dúvida de que as condições especiais constantes do § 1- do 
artigo 89, da Lei na 9 099 podem ser propostas pelo Ministério Público, aceitas 
pelo acusado e aplicadas pelo juiz.

A dúvida surge em relação às condições diferentes do rol do referido § 
2-, do artigo 89, porque o dispositivo prevê que “o juiz poderá especificar 
outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao 
fato e à situação pessoal do acusado”

A leitura desatenta e isolada deste dispositivo podería fazer crer que o 
juiz teria a incumbência de propor outras condições Na linguagem comum 
especificar significa “indicar a espécie de; ser a característica especial de; 
explicai miudamente; esmiuçar; apontai individualmente; especializar” 
(“Dicionário Aurélio” -  Século XXI) É inegável que o juiz aplica a norma e 
submete o acusado às condições da suspensão do processo, mas quem efetua a 
proposta é o Ministéi io Público (art 89, caput), que deve contai com a aceitação 
do acusado São três posições diferentes: proponente (Ministério Público), 
aceitante (acusado) e aplicador (juiz)

A posição que postula a exclusividade judicial de proposição de outras 
condições (§ 2a) além daquelas previstas no § Ia, do artigo 89, da Lei na 9 099, 
está totalmente dissonante do sistema de suspensão do processo, implantado 
pela referida lei, que prevê a proposta por parte do Ministéiio Público, a aceitação 
ou recusa pelo acusado e a decisão sobre a aplicação do benefício pelo juiz

O Juiz não tem a iniciativa da proposição da suspensão condicional do 
processo nem das condições do benefício O juiz não propõe, aplica a condição 
proposta pelo Ministério Público e aceita pelo acusado
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III. Da adequação das condições de tratamento ambulatorial e 
freqüência a reuniões de terapia de grupo

A disposição que prevê que o “juiz poderá especificar outras condições 
a que fica subordinada a suspensão desde que adequadas ao fato e à situação 
do acusado” (art. 89, § 2a) deve ser interpretada como ampliação das condições 
previstas no § Ia, de natureza exemplificativa e não exaustiva, dependente da 
adequação ao caso concreto No entanto, a proposta é da atribuição exclusiva 
do Ministério Público

Note-se que o juiz ao suspender o processo submete o acusado a período 
de prova, mediante condições (art 89, § Ia), vale dizei decide sobre a suspensão 
condicionada do processo, aplica a norma Paia impor a restrição, as condições 
devem ser precisadas, definidas, especificadas. Em tese, o juiz pode rejeitar 
alguma condição proposta pelo M inistério Público que seja considerada 
inadequada ao fato e à situação do acusado A decisão judicial relaciona-se aos 
teimos da suspensão do processo constante da proposta do Ministério Público 
e aceita pelo acusado O objeto da decisão é restrito, tendo em vista o “pedido” 
de suspensão do processo, com a concordância do acusado

O tratamento ambulatoiial e a freqüência a reuniões de grupos de 
Narcóticos Anônimos ou similares são terapias adequadas e indicadas para o 
autor de crime de porte de entorpecente (art. 16 da Lei na 6.368/1976).

O Estado deve exigir e proporcionar condições para que o infrator da 
legislação antitóxico livre-se do vício. O uso esporádico também exige medidas 
efetivas paraque o usuário não alcance situação de dependênciade difícil regressão 
para a normalidade Não parece razoável e sensato aguardar que o usuário alcance 
a condição de viciado para a tomada de providências cabíveis, porque com a 
maior passagem do tempo o tratamento e as providências são mais difíceis de 
rever são da situação e obtenção de sucesso na recuperação de drogado, em virtude 
do aprofundamento da pessoa com a droga. É o que espera a sociedade e determina 
o bom senso.

Nessa linha, encarece Edson Ferrarini a necessidade da participação da 
família, da escola e da comunidade pai a a solução do problema da disseminação 
do uso de drogas, acentuando que “qualquei trabalho que for feito, para recuperar 
um viciado, quanto mais cedo foi detectado o problema, melhor e mais fácil 
será, paia sua volta ao caminho da normalidade” (“O que devem saber pais, 
professores e jovens sobre tóxicos e alcoolismo”. São Paulo: DAG Gráfica e 
Editorial, pág 130).

Não se trata de aferição ou não de periculosidade para a submissão a 
tratamento ambulatorial. Se o acusado fosse peiigoso, não seria beneficiado 
pela suspensão do piocesso. Tiatamento ambulatorial independe de periculo-
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sidade, porque o objetivo é ajudai o acusado a livrar-se do vício. Nada mais, 
nada menos!

Se no decorrer do tratamento ambulatorial o acusado tiver evolução e 
conseguir eliminai o vício, a condição poderá ser desnecessária e cessada, de 
acordo com as recomendações médicas

O apoio da sociedade na recuperação do viciado é essencial para o sucesso 
da empreitada e eliminação do vício ou da vontade espoiádica de uso da droga, 
principalmente por entidades como os Alcoólicos Anônimos, especializadas na 
ajuda ao dependente de livrar-se do vício de álcool, ou os Narcóticos Anônimos, 
com atuação na área de entorpecentes, ou entidades similares. O contato do 
acusado com outros ex-viciados e pessoas que tiveram problemas semelhantes 
seráuma ajuda impor tante para a sua luta árdua de combate ao uso de entorpecente 
A frequência a reuniões de terapia individual ou de grupo é indicada para o 
problema de uso ou vício de tóxico (Edson Ferraiini, ob cit., pág. 134)

As condições são totalmente adequadas ao fato e à situação do acusado, 
em consonância com o princípio da adequação, objetivando eliminar o vicio 
da droga Seria inócuo conceder o beneficio e não tomai medidas efetivas para 
que o usuário de entorpecente livre-se do vício, situação difícil e que necessita 
de acompanhamento social e médico

Não há qualquer afronta ao princípio da legalidade, tendo em vista que 
as condições do § 1- do artigo 89 são exemplificativas e outras podem ser 
propostas e impostas, de acordo com a adequação à situação do acusado e ao 
caso concreto (§ 2Ü).

Suspender o processo sem exigir o comparecimento a reuniões de viciados 
ou ex-viciados e tratamento ambulatorial constitui medida fadada ao insucesso 
na tentativa de eliminação do vício de uso de entorpecente pelo acusado. Esperar 
que o viciado piocure voluntariamente tratamento médico e ajuda para livrar-se 
do vício é visivelmente esperança de difícil concretização, pelo que demonstra a 
experiência no tratamento e recuperação de drogados Não é providência acertada 
esperar que o usuário alcance o “fundo do poço” para o início do seu tratamento 
terapêutico e social.

Recomenda-se ao membro do Ministério Público a inclusão na proposta 
de suspensão condicional do processo das condições de tratamento ambulatorial 
e frequência a reuniões de grupos de Narcóticos Anônimos ou similares, terapias 
adequadas e indicadas para o autor de crime de poite de entorpecente, medida 
que contribuirá para a recuperação de drogados

O Judiciário deve abrir os olhos para estas medidas, aplicando as referidas 
condições propostas pelo Ministério Público, se aceitas pelo acusado, com a inserção 
ativa da Justiça Ciiminal na solução desse grave problema, que tanto aflige a

DOUTRINA 89

sociedade e infelicita as famílias. Espera-se conscientização da Justiça para a situação 
e medidas adequadas para. melhoiar a vida do acusado e maior combate ao 
envolvimento dele com entorpecente.

IV Conclusão
Tendo em vista tais fundamentos, concluo:
1) O Ministério Público possui a iniciativa de proposta da suspensão 

condicional do processo, por ocasião da denúncia ou simultaneamente;
2) Ao Ministério Público incumbe indicar as condições da suspensão 

condicional do processo, as quais fazem parte integrante da proposta, sejam as 
condições especiais ou as gerais;

.3) O M inistéiio Público pode propoi as condições de tratamento 
ambulatorial e freqüência a reuniões de grupos de Narcóticos Anônimos ou 
similares, terapias adequadas e íecomendadas para o autor de crime de porte 
de entorpecente;

4) O juiz não pode propor de oficio a suspensão do processo nem as 
suas condições, podendo utilizar em caso de inércia ou desinteresse do membro 
do Ministério Público o mecanismo do artigo 28, do Código de Processo Penal, 
por analogia, com a remessa dos autos à reapreciação do E. Procurador-Geral 
de Justiça
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SEÇÃO CÍVEL

A intervenção do Ministério Público no 
cível'*1

l o ã o  F i a n c i s c o  M o r e i i a  V i e g a s

Procurador dc Justiça -  S P ----------------------------------------- ---------------------------------

1 Excelentíssimo Senhor Doutor José Muinos Pineiro Filho, Digníssimo 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeir o, na pessoa de quem saúdo 
todos os demais componentes da mesa, meus caros colegas: Neste Fórum de Debates 
organizado paia os Procuradores e Promotores de Justiça da Cidade do Rio de 
Janeiro e da Região de Campos dos Goitacazes, coube-me falar sobre a 
racionalização da intervenção do Ministério Público no cível. E devo confessai 
que recebi com grande satisfação e desvanecimento este convite para conversar 
sobre tema que reputo essencial para o aperfeiçoamento e modernização de nossa 
Instituição Nesta oportunidade procurarei fornecer a vocês -  permitam-me tratá- 
los assim infoimalmente -  algumas informações do que considero importante e 
atual sobre a matéria Observando, desde logo, que as consideiações que aqui 
serão feitas, refletem, única e exclusivamente, meu pensamento, não podendo, em 
hipótese alguma, ser tomadas ou entendidas como pensamento do Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores, tampouco, da Ptocuradoria-Geral de Justiça de São 
Paulo Prestados os necessários esclarecimentos, passo ao enfrentamento da questão.

2. Constitui-se fato induvidoso ter o Ministério Público, nos últimos 
anos, passado por profundas modificações De órgão encarregado de promover 
a ação penal e de intervir, na qualidade de fiscal da lei, em causas cíveis de 
pouca ou nenhuma repercussão social em instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)

(*) Palestra proíeiida pelo Procurador dc Justiça. João Francisco Moieira Viegas, no I Fórum de 
Debates Sobie a Intervenção do Minisléiio Público no Cível e no VIII Encontro de Trabalho promo
vidos pela Procuiadoiia-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 5 e 6 de abril de 2001. 
nas cidades do Rio de Janeiro e de Campos do Guoitacazes

DOUTRINA 91

Com as novas atribuições que lhe foram conferidas pela Carta 
Constitucional de 1988, viu-se o Ministério Público forçado a abandonar o seu 
antigo desenho, qual seja o de órgão que esgotava sua atuação numa atividade 
puramente processual. Muitos de nossos Promotores passaram a sair dos 
gabinetes e tomar a frente das investigações, inclusive ciiminais, assumindo 
posturas inéditas na salvaguarda de relevantes interesses públicos e sociais, 
que provocaram aplausos de toda a sociedade.

Indústrias poluidoras, viadutos em risco de desabamento, idosos mal
tratados em casas de repouso, contratos de planos de saúde com cláusulas 
abusivas e, é claro, a máfia de corruptos alojada nos mais variados escalões da 
Administração Pública. Esses e outros temas ligados ao cotidiano da popula
ção estão cada vez mais presentes no dia-a-dia desses profissionais. Graças a 
essa postura desenvolta, a atuação do Ministério Público ganhou visibilidade e 
fiima-se, cada vez mais, como órgão de proteção dos direitos difusos e coleti
vos Em contrapartida, razoável parcela de nossos quadros, especialmente os 
lotados nas capitais dos Estados, continuam presos ao velho figurino.

Necessária e imperiosa, portanto, é a tomada de medidas para adequar 
a atuação das Promotorias ao novo perfil constitucional, principalmente no 
que toca a intervenção no cível (área onde o distanciamento do novo figurino 
se mostra maior e mais gritante).

Nessa área em particular, é preciso, antes de mais nada, abandonar antigas 
posturas e percebei que a função interveniente do Ministério Público, prevista 
em diversos artigos de nossa legislação infraconstitucional, não raras vezes 
contrasta com seu atual papel político-jurídico Diversas sendo as hipóteses em 
que a intervenção do Parquet se faz em favor de interesses individuais e 
disponíveis

Nos dias de hoje, não mais se justifica intervenha o órgão encarregado 
da defesa dos inteiesses da sociedade num mandado de segurança onde se 
discute a existência de obrigação tributária decorrente da importação de alguns 
quilos de bacalhau ou merluza. . Damesmaforma, sua intervenção em processo 
de separação de casal sem filhos e devidamente íepresentado por advogados

E preciso pensai', nesse momento, naracionalização de atividades, ou mesmo 
no abandono de algumas funções que estejam a dificultar um maior avanço na defesa 
dos interesses sociais, sob pena de perder o Ministério Público sua relevância

A situação não mais permite comodismo ou saudosismo Estamos como 
aquela empresa que, depois de anos de mercado cativo, vê-se subitamente jogada 
numa situação de livre concorrência.

Uma Instituição agigantada, cheia de atribuições, sem prioridades claras, 
corre o grave risco de tornar-se pesada para o Estado e desacreditada pela população.
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Chegou a hora de imaginar um novo formato para nosso Ministério Público
O ponto inicial a ser alterado é mesmo o de exigir do Promotor de lustiça 

um posicionamento funcional mais crítico, que busque, em cada atuação, os 
fundamentos e as finalidades constitucionais de sua intervenção, até porque o artigo 
129, IX, da Carta Federal, somente permite que a legislação infraconstitucional 
atribua ao Ministério Público funções compatíveis com sua natureza

Neste particular, adiantaram-se os Procuradores da República de 
Blumenau, declinando a intervenção em mandados de segurança que cuidem 
de interesses paiticulares do contribuinte. E de certa forma, as Promotorias de 
Falências do Fórum Central de São Paulo que, frente a avalanche de pedidos 
de falências, desencadeada por desastrosa política governamental de abertura 
de mercado e de flutuação da taxa de câmbio, deliberou só inter vir nos processos 
após a sentença de quebra Ainda, nas ações em que as empresas concordatárias 
estejam em qualquer dos pólos da relação processual, só contará com a 
participação do órgão ministerial se e quando o litígio tiver relação direta com 
o objeto da moratória. Providências estas que permitiram a seus integrantes 
análise mais profunda de casos de maior repercussão social, tais como as 
concordatas, falências e liquidações de grande porte e maior repercussão social. 
O mesmo podendo se dizer das Promotorias de Família e Cíveis da Capital e 
de boa parte do interior, que faz alguns anos, amolda sua atuação, nos processos, 
aos novos ditames constitucionais, declinando a atuação naqueles casos onde 
o interesse público primário, qualificado muitas vezes de indisponibilidade, 
não se mostra evidenciado, v g  , na fase de execução de partilha de bens, em 
razão de separação ou divórcio, se capazes os interessados, nos procedimentos 
especiais de jurisdição voluntária visando à venda judicial de coisa comum 
entre partes presentes, maiores e capazes

Por tudo isso, apresentou o Doutor Luiz Antonio Guimarães Maney, então 
Procurador-Geral de São Paulo, como fomento ao delineamento e estruturação de 
um Novo Ministério Público, mais enxuto, dinâmico e afinado com os anseios da 
sociedade, proposta ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça bus
cando a edição de um Ato-Regulamentador Conjunto que permitisse ao Promotor 
de Justiça que atuasse no processo, como fiscal da lei, manifestações simplificadas 
ou mesmo a declinação da intervenção, quando nele não vislumbrasse as motivan- 
tes constitucionais Proposta essa, que embora já contando com parecer favorável 
da Comissão de Assuntos Institucionais, por outra foi substituída pelo atual Pr ocu
rador-Geral de Justiça, José Geraldo Brito Filomeno, receoso da não aprovação da 
or iginal

Aprovado o substitutivo, baixou-se o Ato Conjunto nü 243, de 30 de 
novembro de 2000, cujo teor literalmente transcrevo:
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“Art. l ü Intervindo como órgão fiscal da lei, o Promotor de Justiça po
derá deixar de manifestar-se em grau de recurso sobre as razões econtra-razões 
das partes, fazendo consignar nos autos que a manifestação do Ministério Pú
blico será apresentada pelo Órgão de Segunda Instância

§ 1 - 0  disposto no caput não se aplica:
1. As ações populares;
2. Às ações civis públicas;
3 Aos recursos em que haja previsão legal de juízo de retratação de

méiito;
4 Às hipóteses em que o Promotor de Justiça não tenha sido intimado:
a) pata nenhum dos atos do processo;
b) para participar da audiência de instrução, debates e julgamento, ou, 

se o caso, para o oferecimento de memoriais;
§ 2- Nas hipótese em que o juízo de retratação limitar-se ao reexame dos 

pressupostos de admissibilidade do recurso, o Promotor de Justiça sobre eles se 
pronunciará, podendo consignar, quanto ao mérito, que a manifestação do Minis
tério Público será apresentada pelo Órgão de Segunda Instância”

Como Procurador de Justiça e Membro Eleito do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores, vejo, nesta solução, um passo tímido, se bem que 
importante, pára o novo perfil da Instituição O processo modernizador, obvi
amente, não para ou se esgota por aí, pois grande é o número de colegas descon
tentes com o modelo de Ministério Público, ainda hoje implantado em São Paulo, 
com mais de dois mil Promotores e Procuradores de Justiça, num crescimento 
que, apesar de vertiginoso, sequer acompanha as reais necessidades Temos 
muitos Promotores, má alocação de pessoal, pouca e inadequada estrutura ad
ministrativa de apoio. Não há metas e estratégias traçadas para a tutela dos 
interesses sociais, seja no crime, seja no cível. O que se vê são iniciativas iso
ladas, quase aleatórias, decorrentes do espírito idealista de alguns Promotores 
ou motivados por pressões ou fatos externos, quase sempre pela imprensa, re
velando falta de iniciativa própria para conhecer os problemas e buscar solu
ções

O desvio mostra-se também na Segunda Instância. A função de meros 
pareceristas imposta aos mais cultos e experientes membros da Instituição, 
certamente, não atende mais aos interesses de uma sociedade cada vez mais 
politizada e consciente de seus direitos

Para a correção desse quadio, acredito que um plano de metas, realista 
(sob o aspecto de sua viabilidade) e abertamente discutido com os segmentos 
representativos da sociedade, teiia de ser anualmente traçado pelos órgãos de 
administração superior e cada Promotor deveria corresponder a uma efetiva



94 Justitia, São Paulo, 63 (196), out /dez 2001

Promotoria de Justiça, dotada de secretaria, estagiários condignamente remu
nerados, substitutos legais (advogados contratados, que seriam designados pelo 
Promotoi para cumprir suas deliberações), investigadores, peritos etc (dotan
do-se cada Promotoria de infra-estrutura mínima, por certo não seriam neces
sários tantos Promotores e os trabalhos seriam multiplicados a um custo infini- 
tamente menor)

Procuradores de Justiça, igualmente lotados em Procuradorias bem 
estruturadas, deveríam, por sua vez, estar comprometidos com a defesa de teses 
e políticas institucionais, com pi esença efetiva nos julgamentos das Câmaras ou 
Turmas e interposição de recursos, notadamente pata os Tribunais Superiores, 
propondo e acompanhando, inclusive, ações em casos de abrangência regional 
ou nacional

A verdade é que o povo brasileiro deu muito ao Ministério Público, 
especialmente a partir da Carta de 1988, com garantias, atribuições, poderes, 
orçamento e vencimentos equiparados ao da Magistratura Mas, se mais deu, 
também passou a dele cobrar resultados efetivos E a população, não raras ve
zes, o identifica com as deficiências da Justiça, o que, até cer to ponto é correto 
O fracasso do combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, à violência e 
a já  endêmica corrupção da máquina pública, é saldo negativo que também cabe 
ao Ministério Público

Penso que se o própiio Ministério Público não tomar a frente na sua 
reforma destinada a mudar sua face e sua atuação, será inevitável que a própria 
sociedade faça suas próprias mudanças

3. São estas, meus colegas, algumas observações que entendi oportuno 
trazer-lhes nesta ocasião Procurei expor pontos que me pareceram relevantes 
Busquei elencar o prático, tão necessário à nossa profissão E havia muito mais 
de que falar. Mas receio estar falando tudo o que já se sabia.

Recebam minhas palavras como as de um colega e um amigo interes
sado em encontrar soluções válidas para a prestação de bons serviços judiciá
rios, para o bem do povo e tranquilidade da consciência

;
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Anotações sobre a ação rescisória

W i l s o n  J ó i a  
Piocmadoi de Justiça -  SP

S imár io : 1 Breves considerações iniciais. 2. Do procedimento. 3 Condições 
específicas da ação rescisória 4 Da legitimado adcausam na rescisória 5 Das causas de 
julgamento rescindível ou anulávei 6. Dos recursos cabíveis 7. Questões processuais e outros 
temas

1. Breves considerações iniciais
A sentença tiansitada em julgado é imutável entre as pautes, sendo 

válida e eficaz ainda que contenha erros. Nessas condições, o que ficou decidido 
vincula os litigantes Somente a ação rescisória e, excepcionalmente, os 
embargos à execução na hipótese prevista no art 741, nfl I, do CPC, autorizam 
as partes a apontar defeitos do julgado

A ação rescisória que for proposta, dessa forma, tem caráter constitutivo 
Seu objetivo é anular ato estatal, com força-de lei entre as partes, e não declará- 
lo nulo Assim ocorre, porque o julgamento revestido de coisa julgada será 
apenas anulável e jamais decisão ou julgamento nulo 

2 Do procedimento
Dispõe o art. 488, do Código de Processo Civil, que a petição inicial 

deverá ser elaborada com observância dos requisitos essenciais do art 282, 
sendo ainda dever do autor: a) cumulai ao pedido de lescisão, se for o caso, o 
de novo julgamento da causa; b) depositar a importância de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da causa, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade 
de votos, declarada inadmissível ou improcedente

Poitanto, em confoimidadecom a regra inserta no art. 488, inciso I, do 
estatuto processual civil, o autor, sempie que for o caso, deve cumular os dois 
“juízos” Assim, a cumulação é obrigatória e não facultativa.

O pedido de cumulação dos dois juízos, rescindens (de rescisão de 
sentença) e reschonum  (de novo julgamento da causa), se encontra implícito. 
Decorre da lei (“devendo o autor”) e da própria natureza das coisas porque, se 
foi rescindida uma decisão, outra deve substituí-la, para que não se omita a 
prestação jurisdicíonal (RT 646/136, RJTJESP 110/396, 117/361, 119/395, 
Lex-ITA  146/407. Contra, julgando extinto o processo, à falta daquele pedido: 
RT 498/112 e JTA 43/99, maioria) Por isso, entende Theotonio Negrão ser 
desnecessária a formulação na inicial, de pedido expresso no sentido de que, 
sendo acolhida a rescisória e “se foi o caso”, o Tribunal julgue de novo a
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causa (“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 17a edição, 
nota de nü 2 ao art 488, do CPC, pág 221) Prefiro, todavia, com todo respeito, 
ficar com a abalizada opinião do Professor Tosé Frederico Marques do seguinte 
teor: “E nisto andou certo o novo Código de Processo Civil, pois faltaria interesse 
processual ao autor, em demandar apenas a anulação da sentença Incide, pois, 
no caso, o art. 295, n- III, se a cumulação de pedidos não vier na inicial -  como 
também o art 284” (“Manual de Direito Processual Civil” , vol. 3, pág 268). A 
razão de minha opção é singela: a lei é expressa: “devendo o autor” A questão, 
como se nota, não e pacífica na doutrina e sequer na jurisprudência

Na hipótese de procedência da rescisória poderá acontecer:
a) desnecessidade de novo julgamento da causa principal (ex: voltará, 

quando fundada no art. 485-IV, a prevalecer a “coisa julgada” formada 
anteriormente à sentença rescindida, caso em que, geralmente, nada remanescerá 
para nova decisão);

b) a necessidade de novo julgamento da causa principal. E competente 
para proferir o novo julgamento a mesma turma julgadora do judicium  
rescindem (art 494), quer anule sentença, quer desconstitua acórdão de Câmara 
isolada. A única exceção se refere à hipótese de não ser (ao tempo da ação 
principal) ou já não ser (por motivo postei ior) competente, em grau de recurso 
ou originariamente, para apreciar o judicium rescisorium. A turma julgadora, 
neste caso, se limitará a rescindir o acórdão ou a sentença e remeter os autos ao 
Tribunal competente para o novo julgamento

A rescisão, às vezes, pode se dai por motivo de nulidade preexistente à 
sentença ou acórdão, caso em que se reinicia o processo principal e, sanada a 
nulidade, prossegue (JTA 44/201)

Destina-se a expressão “se for o caso” a evitar a supressão de um grau 
de jurisdição (R I 471/178, JTA 34/299, RITAMG 40/61, maioria) e se refere 
em excíusivoà hipótese em que, rescindido o acórdão, possa o tribunal proferir 
desde logo outro, em substituição, o que fará em seguida, no mesmo julgamento.

Anota o insigne Theotonio Negrão (obra citada, pág. 358, nota ao art 488: Ia): 
“Se a causapetendi da sentença rescindenda apóia-se em fatos, piovas ou documentos 
tidos como falsos no judicium rescisorium, neste impõe-se novo julgamento da causa” 
(S T J-3a Turma,,REspn-9.135-SP,Rel Min Waldemar Zveiter, j. 17 3.1992,deram 
provimento, maioiia, DJU 6 4.1992, pág. 4 490, 2a co l, em ).

Outra anotação do mesmo autor (pág 359, nota ao art 488:2a): Julgando o 
Grupo de Câmaras procedente ação rescisória contra acórdão que decretou a 
prescrição, os autos devem, sob pena de supressão de um giau de jurisdição, retornai 
à Câmara, para que prossiga no julgamento da ação principal (RTTJESP 130/396)
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Acerca do depósito há que se observar o seguinte: dispensa-se o depósito 
para o beneficiário de justiça gratuita (ST I -  Ia Seção, AR43-SP, Rei. Min Vicente 
Cernicchiaro, j 10 4 1990, julgaram procedente a rescisória, v.u., DJU 30.4.1990, 
pág. 3 518, 2a col., em.; STJ - 4 a Turma, REsp nü 4001-SP, Rei. Min Athos 
Carneiro, j. 12 8.1991, deram provimento, vu , DJU 9 9.1991, pág. 12 204, 2a 
c o l , e m ; RJIJESP 98/394, com citação de doutrina a propósito; neste sentido: 
RJTJESP 98/404,13 votos a 1, JTA 98/201), embora, se vencido, esteja obrigado 
a  efetuar o pagamento da quantia correspondente a  ele (RJTJESP 102/375)

Contra, exigindo o depósito: RT 619/147 (3 votos a 2), 662/141 (2 
votos vencidos), JTA 93/94, 105/427 (3 votos a  2)

Penso que o beneficiário de justiça gratuita está dispensado do depósito 
e, se vencido, do pagamento de qualquer quantia, pois a Constituição Federal 
(art. 5-, inc. LXXIV) garante assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos. Entendimento em sentido contrário, 
concessa venia, viola o citado dispositivo constitucional

Em perfeita conformidade com esse ponto de vista foi decidido: “O 
art 12 da Lei n(i 1.060/50, que dava o prazo de cinco anos para que se cobrassem 
do assistido judicial as ‘custas’ {lato sensu), no caso da sua mudança financeiro- 
econômrca, não foi recepcionado pelo novo ordenamento constitucional A 
Constituição de 1988 (art 5U, inc LXXIV), diferentemente da Carta de 1969 
(art 153, § 32) não se reporta à lei infraconstitucional” (STT-RF 330/302)

A massa falida também está dispensada de efetuar esse depósito inicial; 
fica, porém, em aberto a questão relativa à sua exigência, se vencida na rescisória 
(RJTJESP Í12/461)

A falta de depósito acarreta o indeferimento da inicial (art 490, II) O 
depósito insuficiente ou não complementado é causa de extinção do processo 
(art. 267, IV). Nesse sentido: TFR -  Ia Seção, AR 1.21 3-AgRg-SP, Rei. Min. 
Costa Leite, j 4.12.1985, DJU 22.5 1986, pág 8 635, Ia c o l , em ; Lex-JTA 
148/17

Inexiste rever são do depósito, a titulo de multa, quando ocorr e desistência 
da ação (RTJ 89/374; TFR -  2a Seção, AR nu I 366-AL, Rei. Min. Armando 
RoIIemberg, j. 24 2.1987, homologaram a desistência, vu , DJU 18.6.1987, pág 
12 255, 2a co l, em ; RT 639/54, maioria, JTA 94/413.

O depósito reverte, isto sim, ao autor se o processo foi extinto antes da 
citação do réu, pois a lei não prevê seu recolhimento ao erário público (STF- 
Pleno: R IJ 112/989 e RT 596/233, 3 votos vencidos nesse ponto), devendo ser 
restituído sem coneção monetária, a menos que tenha sido feito em conta bancária 
com essa cláusula (TFR -  1a Seção, AR nü 1 051 -AgRg-RJ, Rei. Min Gueiros 
Leite, j 17.4 1985, 1 voto vencido, DJU 8.8.1985, pág 12 446, l a c o l , em )



98 Jusiitia, São Paulo, 63 (196), out /dez 2001

Julga-se extinto o processo, sem apreciação do méiito, quando se 
verifica abandono da causa, condenado o autor em honorários e perda do valor 
do depósito prévio (STF-Pleno, AR n- 1 035-3-R.J, Rei. Min Carlos Madeira, 
j 15 3.1989, v u ,  D.JU 14.4 1989, pág 5.457, l â co l, em )

A União, o Estado e o Município estão dispensados do depósito prévio; 
mas sujeitam-se à multa correspondente, se a ação for julgada inadmissível ou 
improcedente (RTTJESP 113/448,6 votos a 2) Contia, entendendo que o depósito 
é inexigível em rescisória movida pela Fazenda Pública e que esta também não se 
sujeita à multa, no caso de ser vencida na ação (S TT — Ia Turma, REsp nü 4 999-0- 
SP, Rei Min Milton Luiz Pereira, j 1 6.1995, negaram provimento, dois votos 
vencidos, D.JU 19 6 1995,pág. 18.634, Ia col., em).

“Assegurado pela Lei n- 8 620/93 o gozo das mesmas prerrogativas e 
privilégios conferidos à Fazenda Pública, fica o INSS, a  teor do parágrafo único 
do art 488 do CPC, isento do depósito prévio e da multa prevista no inciso II do 
mesmo artigo” (STT-  DTúrma, REsp nü 49 925-9-PR, Rei Min César Rocha, 
j 15.8.1994, deram provimento, v u , D ]U 5 9 1994, pág. 2,3 047, 2- c o l , em ) 
No mesmo sentido: STT -  5a Turma -  REsp na 54 451-3-SC, Rei Min José 
Dantas, j. 9 11 1994, deram provimento, vu., D.JU 28 11 1994, pãg 32.634, l â 
co l, em.

A legislação local sobre organização judiciária ou o Regimento Interno 
dos tribunais indicarão quem deve indeferir a inicial Pode ser a turma julgadora 
da rescisória ou o relator com recurso para aquela

Caso seja proferido despacho liminar positivo, o relator mandará citar 
o réu, assinando-lhe prazo nunca inferior a  quinze (15) dias, nem superior a 
trinta (30) para responder aos termos da ação. Encerrado o prazo, passa-se à 
fase das providências preliminares e do julgamento conforme o estado do 
processo (art 491).

Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator 
delegará a com petência ao Juiz de D ireito da Com arca onde deva ser 
produzida, marcando o prazo de quaienta e cinco (45) a noventa (90) dias 
para a devolução dos autos (art 492)

Normalmente, após a contestação, o relator determinaaaberturade “vista” 
ao Ministér io Público pai a manifestação. Apreciadas as preliminares, se existentes, 
cumpre ao Procurador de Justiça exarar manifestação no sentido de que 
especifiquem as partes as provas que pretendem produzir. Deve, ainda, dizer que, 
concluída a instrução, é de se abrir vista ao autor e ao réu, pelo prazo de dez (10) 
dias, para razões finais (art 49.3), protestando por nova vistaparaexame do mérito 

O Tribunal, julgando procedente a  ação, rescindirá a sentença, proferirá, 
se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito Se a
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ação for declarada inadmissível ou improcedente, a importância do depósito 
reverterá a  favoi do réu, se unânime a decisão (art 494), condenando-a e também 
o autor nas despesas processuais e em honorários advocatícios.

Por último, o valor da causa na rescisória, em regra (assim porque 
pode não visar a desconstituição integral da sentença ou do acórdão, caso em 
que tem valor menor que o da ação principal), é o mesmo da ação principal, só 
que atualizado monetariamente (STF-Pleno: RT.J 144/157 e R í 189/45, vu .; 
STT -  3a Tüima, Ag nü 30 034-6-SP-AgRg, Rei Min Waidemar Zveitei, j
2.2 1993, pág 4.542, D c o l , em ; RTFR 102/13, RT 568/146,630/78, RJTJESP 
90/342, 102/1.36, JTA 100/60, 125/357, Lex-JTA 149/23)

A correção monetária do valor da rescisória deve ser feita sempre 
Geralmente, toma-se por base a data do ajuizamento da ação principal; no 
entanto, se já existe, na ação principal, sentença condenatória liquidada, pre
valece, para a  atualização monetária, a data da conta de liquidação 

3, Condições específicas da ação rescisória 
São três (.3) as condições específicas da rescisória:

a) a existência de sentença de mérito transitada em julgado; b) a 
invocação razoável de uma das causas de anulação do julgamento, previstas no 
art 485 do CPC; c) não ter havido a decadência do prazo bienal estipulado 
pelo art 495 do CPC

Não estando presente quaisquer dessas condições, inexistirá interesse 
processual para o ajuizamento da ação. Portanto, refogem do campo da 
rescisória as sentenças que resolvam e decidam relação jurídica continuativa 
(art 471, nü 1, do CPC), como, por exemplo, revisão de pensão alimentícia 
fixada em razão de ato ilícito

Ficam também excluídas do âm bito da rescisória as sentenças 
homologatórias (art. 486), sendo que assim não são consideradas aquelas 
relativas à homologação de negócio jurídico, segundo se infere do contido no 
art 485, inc. VIII Nessa hipótese, ou seja, de sentença homologatória, a ação 
cabível é a ordinária de nulidade ou de anulação de sentença homologatória, 
como, por exemplo, de separação consensual, de cláusula da separação 
consensual, de partilha na separação consensual etc.

A ação rescisória é pertinente para rescindir sentença: de adjudicação 
em pr ocesso de inventário; que julga o processo de liquidação, seja por cálculo 
do contador, por arbitramento ou poi artigos; homologatória de proposta de 
locatáiio na ação renovatória.

Igualmente, será admissível a  rescisória para anulai julgamento proferido 
em processo paralelo ao de execução que tenha atingido o título executivo, bem
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como contia sentença pioferida em processo cautelar, neste último caso desde 
que, julgado o mérito do pedido, haja ocorrido a coisa julgada formal.

A ação rescisória é incabível: a) contra julgamento não transitado em 
julgado, ainda que o recurso interposto tenha apenas efeito devolutivo; b) nos 
casos de jurisdição voluntária porque aí não se pode falar em “sentença de 
mérito, transitada em julgado”.

O prazo para aforamento da rescisória é de decadência e não se 
suspende, nem se interrompe, mesmo havendo menor interessado (RTFR, 1161 
3, R r  471/148, 509/123; JTA 31/209; Boi. AASP 1 000/24)

“Verifica-se a prescrição interconente pela paralisação da ação 
rescisória por mais de cinco anos” É o teor da Súmula nu 264 O piazo nela 
previsto deve ser reduzido para dois anos, em virtude da correspondente 
diminuição do prazo para a propositura de rescisória. Quanto ao mais, essa 
Súmula continua em vigor (RTJ 115/315 e STF-RAMPR 43/91)

O direito de propoi ação rescisói ia nasce com o trânsito em julgado da 
sentença ou do acórdão rescindendos (RF 636/167). Por isso, enquanto contra 
eles couber recurso, ainda que com efeito meramente devolutivo (até mesmo 
embargos de declaração: STF-Pleno-RTT 120/958, ou agravo regimental em 
agravo de despacho denegatóiio de recurso extraordinário ou especial: STJ -  
3a Turma, REsp n- 13.415-RJ, Rei Min Nilson Naves, j. 25 5 1992, deram 
provimento, vu  , DJU 29.6 1992, pág 10 315, 2a c o l , em .; JTA 102/360) não 
se iniciou para o recorrente, o prazo da rescisória.

Tal afirmação é válida mesmo no caso do recurso extraordinário que, 
embora cabível, não foi conhecido, porque não configurados seus pressupostos 
legais (RTJ84/684; STF-RTJ 98/892 eRT 554/258; R I Í 109/180,116/605; STF- 
RT 554/258, 592/240; RTFR 123/3, v.u ; TJSP-Pleno: RT 627/83, vu.; T.JRT -  
Câms Civis Reuns : RT 544/195, maioria; RF 294/214, em que aementa afirma 
exatamente o contrário do que foi julgado; JTA 105/271, bem fundamentado)

O prazo de dois anos, naquilo que foi objeto de argüição de relevância, 
começa a correr da data da publicação da súmula do julgamento que a rejeitou 
(RITTESP 98/392) Se, porém, ela não foi conhecida, ao invés de tei sido 
rejeitada, tal fato significa que era incabível e, portanto, não teve o condão de 
suspender a fluência do prazo para o ajuizamento da ação.

Se intempestivo o recurso (RTT 104/1 265,110/880,112/989,117/1.361, 
121/209, agravo intem pestivo contra decisão denegatória de recurso 
extraordinário, STF-RT 596/233, 609/153, em., 609/261, em.; RÍT.JESP 89/ 
430, 113/489, ÍTA 93/128) ou foi manifestado poi parte ilegítima (JTA 94/ 
.334), conta-se o prazo paia ajuizar a rescisória sem levar em consideração a

— ^ 2
interposição do recurso, uma vez que este não poder ia ter produzido o efeito 
de afastar o trânsito em julgado da decisão rescindenda

Sendo tempestivo e cabível, em tese, o recurso especial, embora não 
tenha sido conhecido, o prazo para propositura da rescisória se conta do trânsito 
em julgado do acórdão que dele não conheceu (S T í -  3a Turma, REsp nü 26 985- 
8-RJ, Rei. Min. Nilson Naves, j 15 12 1992, deram provimento, vu., DJU 
Ia 3.199.3, pág 2511, l a c o I ,e m )

Mesmo se adotada a tese segundo a qual o início do prazo de decadência 
paia a pretensão rescisória não é obstado pela interposição de recurso que venha a 
ser considerado intempestivo, ainda assim impende considerar a boa-fé do recorrente, 
naqueles casos especiais em que a própria intempestividade do recurso apiesenta- 
se passível de fundada dúvida Impossibilidade .jurídica do ajuizamento de ação 
rescisória “condicional” ou “cautelar”, interposta no biênio paia ter andamento 
somente se o recurso pendente for tido poi intempestivo” (RST.J 28/312)

Pendentes embargos de divergência no STF, cabíveis por força de 
previsão legal, embora não conhecidos, posteriormente, o prazo de decadência 
somente começa a correr da data do trânsito em julgado do acórdão proferido 
nos embargos de divergência (STF-Pleno: RTJ 105/466eRT 567/215) Porém, 
se incabíveis e  repelidos liminar mente poi despacho do relator, conta-se o prazo 
do trânsito em julgado desse despacho (RTJ 1155/99); menos liberal, entendendo 
que, nessa hipótese, os embaigos não podem alongar o início do prazo 
decadencial: STE-Pleno, Boi AASP 1.178/141

O prazo de dois anos para ajuizamento da rescisória, em caso de reexame 
necessário, conta-se para a paite em favor da qual foi instituído o reexame, do 
trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença (STJ -  Ia Seção, AR 
55-DF, Rei Min Vicente Ceinicchiaro, j 10 4 1990, julgaram procedente a
ação, vu., DJU 30 4 1990, pág .3.518, 2a col , em )

Se a impugnação à sentença foi paicial (arts. 505 e 512, in fine) forma- 
se coisa julgada sobre o que não foi a objeto de recurso, iniciando-se, portanto, 
o prazo para propositura da rescisória quanto a esta parte (v. RTJ 103/472 No 
mesmo sentido: RTFR 116/3, RJTTESP 103/379, JTA 91/306)

Aquele que se conformou com a sentença poderá rescindi-la, porém 
não demandar a rescisão do acórdão que a manteve, ainda que contia eia seus 
litisconsortes hajam interposto recurso (RJTJESP 47/277). Se o acórdão houver 
agravado sua situação, terá rescisória contra ele, mas somente nessa parte.

Na rescisória fundada em falta de citação, o réu, que deveria tei sido 
citado para a ação principal mas não o foi, deve-se considerar intimado da 
sentença rescindenda no dia em que tomou ciência inequívoca do seu teor
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(ST.T -  3a Turma, REsp nü 4 825 CE, Rei Min Nilson Naves, j 13 11 1990, 
deram provimento, v u , D TU 10 12 1990, pág 14.805, 2a col., em.; RTJ 95/ 
852, 98/840, RJTJESP 106/376, RP 4/375, em. 11), iniciando-se, portanto, o 
prazo paia ajuizamento da rescisória após o decurso de 15 dias de tal ciência.

O disposto no art 219, §§ V1 e 4Ü, é aplicável à ação rescisória, como 
decorre do art 220 Tratam mencionados parágrafos de interrupção da prescrição

A parte não é obrigada a esgotai todos os recursos, para que só depois 
possa propor a rescisóiia (ITA 98/93)

A ação íescisória pode ter poi objeto qualquer julgamento final sobre 
o mérito, promane ele de juiz de primeira instância, de câmara ou turma, seção 
civil ou tribunal pleno, de órgão judiciário de segunda instância, ou ainda de 
acórdão proferido no Supremo Tribunal Federal Isso porque o art. 485 alude à 
sentença passada em julgado

Admite-se, em tese, o ajuizamento de ação tendente arescindir julgamento 
pr oferido em outra ação rescisór ia Não, entretanto, a simples reiteração da demanda 
anterior, com o mesmo pedido e idêntica causa de pedir (ST.T — 2a Seção, AR n- 
3.37-O-RT, Rei. Min Eduardo Ribeiro, j. 29.9 3993, julgaram inadmissível a 
íescisória, vu , DJU 11 10 1993, pág 21.276, 2a c o l , em )

“Não é permitida a reiteração de ação rescisória sobre as mesmas 
questões decididas na anteiior Cabe apenas por algum dos fatos mencionados 
no art 485, itens I a IX, do CPC, ocorrido na relação jurídica processual da 
ação rescisória antecedente” (RTJ 110/19)

4. Da leg itim atio  a d  ca u sa m  na rescisória
Podem propor a ação rescisória:
a) quem foi parte no processo e ficou vencido, total ou parcialmente, 

no julgamento que passou em julgado. E também o seu sucessor a título universal 
ou singular;

b) o Ministério Público se não foi ouvido no processo, em que lhe era 
obrigatória a intervenção, ou, quando a sentença é o efeito de colusão das 
partes, a fim de fraudar a lei (art 487, III);

c) o terceiro juridicamente interessado (art 487, II)..
“Segundo esconeita doutrina, têm interesse para a ação rescisória ou o 

terceiro que, por extensão, sofieu a imutabilidade da coisa julgada, como, por 
exemplo, o substituído, nos casos de substituição processual, ou aqueles que, 
em virtude da natureza do inter-relacionamento entre as relações jurídicas (a 
decidida pela sentença e a sua), não têm, perante o direito material, fundamento 
para recompor a situação anterior por meio de ação própria” (STJ -  4a Turma, 
REsp nü 10 220-0-SP, Rei Min. Sálvio de Figueiredo, j 23 6 1992, não 
conheceram, v u , DTU 3 8 1992, pág 11 322, Ia c o l , em )
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“Quem não figurou como parte no processo que deu origem à rescisória 
não tem legitimidade 'ad. causam para nesta última figurar’” (RSTJ 12/25)

No entanto, é réu na rescisória a parte no processo principal ou o seu 
sucessor a título universal ou singular Se houve a sucessão antes do ajuizamento 
da rescisória, para esta deve ser citado o sucessor e, não o sendo, pode opor 
embargos de terceiro se, procedente a rescisória, o vencedor pretender executá- 
la contra ele (STF-RTJ83/390; RT 515/254)

Anota Theotonio Negião (obra citada, pág. 357): É  indispensável, para 
a formação do litisconsórcio necessário passivo, a citação “de todos aqueles 
que participaram da ação onde foi proferida a sentença rescindenda E tendo 
de há muito se exaurido o decuiso do prazo decadencial para os litisconsoites 
não citados, inútil é a citação. Extinção do processo da ação rescisória” (SI.T- 
2a Turma. REsp nü 8 689-0-MG, Rei Min. José de Jesus Filho, j. 2.12 1992, 
não conheceram do recurso, vu  , DJU 1 2 199.3, pág 454, Ia col , em.)

“O Corregedor-Geral de Justiça, mesmo tendo sido parte em mandado 
de segurança como autoridade coatora, não detém legitimidade para responder, 
como réu, à ação rescisória em que se pretende rescindir a decisão confirmatória 
da denegação da ordem” (S TF-PIeno: RTJ 128/548; diz o voto do relator: Correto 
teria sido propor a ação contra o Estado, pág. 549)

Extinta a sociedade que foi parte na ação principal, a rescisória deve ser 
ajuizada pelos ex-sócios individualmente, como sucessores desta (RT 627/117).

Prefeito de município extinto não tem legitimidade para, em nome deste, 
mover ação rescisória (RTJ 1.39/97, três votos vencidos)

E necessário ser juridicamente interessado; não basta o simples interesse 
para legitimar o terceiro a propor ação rescisór ia (Boi AASP 1.516/1)

O herdeiro de sócio é terceiro juridicamente interessado em propor rescisór ia 
contra sentença proferida em ação de que foi parte a sociedade (JTA 107/206)

“A legitimidade ativa do Ministério Público restringe-se às espécies 
previstas no art. 487, III, do CPC Se a hipótese se enquadra como dolo e/ou 
como violação a literal disposição de lei, não se legitima o Ministério Público 
à rescisória” (JTAERGS 75/145)

“Promotor de Justiça com exercício em comarca onde inexiste serviço 
oficial de assistência judiciária pode propor, prestando tal assistência à parte 
necessitada, ação rescisór ia objetivando desconstituir acórdão pelo fundamento de 
não haver intervindo o Ministério Público, quando necessária tal intervenção, no 
processo em que foi pr oferida a decisão rescindenda” (RT 682/157 e R.JT JERGS 
154/239, maioria)

Legitimado passivo é aquele em favor de quem foi proferida a sentença 
passada em julgado, bem como seu sucessor a título universal ou singular
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O autor não litiga com o Estado e sim com aquele que foi parte no processo.
5, Das causas de julgamento rescindível ou anulável

Prevaricação, concussão ou corrupção do Juiz

Prevê o art 485, nü I, do CPC, hipóteses (prevaricação, concussão ou 
corrupção do juiz) em que o magistrado, por falta de exação, infringe seus 
deveres de imparcialidade A sentença, assim, se torna anulável em virtude da 
falta de capacidade especial do órgão judiciário que a proferiu.

Cuida-se de condutas penalmente ilícitas, tipificadas em normas 
incriminador as do Código Penal vigente, ou seja, prevaricação art 319; 
concussão art. 316; corrupção arts 317 e 33.3

Não é necessário que exista condenação criminal prévia
É suficiente, em se tratando de julgamento colegiado, que um só dos 

membros do órgão que proferiu a decisão se enquadre numa das figuras previstas 
no art 485, nü I, para que o julgamento se torne anulável

Juiz impedido ou absolutamente incompetente
Fala-se, no art 485, II, em juiz impedido ou absolutamente incompetente. 

Emana a decisão, nesse caso, de i.udex inhabilis. Excluída está, como se obseiva, 
a suspeição. Theotonio Negrão, a meu ver, com razão, entende que essa solução 
não é justa, pois a suspeição pode ter chegado ao conhecimento da parte depois 
do trânsito em julgado da sentença (“Código de Processo Civil e legislação 
processual em vigor”, 27a edição, pág 349, nota de nü II ao art. 485).

Os casos de impedimento são aqueles mencionados nos arts. 134 e 1.36
Somente a incompetência absoluta é que pode servir de fundamento à 

rescisória. A constituição de turma julgadora, ao arrepio da lei, pode enquadrar- 
se na incompetência absoluta

É irrelevante, para a procedência da rescisória, que a incompetência 
tenha sido articulada, ou não, na ação principal (RT 636/167).

Dolo e colusão entre as partes
O dolo processual levado a efeito pela parte vencedora (art 485, III) 

consiste em manobras e artifícios que conduzem o juiz a incorrer em erro O 
preceito legal, ao falar em dolo da parte vencedora, se refere também, por 
extensão, ao dolo do representante, bem como ao do advogado do litigante. 
Consoante Luiz Eulálio Vidigal, o “dolo que pode levar à rescisão da sentença 
está  bem caracterizado  nos d ispositivos em que o C ódigo define a 
responsabilidade das partes por dano processual. É aquele cujas várias 
modalidades se acham indicadas no art 17 do Código, desde que, sem eles, 
outra, diversa, seria a sentença” (“Comentários ao Código de Processo Civil” , 
Ed RT, págs. 80 e 81)
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O dolo da parte vencedora há de possuir fisionomia processual, não 
bastando, ao im plem ento do p ressuposto  específico, o sim ples dolo 
extraprocessual (JIACSP, Saraiva, 74/36, 81/228; Sérgio Rizzi, “Ação 
rescisória”, Ed RT, 1979, pág 72; Pontes de Miranda, “Tratado da ação 
rescisória”, Ed Forense, 1976, § 22, pág 234)

Só ocorre o dolo, segundo o magistério de José Carlos Barbosa Moreira, 
quando “a parte vencedora, seja qual for, faltando ao dever de lealdade e boa- 
fé (art 14, II), haja impedido ou dificultado a atuação processual do adversário, 
ou influenciado o juízo do magistrado, em ordem a afastá-lo da verdade” 
(“Comentários ao CPC”, Ed. Forense, vol V, na 63, pág 109)

Leciona também Pontes de Miranda que “não se pode invocar o art 
485, III, se o vencedor ignorava a ligação entre o seu ato, ou a sua omissão, e a 
favorabilidade da sentença” (obra citada, pág 237).

“Não caracteriza o dolo processual, ensejador de propositura de ação 
rescisória, o simples fato de a parte silenciar a respeito de fatos contrários a ela, 
posto que tal proceder não constitui ardil do qual resulta cerceamento de defesa 
ou o desvio do juiz de uma sentença justa” (RT 673/67).

Encontra-se também, entre os casos de anulabilidade da sentença 
passada em julgado, o processo fraudulento (vide art. 129).

Ofensa à coisa julgada
Outra causa de anulabilidade é a ofensa à coisa julgada (art 485, IV) 

Será, dessa forma, anulável o julgamento que, afrontando o que anteriormente 
fora proferido, acabar decidindo de novo a mesma lide.

Existe sentença anulável por ofensa à coisajulgada (sua intangibilidade 
está prevista no art 5Ü, XXXVI, da Constituição Federal), não só no caso das 
sentenças definitivas previstas no art 269, I, como ainda em relação aos 
julgamentos mencionados nos itens II a IV do aludido art 269, e também em 
relação a laudo arbitr al devidamente homologado, e à sentença estrangeira que 
o STF homologou Cabe rescisória, por ofensa à coisajulgada, contra acórdão 
que conheceu de apelação apresentada a destempo (JTA 105/271, STI -  I a 
Seção, AR 169-GO, Rei Min Américo Luz, j. 24 10.1989, pág 17.560, seção 
I, em., apud Boi. AASP 1.624/35, em. 02).

Violação de literal disposição de lei
O art 485, nü V, do CPC, trata de outia causa em que o julgamento é 

anulável, ou seja, a violação de literal disposição de lei E o vocábulo lei, aqui 
empregado, tem o sentido de norma, ou lei material, e abrange tanto a lei de 
direito público como a de direito privado, a de direito material e a de direito 
processual
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Veiifica-se a violação de literal disposição de lei nos seguintes casos: 
violação da lei ou de tese jurídica nela contida; vulneração do ius scriptum por 
infringência do conteúdo normativo de seu texto; afronta a sentido unívoco e 
incontroverso do preceito legal

“A injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação 
do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória” (RTI 125/928, RT 541/ 
236, 623/68, 707/139, 711/142, 714/177, RJTJESP 107/366, 115/214)

Discordo, com todo respeito, dessa construção jurisprudencial A 
injustiça machuca, fere, magoa, causa revolta, inconformismo e não pode de 
forma nenhuma prevalecer Quanto a má apreciação da prova ou errônea 
interpretação do contrato constituem erros do juiz, e, assim, não podem também 
imperar acobertadas pelo manto da coisa julgada sob pena de descrédito na 
justiça! Exemplo típico ainda de coisa julgada que não devia existir noticiou a 
imprensa, há pouco tempo, acerca do superfatuiamento comprovado em obras. 
Felizmente, um dos cultos ministros do Colendo Supremo Tribunal Federal 
adotou posição contrária à existência da coisa julgada nessa hipótese. A lei 
inclusive deveria, a meu ver, conter disposição expressa nesse sentido

“Ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei Justifica-se o 
judicium rescindem , em casos dessa ordem, somente quando a lei tida por 
ofendida o foi em sua litei alidade, conforme, aliás a expressão do art 485-V 
do CPC Não é ofendida, porém, dessa forma, quando o acórdão rescindendo, 
dentre as interpretações cabíveis, elege uma delas e a interpretação eleita não 
destoa da literalidade do texto de lei” (RSTJ 40/17)

Súmula n- .343 do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal 
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal 
de interpretação controveitida nos tribunais”.

Súmula n -134 do TFR: “Não cabe ação rescisóriapor violação de literal 
disposição de lei se, ao tempo em que foi prolatada a sentença rescindenda, a 
interpretação era controvertida nos Tribunais, embora posteriormente se tenha 
fixado favoravelmente à pretensão do autor” (RTFR 98/222 a 280, RTJ 91/312, 
91/970, RTFR 122/7, RT 525/264, JTA 55/161, 96/402)

“A Súmula nü 343 tem aplicação quando se trata de texto legal de 
interpretação controvertida nos Tribunais, não, porém, de texto constitucional” 
(RTJ 108/1.369; RTT 114/361; 125/267; JTA 104/374)

“Se o acórdão rescindendo foi o único a acolher a tese defendida pela 
recorrente, sendo-lhe contrários todos os que lhe se seguiram, não tem aplicação 
a Súmula n“ 343 do STF”. (STJ -  2a Turma, REsp nfl 10 644-0-SP, Rei. Min 
Antonio de Pádua Ribeiro, j. 3.5.1993, não conheceram, vu., DJU 175 1993, 
pág. 9 313, 2- col , em ) Portanto, nessas condições, ou seja, quando a
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controvérsia jurisprudencial apenas surgiu depois do acórdão rescindendo, é 
possível obter-se sentença procedente

“A interpretação controveitida de texto legal, perante um mesmo 
Tribunal, não propicia a aplicação da Súmula n- 343” (RTJ 113/873) No mesmo 
sentido: STF -  2a Turma RE n- 96 057-I-PR, Rei. Min Cordeiro Guerra, j 
29.10 1982, conhecido e provido, v u , D JU 10 12 1982, pág 12 791, 3a c o l , 
em ; RE n“ 96 952-7-PR, j U. 10 1982; RT 609/56, pág 57, 2a col ; RJTJESP 
128/412. Contra: RJTJESP 128/372

“A divergência, no âmbito apenas de um tribunal, não impede a 
rescisória de acórdão que esposa entendimento contrário àquele pacificado no 
Excelso Pretório desde a época da decisão íescindenda” (STJ -  Ia Turma, REsp 
nü 36 251-2-SP, Rei Min Garcia Vieira, j. 109 1993, deram provimento, vu  , 
DJU 4 10.1993, pág 20.522, 2a c o l , em ).

A Súmula n- 343 do STF vem sendo aplicada no STJ: RSTJ 4/1.179, 
STJ-RT 656/186; la Seção,ARnü I80-RJ,Rel. Min CarlosVelloso,j. 5.8.1989, 
julgaram a ação improcedente, vu., DJU 2 10 1989, pág. 15.335, 2a c o l , em.; 
STJ -  Ia Turma, REsp nü 4 611, Rei Min Humberto Gomes de Barros, j 
29 6 1992, der am pt ovimento, v u , DJU 318 1992, pág 1.3 630, 2a col , em.

O voto do Min Eduardo Ribeiro, no entanto, assinalou: “Embora já 
tenha invocado a Súmula na 343 do STF, assim como a de nü 1.34 do TFR, 
sempre encarei com reservas aqueles enunciados, que me parecem tentativa 
pouco feliz de fixar critério objetivo para decidir quanto ao cabimento da 
rescisória, com fundamento no item V do art 485 do CPC” (RSTJ 40/28)

Existiu, no STJ, assinala Theotonio Negrão (obra citada, pág. 351), uma 
certa tendência no sentido de reduzir o alcance da Súmula n- 343, de maneira a não 
aplicá-la se a interpretação de um texto, embora controvertida, afronta, no entender 
da turma julgadora da rescisória, a literal disposição de lei (STJ -  Ia Seção, AR nü 
46-SP, Rei Min Vicente Cernicchiaro, j 28 11.1989, julgaram procedente a ação, 
maioria, DJU 18 12 1989, pág. 18 454, 2a co l, em.)

E ainda: “O fato de ter a sentença rescindenda se baseado em 
interpretação que, ao tempo em que foi prolatada, era controvertida, não impede 
o ajuizamento da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei O que 
torna incabível a rescisória é basear-se esta numa interpretação que, à época da 
sentença, em termos de jurisprudência, era controvertida, mas veio a fixar-se, 
depois, em favor do autor” (STJ - 2 a Turma, REsp nü2.177-RS, Rei. para o ac 
Min Carlos Velloso, j 16.4 1990, conheceram do recurso, maioria, DJU 
14 5.1990, pág. 4 156, fa col.,em .) No mesmo sentido: JTJ 166/272, maioria.

“As normas de natureza processual também se sujeitam à regra do inc. 
V do art 485, V” (S T J -4 aTurma, REsp nu 11 290-0-AM, Rei Min. Sálviode
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Figueiredo, j 4.5 1993, não conheceram, v u ,  DJU 7.6.1993, pág 11.261, Ia 
c o l , em ) O caso se refere a vício de citação

Quando a decisão rescindenda tem dois fundamentos, a rescisória só poderá 
vingar se for procedente em relação a ambos (STI -  2a Seção, AR n- 75-RÍ, Rei 
Min Barros Monteiro, j 27 9 1989, julgaram improcedente a ação, v.u., DJU 
20 11 1989, pág 17 289,2a co l, em; RTI83/674, RJTTESP43/272, JTA 112/301).

É indiferente que a lei tenha sido invocada ou não no processo principal, 
porque nem por isso terá deixado de ser violada: o requisito do prequestionamento 
não se aplica à  rescisória (RTJ 97/699-Pleno, 116/451-Pleno, 124/1.101; S IF- 
Pleno: RT 550/207, 627/117; 2y IASP-Pleno: Boi AASP 1 558/255, vu.).

“A afirmação de que para a ação rescisória não há o pressuposto do 
prequestionamento sofre temperamentos. Não sendo a prescrição agitada no 
juízo da ação ordinária, não é possível fazê-lo em rescisória” (RT 438/1.37, 
488/145, e JTA 39/60 Este último acórdão, segundo Theotonio Negrão (obra 
citada, pág. 352), se encontra excelentemente fundamentado.

O tema do prequestionamento poderá influir na fixação da competência 
(Vide Súmulas n -  249 e 515).

“Os brocardos jurídicos jura novit cúria e da mihi fàctum, dabo tibi ju s são 
aplicáveis às ações rescisórias. Ao autor cumpre precisar os fatos que autorizam a 
concessão da providência jurídica reclamada, incumbindo ao juiz conferir-lhes o 
adequado enquadramento legal. Se o postulante, embora fazendo menção aos incs. 
UI e VI do art 48.5, CPC, deduz como causae petendi circunstâncias fáticas que 
encontr am correspondência normativa na disciplina dos incs V e IX, nada obsta que 
o julgador , atr ibuindo correta qualificação jur ídica às r azões expostas na inicial, acolha 
a pretensão rescisória. O que não se admite é o decreto de procedência estribado em 
fundamentos distintos dos alinhados na peça vestibular” (RSTJ 48/1.36)

“Na rescisória, a violação a literal disposição de lei é elemento que 
integra a causa de pedir e como tal submete-se ao princípio da mihi factum, 
dabo tibi jus ” (RS TI 47/181)

“Erro no enquadramento legal dos fatos que servem de fundamento ao 
pedido. Ausência de incompatibilidade entre a ação rescisória e o princípio jura 
novit cuna. Caso em que a própria narração dos fatos aponta, de modo iniludível, 
o dispositivo legal violado”. (STI -  2a Turma, REsp n- 7 .154-SP, Rei Min.. limar 
Galvão, j 8 5.1991, não conheceram, vu , DJU 3.6 1991, pág. 7 417, Ia c o l, em.)

O que se entende por violação de literal disposição de lei? Será apenas 
o que ela diz, ou o que em seu preceito virtualmente se compreende?

Há segundo Theotonio Negr ão (obra citada, pág. 352) um acórdão unânime 
(RSTI27/247), cujo voto do relator Min. Bueno de Souza situou de forma exata a
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questão Eis seus termos: “O que o art 485, V, do CPC, reclama para a procedência 
da rescisória é que o julgado rescindendo, ao aplicar deter minada norma na decisão 
da causa (portanto, ao fazer incidir sobre o litígio norma legal escrita), tenha violado 
seu sentido, seu propósito: sentido e propósito que, como não pode deixar de ser, 
admitem e até mesmo impõem variada compreensão do conteúdo do imperativo 
legal, ao longo do tempo e ao sabor de circunstâncias diversas da ordem social, que 
a jurisprudência não pode simplesmente ignorar ou mesmo negligenciar”.

Tratava-se de correção m onetária não concedida pelo acórdão 
rescindendo, sob fundamento de que o Decreto-Lei nfl 75/66, art. l ü, § 2Ü, era 
expresso em deferi-la somente até o momento da decretação da quebra 
Entendendo que esse não podia ser o espírito da lei, o S TJ, por unanimidade de 
votos, acolheu o recur so especial e julgou procedente a rescisória, determinando 
que a correção se contasse desde a sentença de quebra até a vigência da Lei nü 
6 899/81 (daí para frente, a atualização monetár ia já  havia sido efetuada)

“Invocado o pressuposto de violação literal de lei, não há de suprir-lhe 
a improcedência a indicação de possível erro de fato” (TFR -  Ia Seção, AR nü 
1.417-DF, Rei pata o ac. Min. losé Dantas, julgaram inadmissível a ação, por 
maioria, DJU 19 9 1988, pág 23.475, Ia co l, em).

Discordo, com a devida vênia, desse último entendimento. Prefiro ficar 
com aquele ou aqueles que votaram pela procedência da rescisória em razão 
de vislumbrar maior liber alidade e bom senso por parte dos que se posicionar am 
nesse derradeiro sentido Há inclusive um acórdão ressaltando que a falta de 
indicação precisa do dispositivo violado é irrelevante, quando notoriamente 
conhecido (JTJ 158/271).

Cabe ação rescisória de sentença proferida contra o costume, a analogia, 
os princípios gerais de direito e a jurisprudência? O ilustrado Theotonio Negrão 
(pág. .3.52), com o habitual acerto e com ótima fundamentação, responde 
afirmativamente. Diz ele: Data venia, o princípio geral de direito, ainda que 
não expresso em lei, autoriza rescisória, por que é lei supletiva (LICC 4Ü) Por 
exemplo, de acordo com o CC 120, ninguém pode cr iar condição em seu próprio 
favoi, ou impedir que ela se verifique; este é um princípio geral de direito, 
embora expresso no CC; para o acórdão citado, seria incabível a ação rescisória, 
com invocação desse principio, se se tratasse de matéria comercial, previdenciát ia, 
trabalhista, fiscal, administrativa etc.: haveria necessidade de lei específica e 
expressa mencionando igual preceito, para que a rescisória coubesse

Nem é razoável, prossegue, que um texto de lei de alcance restritíssimo 
possa dar, quando violado, ensejo à rescisória, e não autoi ize um princípio geral 
de direito (p ex , o que veda o enriquecimento ilícito), quando desatendido”

O acórdão a que ele se refere encontra-se na JTA 98/228.
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Há inclusive acórdão, também muito bem fundamentado, julgando 
procedente rescisória contra sentença que não concedeu correção monetária, porque 
esta não era expressamente prevista em lei: “A ação rescisória, diante de objetivas 
circunstâncias da ordem social e econômica, liberta a interpretação construtiva da 
norma legal na aplicação dinâmica do direito, não se constituindo como instrumento 
restrito só ao exame de literal violação à disposição de lei, escravizando a ordem 
jurídica ao formalismo impiedoso ou tecnicista” (RSTJ 45/129)

A Súmula não é lei Sua violação não autoriza ação rescisória (RTJ 
107/19, 116/24, 117/41, 12.3/10, RT 597/133, RTTJERGS 148/198).

Não é cabível arescisóiiae sim a ação declaratóriade nulidadeno caso 
de falta ou nulidade de citação (RTJ 107/778, 110/120, S TF-RAMPR 44/131, 
RT 636/69, JTA 106/87 Em sentido contrário, pelo cabimento da rescisória 
fundamentadamente (RBDP 49/160).

Tem sido julgada procedente a rescisória por nulidade de citação por 
edital (RT 661/148, RF 308/142, RTTJERGS 134/240)

“Ação rescisória. Nulidade da citação Nula a citação, não se constitui 
a relação processual e a sentença não transita em julgado, podendo, a qualquer 
tempo, ser declarada nula, em ação com esse objetivo, ou em embargos à exe
cução, se o caso (CPC, art 741, I) Intentada a rescisória, não será possível 
julgá-la procedente, por não ser caso de rescisão Deverá ser, não obstante, 
declarada a nulidade do processo, a partir do momento em que se verificou o 
vício” (RSTJ 25/439). Penso ser mais razoável o entendimento expresso neste 
aresto, mesmo porque: “A tese da querela nullitatis persiste no direito positivo 
brasileiro”, o que implica dizer que a nulidade da sentença pode ser declarada 
em ação declaratóriade nulidade, eis que, sem a citação, o processo, vale falar, 
a relação jurídica processual não se constitui nem validamente se desenvolve” 
(ST Í-,3a Turma, REsp ny 12 586-SP, Rei Min WaldemarZveitei, j .8 .10 1991, 
não conheceram, vu., DJU 4 11 1991, pág. 15.684, 2a c o l , em ).

Pode ser reproduzida, em rescisória, a alegação de defeito de citação, 
já manifestada através de embargos à execução e rejeitada? Há um acórdão, 
(JTAERGS 81/106) segundo Theotonio Negrão (pág. 526, nota de nü 8a, ao art. 
741), entendendo não ser possível na rescisória e nem na ação de nulidade do 
art 486 Deixa, no entanto, de mencionar a respectiva fundamentação

“Pode uma questão processual ser objeto de rescisão, quando consista 
em pressuposto de validade de sentença de mérito” (RTJ 1.33/131).

Cabe ação rescisória quando há violação da lei processual (STJ -  Ia 
Seção, AR nQI07-SP, Rei Min limai Galvão, j 4 12 1990, julgaram procedente, 
vu ., DJU 4.3 1991, pág. 1.956, 2a c o l , em , violação do princípio tantum  
devolutum quantum appellatum; RT 633/94 (impropriedadede ação de execução);
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RT 635/283 (falta de citação de proprietário de imóvel confinante, na ação de 
usucapião); RT 678/164, maioria, (falta de nomeação de curadoi à  lide, desde 
que tenha havido prejuízo e a nulidade não tenha ficado coberta pelapreclusão); 
RT 641/158 (maioria de votos, caso de execução admitida sem título executivo)

Existe violação de literal disposição de lei se o acórdão rescindendo 
conheceu de recurso interposto fora do prazo (RT 613/131).

“A ação rescisória por violação à lei processual só tem lugar quando 
evidenciada a  nulidade, e não meras anulabilidades” (RTJ 130/3)

A jurisprudência, com relação à violação de literal disposição de lei, 
como se pode observar, além de não ser pacífica, é farta e diversificada. Torna- 
se até complexa tais as divergências de entendimentos

Prova falsa
E preciso, para que a rescisória seja julgada procedente, que, sem a 

prova falsa, não subsista a sentença (RTJ 82/333, 502/161, RF 247/161). Dessa 
forma, deve a prova falsa ter influído na decisão de tal sorte que outra teria 
sido esta, caso não existisse a falsidade.

A falsidade, quando apurada no juízo criminal, deve vir reconhecida 
em sentença proferida em processo penal condenatório, na revisão criminal, 
ou em sentença definitiva. Se a declaração de falsidade provém do incidente 
de igual nome (CPP, ai t 145), cumpre que se corrobore a prova da falsidade no 
curso da rescisória, como se infere da regra inserta no artigo 148 do CPP.

Há, na falsidade, desconformidade entre o ocorrido e o que foi provado 
Desde que haja supressão, modificação ou alteração da verdade, aprova que se 
produziu deve ser tida como falsa prova E a prova falsa tanto pode existir em 
documento como em laudo per icial ou em depoimento de testemunha O que 
importa, na verdade, é que fique a falsidade devidamente apurada, bem como 
a sua influência na decisão da causa.

Documento novo
O documento deve ser tal que, produzido a tempo, proporcionaria 

sentença favorável ao autor, sem mais outras provas, ainda que o sucesso da 
demanda lhe fosse apenas parcial Se o autor tinha conhecimento da existência 
do documento somente pode invocá-lo, para propor a rescisória, se dele não 
pôde fazer uso

O adjetivo “novo” expressa o fato de só agora ser utilizado o documento, 
e não a ocasião em que veio a formar-se

O documento novo, por si só, assegur a  pronunciamento favorável, ou seja, 
se apresentado a tempo, levaria o órgão julgador à convicção diversa daquela a  que 
chegou Por isso, assevera Barbosa Moreira: “ Têm de existir nexo de causalidade
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entre o fato de não haver produzido o documento e o de ter julgado como se julgou” 
(“Comentários”, Forense, 2a ed.,vol V/134, ntt77, e, pág 121).

Documento novo ainda, segundo Barbosa Moreira, é aquele que o autor 
não pôde fazer uso por circunstâncias alheias e estranhas à vontade da parte Diz 
ainda: “ . Em princípio para admitir-se a rescisória é preciso que o documento já 
existisse ao tempo do processo em que se proferiu a sentença. Documento cuja 
existência a parte ignor ava é, obviamente, documento que existia; documento de 
que ela ‘não pôde fazei uso’ é, também, documento que, noutras circunstâncias, 
podería ter sido utilizado, e, portanto, existia Fosse qual fosse o motivo da 
impossibilidade de utilização, é necessário que haja sido estranho à vontade da 
parte Esta deve ter-se visto impossibilitada, sem culpa sua, de usar o documento, 
verbi grana, porque lhe ignorava existência, ou porque não pôde ser encontrado 
o terceiro que o detinha, e assim por diante” (obra citada)

Ensina também Ada Pelegrini Grinover: “Entenda-se por ‘documento 
novo’ o documento que só após a sentença rescindenda podei ia ser utilizado 
(“Direito Processual Civil”, 2a ed , pág 169, nü VII)

“O documento novo, a que se refere o inc. VII do art 485, CPC, em feliz 
inovação introduzida em nosso direito, é, em princípio, o já existente quando da 
decisão rescindenda, ignor ado pelo interessado ou de impossível obtenção à época 
da utilização no processo, apresentando-se bastante para alterai o resultado da 
causa” (STJ - 4 a Turma, REsp ntt 15 007-0-RT, Rei Min. Sálvio de Figueiredo, 
j. 24 í 1 1992, não conheceram, v u., DJU 17 12.1992, pág 24.248, 2a col., em.).

“Documentos novos Necessáiio que a inicial da íescisória explicite 
por que seriam capazes, por si, de assegurar pronunciamento favorável, 
esclarecendo, outrossim, o que teria impedido a parte de ápiesentá-lo no 
processo em que foi proferida a sentença rescindenda” (STI -  2a Seção, AR nfi 
05-SP, Rei Min. Eduardo Ribeiro, j 29 11 1989, v u  , DIU 5 2.1990, pág. 448, 
Seção I, em., apud Boi AASP 1.628/59, em. 01)

Equipara-se a documento novo a sentença posterior que altera a situação 
jurídica (ÍTA 94/361, ITAERGS 92/36.3).

“Não fica ao arbítrio das partes, que se socorrem da ação rescisória, 
terem , ou não, p rocurado  o docum ento: devem  provar que havia 
‘impossibilidade’ (não mera dificuldade) em produzir o documento, paia ser 
caracteiizado como novo A alegação é apenas quando do ‘documento’, sobre 
sua existência: quanto à impossibilidade, não basta simplesmente alegar, sendo 
essencial a prova cabal, concludente, completa, exatamente pelo objetivo visado 
-  atingir a coisa julgada” (Alcides Mendonça Lima, in RT. 50.3/54). Entendo, 
com todo respeito, ser muito rigoroso esse entendimento Basta, a meu ver, 
prova razoável da dificuldade de pioduzir o documento O rigorismo aqui,
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data maxima vertia, pode levar a injustiças: quantas vezes, no mundo prático 
do direito, se torna impossível provar um fato, embora seja ele verdadeiro!

Não é documento novo:
a) o que já constava de registro público (RT.T 125/4.39, Ia col ; RSTI 

26/504) Por exemplo, o extraído dos autos de uma ação anterior (STJ -  4a 
Turma, REsp n-.3.684-SP, Rei. Min Athos Carneiro, j. 10 3.1992, deram 
provimento, v u  , DIU 6.4.1992, pág 4.497, 2a c o l , em );

b) aquele que deixou de ser produzido na ação principal por desídia ou 
negligência da parte em obtê-lo (RT 674/179, RITJESP97/416, JTA 100/206), 
conhecendo-lhe a existência (Lex-JTA 147/413);

c) o constituído após a sentença rescindenda (ITT 157/267, sendo farta 
a jurisprudência nesse sentido)

Fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação (art 
485, VIII)

“A ação cabível para atacar- sentençahomologatória de tr ansação é a anulatór ia 
e não a rescisória” (SI.J -  3a Turma, REsp nfl 9 651 -SP, Rei. Min Cláudio Santos, j 
109.1991,negaram provimento,vu.,DIU239 1991,pág 13.082, l*coI.,em)

“Quando a sentença não aprecia o mérito do negócio jurídico de direito 
material, é simplesmente homologatória, não ensejando a ação rescisória A ação 
para desconstituir-se a transação homologada é a comum, de nulidade ou anulatória 
(art 486 do CPC)” (RTI 117/219 e STF-RT 905/211). Dessa forma, se o autor 
não se insurge contra a sentença, mas “contra o que foi objeto da manifestação de 
vontade das partes, a própria transação, alegando vício de coação, cabe a ação de 
nulidade” (STF -  2a Turma, RE nu 100 466-5-SP, Rei. Min Djaci Falcão, j. 
26 4.198.5, não conheceram, v.u , DJU 28 2.1986, pág. 2 .350, 2a c o l, em ).

“A transação homologada em juízo pode ser rescindida como os atos 
ju ríd icos  em geral, não assim  m ediante ação resc isó ria . Não há 
incompatibilidade entre os arts 486 e 485, nü VIII, do CPC, que tratam de 
hipóteses distintas” (VI ENTA-tese 2, aprovada por unanimidade).

“Ação anulatór ia de reconhecimento do pedido, homologado por sentença. 
Art. 486 do CPC. Não incidência do art 485, VIII, do CPC Tratando-se de sentença 
simplesmente homologatór ia da vontade das partes, que extinguem a lide por ato de 
disposição daqueles direitos no processo controvertidos, cabível é a ação anulatória 
do art. 486 do CPC, pois aparte seinsurgecontiaopróprioato de disposição, alegando 
vícios que invalidariam os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. A ação 
rescisória, do art 485, VIR, do CPC, é admissível contra sentença proferida em 
jurisdição contenciosa, em que a transação, o r econhecimento do pedido, a renúncia
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ou a confissão servem como fundamento do decisum, influindo no conteúdo do 
comando judicial” (S T J-4a Turma, REsp nfi1.3 102-0-SP,Rel Min. Athos Carneiro, 
j 2 2 1993, deram provimento, vu , DIU 8.3 1993, pág 3.119, 2a c o l, em ).

Erro de fato
Para que ocorra essa causa de anulabilidade é preciso, segundo Luiz 

Eulálio B Vidigal, que o erro recaia sobre fato que seja fundamental para a 
conclusão da sentença e que se verifique existente “do simples confronto entre 
as declarações da sentença e os atos e documentos da causa. Não se pode 
admitir, na rescisória, a produção de novos títulos ou documentos para fornecer 
a prova do erro em que o juiz caiu” (Luiz Eulálio B Vidigal, “Comentários ao 
CPC”, 1974, vol. VI, pág 1.51)

Exemplo típico de erro de fato acontece quando, na ação de repetição 
de indébito, o juiz afit me na sentença que não se encontra nos autos o documento 
comprovando o pagamento, sendo que isso não corresponde à verdade.

Não pode ter havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre 
o fato. É o que determina o parágrafo segundo do art 485, nü IX, do CPC 
Assim porque se existiu discussão, debate ou controvérsia é caso de erro de 
julgamento e não de erro de fato Incabível, nessas condições, a rescisória

Já decidiu o STJ que não cabe rescisória para corrigir erro material de 
sentença ou acórdão porque o erro, nessa hipótese, não transita em julgado 
(Boi. AASP 1.657/226)

O Egr égio Tr ibunal de Justiça de São Paulo julgou procedente, por erro de 
fato, rescisória de acórdão: que, por informação errônea do cartório, não conheceu 
de agravo de instrumento (RJTJESP 33/187); que decretou a falência do devedor, 
apesar de desistência do pedido pelo credor (RJTJESP 64/25.3, maioria).

Em face do disposto no art 485, inc. IX, §§ Iü e 2Ü, do CPC, são seis 
(6) os requisitos para configuração do erro de fato: a) deve dizer respeito a 
fato; b) deve transparecer nos autos onde foi proferida a decisão rescindenda, 
sendo inaceitável a produção de provas, para demonstrá-lo, na ação rescisória; 
c) deve ser causa determinante da decisão; d) essa decisão deve ter suposto um fato 
que inexistiu, ou inexistente um fato que ocorreu; e) sobre esse fato não pode ter 
havido controvérsia; f) finalmente sobre o fato não deve tei havido pronunciamento 
judicial (“Fundamentos da ação rescisória de sentença”, pág 119, Sérgio Rizzi).

O erro previsto no art. 485, nü IX, do CPC, deve ocorrer no mundo dos 
fatos, portanto, no mundo do ser. O erro de direito, como é óbvio, não o configura.

O eno de fato é “erro de percepção, não de interpretação ou de critério, 
nem um falso juízo” (Betti, in “Diritto Processuale”, pág 720, n- 9)
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A ação rescisória não se presta ao teexame de provas (RT 507/112,
242/386, 276/491 etc).

E preciso também que o erro de fato tenha sido “capaz, por si só, de 
assegurar pronunciamento favorável” à parte contrária (v inc. VII), de sorte a 
ser “razoável presumir que o juiz não ter ia julgado como o fez se tivesse atentado 
para a prova” (STF-Pleno, AR nn991-6-PB, j 5 9 1979, vu  , DJU 21 3 1980, 
pág 1 550, 3a c o l , em ) No mesmo sentido: ST.J 683/199; RTJ 128/1.028; RT 
6.54/137; Boi. AASP 1 468/27.

6. Dos recursos cabíveis

Cabe, quando não unânime o julgamento, o recurso de embargos 
infringentes (art. 530 do CPC)

Caberá, se enquadrável num dos casos previstos no art 102, III, letras a, 
b e c , da. Constituição Federal, recurso extraordinário, bem como recurso especial 
nas hipóteses elencadas no art 105, III, letras, a, b e c

Os embargos de declaração, como é óbvio, poderão também ser 
interpostos.

Na ação rescisória, bem como nos processos de competência originária 
dos Tribunais, não cabe agravo retido Nesse sentido: RJTJESP 92/379. Cabe 
contra decisão do relator agravo regimental (RJTJESP 97/413) inclusive da 
decisão que indeferir, de plano, os embargos infringentes, que deverá ser 
manifestado no prazo de 48 horas Igual recurso caberá, no prazo de cinco 
dias, da decisão que extinguir o processo Pode ser interposto ainda, no mesmo 
prazo, agravo regimental das decisões interlocutórias proferidas pelo Presidente, 
Vice-Presidente, ou pelo relator, para as quais inexistíi previsão legal de outro 
recurso (Regimento Interno do Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo)

7, Questões processuais e outros temas

Súmula n- 234 do TFR: “Não cabe medida cautelar em ação rescisória 
para obstar os efeitos da coisa julgada”. Incabível também mandado de segurança 
com a mesma finalidade (TTA 89/275). Todavia, na rescisória, baseada em falta 
de citação de terceiro juridicamente interessado (art. 487, I I ), contra o qual se 
quer executar a sentença na ação principal, não parece fora de propósito conceder 
medida cautelar, porque a sentença em relação a ele, é como se não existisse

E razoável o entendimento de que, se for indeferida a inicial e o autor 
interpuser agravo regimental, não há necessidade de citação do réu para 
acompanhá-lo (RTJ 8.5/928).

Contra decisão do relator cabe agravo regimental e não agravo retido 
(RJTJESP 97/413)
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Em lescisóría, cabe denunciação da lide? Em tese, sim Foi o que decidiu 
acórdão inseito no Boi. AASP 1 404/277, embora não a tenha admitido, na hipótese 

A reconvenção é cabível, em íescisóiia, somente se também for ação 
rescisória (RP 19/258, em, com extensa anotação de doutrina nesse sentido).

Não cabe oposição em ação rescisória (T F R - Ia Seção, Pet de oposição 
n-45-SP, Rei. Min Carlos Madeira, j. 14.3 1984, julgaram improcedente a 
oposição, vu., DJU 26.4.1984, pág. 6 1 36, Ia col , em., RJTJESP 80/322, 
acórdão fundamentado).

Existem acórdãos entendendo que o art 188, do CPC, não se aplica às 
ações rescisórias (RT 544/1 77 e RP 22/250, RT 571/163, 603/90; RTITESP 96/ 
399; Lex-ITA 71/280 Boi AASP 1.405/281), o mesmo ocorrendo com o art 
191 (ITA 80/276) Em sentido contrário, sustentando que, na rescisória, “o prazo 
para a Fazenda Pública contestar é aquele estabelecido no artigo 188 do CPC” 
(STF -  Ia Turma, RE nü 94 960-7-RJ, Rei. Min. Rafael Mayer, j 24 11.1981, 
deram provimento, dois votos vencidos, DJU 8 10 1982, pág 10.190, Ia col., 
em Também aplicando o art 188: Boi AASP 1.330/140, 6 votos a 2)

Não vejo motivo para não se aplicar às ações rescisórias os arts 188 e 
191 do CPC

O relator, que pode sanear o feito, pode também extingui-lo, nas 
hipóteses do art 267 (RT 578/150)

O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do mérito (art 267), compete 
ao relator (RT 578/150) sem prejuízo de igual competência da turma julgadora. Quanto 
ao julgamento de mérito (art. 269), cabe unicamente a esta (v RISTE. 261, nota 2;. 
STF ArRg nü 1,0.33-7-MG, j. 28.11.1978, DJU 5 12.1978, pág 9 857)

É obrigatória a intervenção do Ministério Público, como fiscal da lei, 
em todas as rescisórias? Não: TFR-Pleno, AR n-893-Ag Rg-RJ, j 16.8.1984, 
Rei. Min Carlos Velloso, vu , DJU 27 9.1984,pág 15 829, Iacol., em.; Sim:RT 
528/105, RITJESP 56/270, 73/260

O festejado Professor Frederico Marques, a meu ver, com todo acerto, 
sustenta que: “ ..Como na ação rescisória o autor visa anular a coisa julgada, 
que é de ordem pública, indiscutível que a intervenção do Ministério Público 
se faz obrigatória cx: vi do disposto no ait 82, nü III, como fiscal da lei” (“Manual 
de Direito Processual Civil” , vol 3, pág. 266)

Súmula nü 252 do STF: “Na ação rescisória, não estão impedidos juizes 
que participaram do julgamento rescindendo”. Discordo, com todo respeito, 
desse entendimento da Suprema Corte, pois o juiz, como ser humano que é, 
não está livre da vaidade. Pode também não julgai com imparcialidade

O tribunal competente para conhecer do recurso é também competente 
para julgar a ação rescisória
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Se a rescisão é proposta contia acórdão de tribunal local, em hipótese paia 
a qual a competência originária seria do STF, não é caso de remessa dos autos a 
este, para que conheça do pedido como se fosse feito paia anular o seu acórdão. 
Aplica-se o preceito “Sententi.a debet esse confonms libelld \ impondo-se, em 
conseqüência, a extinção do processo (RTJ 112/74) A recíproca também é 
verdadeira: proposta ação rescisória contia acórdão do STF que não apreciou o 
mérito de recurso extraordinário, é caso de extinção do processo, purae simplesmente 
(STF-Pleno, AR na 1 053-1-RJ, Rei Min Néri da Silveira, j. 19.4.1991, julgaiam 
extinto o piocesso, vu  , DJU 7 2.1992, pág 737, 2a co l, em ).

Súmula nü 264: “Verifica-se a prescrição intercorrente pela paralisação 
da ação rescisória por mais de cinco anos” O prazo previsto nesta Súmula 
deve ser reduzido para dois anos, em virtude da correspondente diminuição do 
prazo para a propositura de rescisói ia. Quanto ao mais, a Súmula nü 264 continua 
em vigor (RT.J 115/315 e S FF RAMPR 43/91).

Na íescisóiia fundada em falta ou nulidade de citação, o réu deve 
considerar-se intimado da sentença rescindenda no dia em que tomou ciência 
inequívoca da mesma (RTJ 95/852, 98/840; RP 4/375, em 11)

Não é permitida a reiteiação de ação rescisória sobre as mesmas 
questões decididas na anterior Cabe apenas por algum dos fatos mencionados 
no artigo 4 8 5 ,1 a IX, do CPC, ocoirido na relação jurídica processual da ação 
rescisória antecedente (RTJ 110/19; RT 494/153, 509/178; Amagis 11/314; 
Boi. AASP 1 6.34/84, em 14; STJ -  2a Seção; RSTJ. 8/22).

“Admissível, em tese, o ajuizamento de ação tendente a rescindir 
julgamento profeiido em outra ação rescisória. Não, entretanto, a simples 
reiteração da demanda anterior, com o mesmo pedido é idêntica causa de pedir” 
(STT -  2a Seção, AR nü 337-O-RJ, Rei Min Eduaido Ribeiro, j. 29 9 1993, 
julgaiam inadmissível a rescisória, v u ,  2a col, em ; no mesmo sentido: RT.J 
110/19, RSTJ 8/22; RT 494/153, 509/178)

Incabível ação íescisória, por não se tratar de sentença de mérito, nos 
seguintes casos:

a) Contra Acórdão que não conhece de Recurso (RTJ 82/22) Restará, 
nessa hipótese, ao vencido a possibilidade de impugnar, em ação rescisória (se 
cabível), a sentença recorrida, não o acórdão. No entanto, o TJSP julgou 
procedente ação rescisória de acórdão que, fundado em errônea informação do 
cartório, não conheceu de agravo de instiumento, e determinou que este fosse 
conhecido (RITJESP 33/187). O STJ também julgou da mesma foima: 
“Comprovada a tempestividade do recurso por certidão, cujo conteúdo foi 
admitido pelo réu, caracteriza-se o erro de fato, autorizando a rescisão do 
julgado” (RSTJ 14/25) Penso também que essa solução foi justíssima;
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b) Contra Acórdão que conheceu de Recurso fora do prazo (JTA 87/347). 
Observa Theotonio Negrão que essa decisão parece insustentável “porque, se o tr ibunal 
conheceu do recur so e apreciou o mérito da questão, profer iu julgamento rescindível, 
não sendo possível separar a preliminar do mér ito, para entender que só este poderia 
ser examinado (“CPC e legislação processual em vigor”, 21- ed., pág 348);

c) Contra Acórdão que não conhece de Recurso Extraordinário, sem 
apreciar a questão Federal (RTT107/930), ainda que sob o fundamento, inexato, 
de se tratar de causa de valor inferior à alçada regimental (RTT 101/5 í 1-Pleno, 
com dois votos vencidos);

d) Contra Acórdão do STF que não decidiu questão de mérito (RT.7 
131/1 066), como é, por exemplo, o que, em agravo regimental, não admitiu 
recurso extraordinário (RTI 105/473,117/461); se, porém, foi apreciado o mérito 
do recurso extraordinário, ainda que em simples despacho de Ministro, em 
agravo regimental, a rescisória é cabível, em tese (RTT 130/43);

e) Contra decisão da Presidência do Tribunal local, denegando 
seguimento a Recurso Extraordinário (RT 496/122, JTA .38/23);

f) Contra decisão que rejeita liminaimente Embargos de Declaração 
(RJTJESP 45/285);

g) Contia Sentença que rejeita liminarmente Embargos à Execução 
(JTA 94/61), admitindo-se, porém, a rescisór ia contia sentença que lhes aprecia 
o mérito (JTA 95/3.37);

h) Contra Acórdão ou Sentença proferidos em processo cautelar (RT 
614/71, RJTJESP 103/384), salvo se tiver caráter satisfativo;

i) Contra Acórdão ou Sentença que dá pela carência da ação (RT 495/ 
164, 590/117, JTA 56/169, 74/231,75/218)

Existem outros casos, porém, estes acima enumerados são, a meu ver, 
os mais importantes

A prova do trânsito em julgado é obrigatória (RT 491/95, 492/186), 
mas sua falta não acarreta desde logo a carência da ação (STF Ia Turma, RE nü 
91.225-8-MA, j. 14 8.1979, deram provimento, v.u., D.JU 31 8.1979, pág. 6.471, 
3a c o l , em ), devendo o relator determinar que, no prazo do art 284, seja feita, 
pelo autor, a refeiida prova (RSTI 58/347, RJTJESP 47/277)

Súmula n- 514: “Admite-se ação rescisória contra sentença transitada 
em julgado, ainda que contia ela não se tenham esgotados todos os recursos” .

Não cabe rescisória de sentença em piocesso de jurisdição voluntária 
(RTI94/677), inclusive em dúvida no registro de imóveis

Se a rescisória for julgada procedente poderá acarretar:
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a) desnecessidade de novo julgamento da causa principal (ex: quando 
fundada no art. 485, IV, voltará a prevalecer a resjudicata formada anteriormente 
à sentença rescindida, hipótese em que, o mais das vezes, nada remanescerá 
para nova decisão);

b) a necessidade de novo ju lgam ento  da causa  p rinc ipal É 
competente para pioferir o novo julgamento a mesma turma julgadora do 
judiciam  rescindens (RTJ 971322), ainda que anule sentença ou que, 
proferida em grupo de Câmaras, desconstitua acórdão de Câmara isolada. 
E xcetua-se unicam ente a hipótese de não ser (por motivo posterior) 
competente, em grau de recurso ou originariamente, para apreciar o judicium  
rescisorium, casos em que se limitará a rescindir o acórdão ou a sentença e 
a remeter os autos ao Tribunal competente paia o novo julgamento As 
vezes, a rescisão ocorre por motivo de nulidade preexistente à sentença ou 
ao acórdão. Nesta hipótese, reinicia-se o processo principal e, sanada a 
nulidade, prossegue (JTA 44/201)

Como deve proceder o Piocuradorde Tustiça em rescisória, em matéria 
acidentária, em que o tiabalhador é revel? Contesta a ação ou emite parecer? A 
última solução, a meu ver, é a mais acertada. Primeiro porque na ação rescisória 
não se verifica o efeito da revelia (Theotonio Negrão, obra citada, 21- ed , pág 
360, nota de nü 3 ao art 491- RSTT 19/93; STJ -  Ia Seção, AR nu 19.3-SP, Rei. 
Min Adhemar Maciel, j. 28 11 1989, julgaram improcedente, v.u , DIU
5.3 1990, pág 1.395, 2a col., em ; RT 571/163, 626/120; JTA 49/56, 99/343) 
Depois porque dispõe o art 320, II, do CPC, que a revelia não induz o efeito 
mencionado no art. 319 “se o litígio versar sobre direitos indisponíveis”.

Mais uma particulai idade, de natureza legal, a confirmar o acerto 
da posição dos que defendem  o ponto de v ista da obrigatoriedade de 
intervenção do M inistério Público nas ações rescisórias: o art 487, n4III, 
do CPC, reconhece a legitimação ad causam do M inistério Público, como 
autor, para a proposítura da rescisória em dois importantes casos: se não 
foi ouvido no piocesso, em que lhe era obrigatória a intervenção, e, quando 
a sentença é o efeito de colusão entre as partes com a finalidade de fraudar 
a lei (art 487, n- III, letras a e b) Examinará, na prim eira hipótese, o 
representante do M inistério Público se a náo-intervenção trouxe prejuízo à 
defesa do interesse público (e onde há interesse público, obrigatória se 
torna a  intervenção do Parquet).
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1 Introdução
Não se pode negai que o advento do E statuto da Cr iança e do Adolescente 

proporcionou muitas críticas e reações negativas, diante da maneira como foi 
tratado o problema do menor Porém, revela-se uniforme a opinião quanto ao 
salto  de qualidade  e o avanço da leg islação  m enorista , que alterou  
significativamente a forma como era encarado o problema da criança e do 
adolescente.

Este novo enfoque acabou por atingir uma camada de profissionais -  
advogados, psicólogos, assistentes sociais que até então, não mereciam a 
devida consideração da legislação menorista, não obstante a relevância dos 
trabalhos desenvolvidos na área.

Assim, antes da vigência do Estatuto, nos piocedimentos denominados 
“sindicâncias”, realizavam-se avaliações denominadas sociais, em impressos com 
campos determinados para o preenchimento, como se fosse um questionário, 
sem qualquer aprofundamento ou análise das questões levantadas Tais avaliações 
eram efetivadas por “comissários de menores” -  pessoas leigas, oficiais de justiça, 
voluntários - ,  sem a necessária qualificação técnica, para desempenhar tal mister 

Por outro lado, os Íuízes de Menores não exerciam na plenitude a 
função judicante, voltando-se para um trabalho assistencialista, sem um apoio 
técnico adequado e os promotores de justiça e advogados não eram considerados 
como funções essenciais à Justiça.

Hoje a realidade é outra A Justiça da Infância  e da Juventude 
proporcionou uma avaliação mais adequada dos atores envolvidos com oprocesso 
menorista, contemplando todos os segmentos que diretamente devem atuar para 
se alcançar o que melhor atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes
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Assim, referida a Justiça, mesmo tendo como fonte primáriaaLei, compreendeu 
que o seu campo de atuação não se limita apenas ao direito, requerendo uma 
intervenção multidisciplinar, que proporcionou a abei tur apara que profissionais 
de outras áreas, como psicólogos e assistentes sociais, passassem a auxiliai no 
encaminhamento dos problemas enfrentados.

Destacou o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seção própria 
(arts 150 e 1.51), a relevância destes serviços denominados auxiliares, composto 
por equipe interproíissional, cujo principal objetivo é assessorar a Justiça da 
Infância e da Juventude

Constata-se, atualmente, que o Juiz passou a exercer a função judicante, 
deixando de prestai assistência social; o Ministéiio Público atua em todos os 
procedimentos -  de infratores ou não, inclusive na defesa dos direitos coletivos 
e difusos; o advogado defende os interesses do menor, seus genitores e 
responsáveis; psicólogos e assistentes sociais integram o corpo técnico com o 
objetivo de assessoramento

Esta forma de enfrentar os problemas judiciai s revelou-se como exemplo 
para os outros campos do Direito, que alteraram a maneira de inteivenção 
processual, com uma visão multidisciplinar, notadamente no que diz respeito 
às qüestões familiares. É certo que “o Código Civil brasileiro, ao contrário do 
que ocorre em outias legislações estrangeiras, não previu a ocorrência de 
pesquisa social”,1[1) mas a intervenção hoje ocorre em razão da experiência 
menorista, que proporcionou esta nova visão do assunto.

2 Serviços auxiliares -  Equipe interprofissional
O legislador não especificou quais são e quem integra os serviços 

auxiliares da Justiça da Infância e da Juventude, fazendo referência apenas à 
equipe interpi ofissional (ECA, ai ts 150 e 151) No Estado de São Paulo, norma 
administrativa da Egrégia Coriegedoria de Justiça,(*) 1 (2) detalhou como seiviços 
auxiliares aqueles desenvolvidos por assistentes sociais, psicólogos e 
comissariado de menores voluntário. No entanto, tal norma poderá no futuro 
incluir outros profissionais, como pedagogos, psiquiatras etc.

O objetivo principal dos serviços auxiliares, na definição do legislador 
menorista (ECA, art. 150) ,  é assessorar a Justiça da Infância e da Juventude 
mediante o fornecimento de subsídios por escrito através de laudos, ou 
verbalmente na audiência. Também desenvolve trabalhos de aconselhamento,

(1) LEITE Eduardo de Oliveira ‘ Famílias monopaientais” São Paulo: Revistados Tribunais 1997 
205

(2) Provimenio CG na 50/89 -  Cap XI -  nü 23 -  Bloco de atualização na 3
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orientação, encaminhamento, prevenção, acompanhamento, ficando sob 
imediata subordinação ao Tuiz.(3>

Esta intervenção, dependendo da forma e da oportunidade como ocor
re, apresenta duas situações distintas:

a) o atuai do assistente social e psicólogo equivale-se ao perito judici
al, na medida em que observa, investiga e conclui seu trabalho com a apresen
tação de um laudo, diagnosticando as situações que envolvem a criança ou o 
adolescente e sua família, com os encaminhamentos pertinentes ao caso; ou

b) desempenha funções de execução, quando realiza o trabalho de acom
panhamento, oiientação, encaminhamento visando propiciar mudanças na re
alidade constatada no procedimento

De uma forma ou de outra, tal mister é de suma relevância para a área da 
Infância e da Juventude, uma vez que a intervenção técnica adentra em questões 
que fogem à esfera do direito, mas que se mostram extremamente relevantes paia 
o destino final do processo Exerce, ademais, um papel preventivo importante, 
quando detectam situações de íisco a exigir imediata resposta jurisdicional.

A intervenção da equipe interprofissional não é obrigatória'41 nos proce
dimentos da Vara da Infância e da Juventude, manifestando a Jurisprudência no 
sentido de que, se o procedimento reúne elementos suficientes para o julgamen
to, os laudos técnicos são prescindíveis í?> Por outro lado, pode ocorrer a inter
venção social ou psicológica, ou as duas em conjunto, dependendo da necessida
de revelada pela situação em concreto

O avanço apresentado pelo Estatuto em relação à atuação complemen
tar da equipe interprofissional na área da Infância, não guardou a mesma pro
porção quanto à técnica legislativa adotada para tratar do assunto. Com efeito, 
o estatuto ora fala em estudo social ou perícia por equipe interprofissional 
(arts 161, § lü, 162, § 2-, e 167) ou em relatório da equipe interprofissional 
(ait 186, § 4-) Em provimentos regulamentados à atuação dos técnicos, é 
utilizada ainda a expressão avaliação psicossocial (art. 1-, parágrafo único, do 
Provimento CG/SP nü 12/95) Melhor seria seguir as regras da prova pericial 3 4 5 *

(3) A legislação francesa -  Código Civil, art 287- i -  estabelece como objetivo da pesquisa social, 
obter o maior mimei o possível de “infoi maçõcs sobie a situação matei ial e moral da família, sobre 
as condições nas quais vivem e são criados os filltos e sobie as medidas que devem sei tomadas 
no interesses deles'

(4) ECA. aits 161 § Ia 162 § 2U, 167 e 186 § 4̂
(5) Tribunal de Justiça: Apelação Cível n- 17 626-0 Relator Des Lair Loureiro Campinas -

13 05 1993; Apelação Cível n-38 241-0. Relator Des CunhaBueno Ribeirão Pires-28 8 1997
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adotadas pelo Código de Processo Civil (arts 420 a 439), unificando-se as 
designações.(fi)

Também não especificou como se desenvolve a elaboração dos trabalhos 
técnicos, principalmente no que diz respeito a prazo, quesitos, presença de 
assistente técnico, suspeição e impedimento de profissional No entanto, com 
relação a estas questões, por expressa disposição do artigo 152 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente aplicam-se subsidiariamente as normas gerais da 
legislação processual pertinente, no caso, das regras quanto à elaboração das 
perícias estabelecidas pelo Código de Processo Civil, com as adaptações 
necessárias decorrentes das peculiaridades advindas da área menorista.

.3. A atuação da equipe técnica na área da infância
A intervenção da equipe técnica, visa assessorar a .Justiça da Infância e 

da Juventude e pode ocorrer em qualquer situação que justifique a elaboração 
de estudo/perícia para melhor apreciação da situação da criança, do adolescente 
ou de sua família

Basicamente, podem ser especificadas as seguintes situações que 
justificam a intervenção:

• na colocação em família substituta;
• elaboração dos cadastros para adoção;
• nas hipóteses de crianças e adolescentes em situação de risco;
• nos procedimentos relativos a atos infiacionais -  inclusive quanto ao 

acompanhamento do cumprimento das medidas socioeducativas ou protetivas;
• em qualquer outra situação que se mostre necessária -  art. 3 53 -  

constatação de irregularidade em entidades de atendimento
De forma mais explícita, a equipe interprofissional manifesta-se nos casos 

de adoção, guarda, tutela, destituição ou suspensão do pátrio poder; suprimento 
de consentimento e de idade, queixas de conduta, vitirriização, pedidos baseados 
em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder, 
emancipação, alimentos, procedimentos contraditórios relativos a ato infracionai, 
ações civis públicas e ações decorrentes de irregularidade em entidades.

Esta inteivenção pode ser determinada diretamente pelo Juiz ou a 
requerimento da parte interessada (advogado ou promotor de justiça), quando o 
trabalho da equipe coiresponder aum laudo pericial, sendo uma intervenção judicial

(6) Estabelece o aitigo 420 do CPC que “a prova peiicia! consiste em exame, vistoria ou avaliação 
Esclaiece Emane Fidelis dos Santos, que “o exame é feito sobre as pessoas, animais e coisas 
móveis, para apuiar fatos e circunstâncias que a eles disser respeito A vistoria é o mesmo 
exame feito sobre coisas imóveis e a avaliação o valor em dinheiio das coisas examinadas” 
(“Comentários ao Código de Processo Civil'', vol III Rio de Janeiro 1980, pág 160)
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Em outras situações, a intervenção pode ser provocada diretamente pela 
equipe técnica, se se constatar a necessidade da elaboração de perícia, quando 
da realização de plantão ou triagem, correspondendo, na maioria das vezes, em 
inteivenção extiaprocessual que poderá redundar em procedimentos judiciais 

A intervenção técnica, como já consignado, não é obrigatória Contudo, 
mostra-se relevante e de extrema importância para o desfecho a ser dado nos 
procedimentos e encaminhamentos da Infância e da Juventude, revelando-se 
necessária e indispensável paia a apieciação dos casos

Como perícia técnica, revela-se um meio de investigação da qual as 
partes não podem abrir mão, constituindo-se em prova relevante para a 
apreciação da demanda Em determinadas situações, como nos procedimentos 
decorrentes de atos infracionais, apesar de não fornecer elementos diretos a 
íespeito de fato investigado (crime ou contravenção penal = ato infracional), 
oferece subsídios importantes par a eventual aplicação da medida socioeducativa

4 A inter venção na adoção
O processo de adoção revela-se como um dos mais importantes na área 

da Infância e da Juventude, posto que objetiva a colocação de criança ou 
adolescente em lar substituto, de forma definitiva e irrevogável. Revela-se, 
desta forma, como um processo que requer “um certo conhecimento da lei, 
compreensão do desenvolvimento emocional do ser humano a partir do início 
da vida e também expeiiência no estudo social do caso” (7)

A par de sua importância, constata-se que tal “processo” não se inicia 
como ocorre normalmente nos outros feitos menoristas

O processo de adoção, na maioria das vezes, requer uma fase preliminar 
de preparação e inscrição das partes interessadas em adotar (cadastro de 
interessados à adoção) bem como da situação da ciiança ou do adolescente a 
ser adotado, o que revela sua peculiaridade diante do sistema legal

Diante da situação íevelada durante a instrução do processo de adoção, 
não raras vezes torna-se necessária a continuidade da intervenção da Justiça 
M enorista , m esm o após a co nstitu ição  do v ínculo  adotivo , com  o 
acompanhamento do caso

Estas considerações revelam que a intervenção técnica no processo 
adotivo é complexa, assumindo uma visão multifocal do problema, ou seja, 
não só dos pietendentes à adoção, mas também (e principalmente) das crianças 
e adolescentes adotáveis e em fases distintas, podendo ser consideradas:

(7) MOITA, Maiia Amonieta Pisano Adoção -  Algumas contribuições psicanalíslicas . In: ‘ Direito 
de famíJia e ciências humanas” São Paulo: Juiídica Brasileira 2000. pág. 136 (Cadernos de 
Estudos: nü 01)
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• Fase extraprocessual:
a) quando do cadastro dos interessados à adoção, analisando o casal 

pretendente (pré-processual);
b) quando da análise da situação da criança ou do adolescente que 

necessita ser colocado em lar substituto (adoção -  pré-processual);
c) na hipótese de acompanhamento posterior ao deferimento da adoção 

(pós-processual)
• Fase processual:
Quando a intervenção técnica ocorre durante a tramitação do piocesso 

de adoção em Juízo.
A intervenção técnica no processo adotivo tem por objetivo específico 

verificar se os requerentes reúnem condições sociais e psicológicas para 
assumirem a adoção e se é caso da criança ou o adolescente ser colocado à 
disposição para adoção

5 Fase extraprocessual
Este modelo de intervenção extraprocessual atende as diretrizes 

sugeridas no I Congresso Interdisciplinário de Adopción Nacional y  dei Cono 
Sur, relata Maria Antonieta Pisano Motta(8) como sendo:

“a) uma etapa prévia de orientação psicológica com função diagnóstico- 
terapêutica realizada em grupo com os futuros adotantes, devendo não exceder 
90 dias e tendo por objetivo adaptá-los à inclusão do menor na família;

b) acom panham ento realizado após a adoção, para superar as 
dificuldades dos ‘pais que não tiveram a oportunidade de gestar o filho por 
nove meses, integrai a cr iança à família’. Acrescenta que nesta fase ‘não apenas 
a decisão de adotar é da maior importância, como também o ajustamento ao 
papel de pais pode ser difícil’

A intervenção com base nestas diretrizes, tem a finalidade de evitar 
que ocorram adoções, que de alguma maneira poderiam estar fadadas ao 
insucesso, com a consequência natural decorrente de tal fracasso para os 
adotantes e adotados (crianças e adolescentes) Inclui-se nesta fase:

5.1 Cadastr o dos interessados à adoção
Estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 50, a 

obrigatoriedade da Autoridade Judiciária manter em cada comarca ou foro 
regional um registro de pessoas interessadas na adoção

No Estado de São Paulo, este cadastro foi regulam entado pela 
Conegedoria-Geial de Justiça através do Provimento nü CG-12, de 6 de julho de

(8) Obra citada pág 136
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1995. No piocedimento estabelecido, após a apresentação do requerimento pelo 
interessado, devidamente acompanhado dos documentos pertinentes (art. 165 
do ECA), é realizada avaliação psicossocial, no prazo de 15 dias, indo os autos 
em seguida com vista à Promotor ia para manifestação, e após ao luiz pata decisão.

Nesta oportunidade, o papel fundamental da equipe técnica não se refere 
aos requisitos de natureza legal, previstos no próprio estatuto e que serão objetos 
de análise pela Promotoria e Juizado O objetivo, conforme estabelece a própria 
lei (ECA, arts 29 e 50, § 2Ü), é analisar a compatibilidade dos pretendentes 
com a natureza na medida, oferecendo ambiente familiar adequado à criança 
ou adolescente Em termos menos legalistas, é verificar junto aos pretendentes 
a “capacidade de estabelecer relações afetivas” como “pais psicológicos”. 

Nesta oportunidade, esclarece Maria Antonieta Pisano Motta:191 
“Há alguns aspectos a serem considerados na consideração dos candidatos 

a adotantes, tais como a forma como falam de outras pessoas, principalmente 
seus parentes; a maneira como se tratam mutuamente; a forma como tratam a 
pessoa que está realizando as entrevistas; a capacidade de enfrentar dificuldades 
com coragem e de refletir com sensatez sobre a melhor maneira de lidar com 
elas Característica indispensável pai a os pais adotivos, pois é essencial que tenham 
capacidade de assumir alguns riscos, assim como o é para os pais naturais”

Apresenta-se de suma relevância para a análise da pretensão dos 
interessados a motivação paia a adoção (necessidade compensatória em razão 
de falecimento de filho, esterilidade, infertilidade, sentimento de piedade, 
motivos religiosos etc.)

É bem verdade que a intervenção prévia dos técnicos junto aos 
interessados no cadastro à adoção, não garante o sucesso da adoção No entanto, 
revela-se de extrema importância, posto que se pode minimizar a ocorrência 
de adoção mal-sucedida

Questão de real relevância refere-se à conclusão negativa do setor 
técnico quanto à admissão dos interessados no cadastro à adoção.

A Lei menorista, nos artigos 50, § 2Ü, e 29, estabelece que:
Art. 50, § 2ü“Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer 

os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29” 
Art 29 “Não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa 

que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida 
ou não ofereça ambiente familiar adequado”

Verificando o setor técnico qualquer situação que se enquadre no 
dispositivo legal, com incompatibilidade da medida ou ambiente familiar

(9) Obra citada, pág 137
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adequado, deve apresentar avaliação contrária à pretensão dos interessados. 
No entanto, esta avaliação somente deve ser lançada após a concessão de 
oportunidade aos interessados para reverter a situação colocada como 
empecimento à pretensão, com eventual tratamento ou participação em grupos 
de apoio.

No que se refere à idade dos interessados, pode a equipe técnica 
apresentá-la como fato impeditivo do cadastro, somente na hipótese de se 
inscreverem pessoas menores de 21 anos de idade (ECA, art. 42) Nas demais 
situações, ou seja, de pessoas idosas interessadas em adotar, diante da ausência de 
previsão legal, as considerações a r espeito devem ser feitas, mas a idade, por si só, 
não é motivo suficiente para impedir o cadastro(I,1) No entanto, tendo em vista que 
na adoção há certa similitude com a família biológica, tanto que a lei estabeleceu a 
necessidade de ocorrer uma diferença de idade entre adotantes e adotados (16 anos 
-  ECA, art 42, § ,3Ü), e levando-se em consideração que uma mulher, dependendo 
da idade, não mais pode gerai' filhos biológicos, deve-se evitar a adoção de crianças, 
com pouca idade, por pretendentes idosos Estes não estão impedidos de adotar, 
mas devem buscar menores com mais idade, para evitai pioblemas futuros

Conclui-se em face do cadastro dos interessados à adoção e da 
intervenção da equipe técnica que “ao contrário do que muitos imaginam, adotai 
não é um direito dado a todos Como cabe ao Estado-Juiz promover a colocação 
em lar substituto (do qual a adoção é uma das for mas), os interessados têm que 
submeter às suas regras, entre estas, a submissão às avaliações técnicas”.(,n

5 2 Grupo de apoio à adoção
Tomado como parte do processo de avaliação do interessado na adoção 

ou mesmo como ser viço auxiliai de orientação para aqueles que já adotaram, 
verifica-se que a formação de grupos de apoio à adoção pela equipe técnica 
tem se mostrado de extrema relevância para o melhor encaminhamento dos 
casos Estes grupos devem ser realizados preferencialm ente antes da 
concretização da adoção

A justificativa para realização de tal trabalho fundamenta-se na situação 
da criança e do adolescente adotivo que, de certa forma, api esentam inadaptações 
ao ambiente familiar e no despreparo das pessoas e famílias interessadas na 
adoção Trata-se de um trabalho que pode ser caracterizado como: 10 11

(10) Adoção -  Decisão que indeteiiu o pedido de inscrição do casal no cadastro de pretendentes à 
adoção com base em parecei psicológico que consideiou a idade avançada dos pretendentes -  
Inadmissibilidade Instituto que se sujeita à análise dc condições genéricas, com as condições 
morais e materiais, não constituindo a idade empecilho à concessão da adoção Defetida assim, 
a mencionada inscí ição” -  T JSP -  RT 723/306

(11) PACHI, Cailos Eduardo “A atuação do Setoi Técnico junto às Vaias da Infância e Juventude” 
In: “Infância e cidadania Munii Cuiy (Organizadoi) Vol 02 São Paulo, 1998 pág 25



a) complementar, quando o público alvo se constituir de pessoas que já 
adotaram;

b) preventivo e avaliatório, quando ocorrer a participação de pessoas 
que ainda não adotaram e estão requerendo a inscrição no cadastro

O objetivo principal do grupo de apoio formado pela equipe técnica é 
o preparo dos interessados à adoção, onde serão discutidas questões referentes 
à motivação pessoal para a adoção, revelação, preconceitos, fases do 
desenvolvimento infantil, procedimento judicial da adoção, entre outros

A participação dos interessados em grupos desta natureza apresenta 
reflexos no processo de adoção, uma vez que deve ser considerado o resultado
da avaliação, quando da análise dos requisitos de natureza subjetivos da

,  _  ( 12) adoçao
5. 3 Avaliação da criança ou adolescente para adoção
Da mesma forma que a avaliação dos interessados é de suma impor

tância para o processo adotivo, não se pode negar que a intervenção técnica 
junto à cr iança ou o adolescente a ser colocado à adoção revela-se de singular 
relevância, ganhando grau de dificuldade proporcional à idade do menor.

Esta avaliação normalmente se realiza em procedimentos antecedentes 
(destituição de pátrio poder, pedido de providências, guarda etc ) para 
possibilitar a futura adoção da criança ou do adolescente Posteriormente, 
quando do processo de adoção, pode ocorrer nova intervenção junto ao adotado, 
mas com outra conotação, ou seja, para constatação de sua adaptação (estágio 
de convivência) e das vantagens do processo adotivo

Até a criança ou o adolescente ser colocado disponível à adoção, há 
um longo caminho a percorrer, no qual se busca mantê-lo junto à família de 
ongem, com  encaminhamentos resultantes das medidas de proteção (ECA, 
art 101) e das aplicáveis aos pais (ECA, art. 129) previstas no Estatuto

Somente quando esgotadas estas providências, desde que não haja risco 
maior paia a criança ou o adolescente, é que se deve colocá-los disponíveis à 
adoção Este trabalho, na maioria das vezes, compete à equipe técnica, que 
deve estar atenta à questão temporal, para evitar que uma solução tardia venha 
a prejudicar o direito à convivência familiar da criança.

O aspecto jurídico desta intervenção revela-se na segurança do 
encaminhamento a ser dado a ci rança ou adolescente, possibilitando às partes 
envolvidas no processo adotivo uma análise completa da situação e não somente 12 * *
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(12) Estabelece o aitigo 43 do ECA que a adoçao seiá defeiida quando apiesentai reais vantagens
pata o adolando e fundai-se em motivos legítimos Estes motivos legítimos podem sei avaliados
quando da pailicipação do interessado no grupo de apoio
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dos interessados à adoção Aliás, ao estabelecer o Estatuto que a adoção somente 
será deferida quando apresentar reais vantagens ao adotando (ECA, art 43), 
coloca tal intervenção em destaque, já  que a adoção deve satisfazer não somente 
o interesse de quem adota, mas, principalmente, de quem está sendo adotado 
E tal circunstância pode ser revelada r\a avaliação realizada pela equipe técnica 
junto à criança ou o adolescente a ser adotado

5.4 Acompanhamento posterior à adoção
Como já afirmado, a intervenção prévia da equipe técnica, não 

representa a gaiantia de uma adoção com sucesso. Não raras vezes, os 
encaminhamentos preliminares da adoção não surtem os efeitos desejados, 
aparecendo pioblemas posteriores decorrentes na nova relação estabelecida 

Por outro lado, muitas situações podem ser camufladas durante o 
processo de adoção, uma vez que, até a sua finalização, “os pais adotivos sentem 
que eles e a criança estão sendo avaliados, sentem-se inseguros quanto aos 
resultados desta avaliação, o que por sua vez dificulta à condução do estado de 
intimidade”031 e das relações a serem estabelecidas pela nova família

Questões anteriormente tratadas, como a revelação e preconceito, 
passam a fazer parte do cotíjfKano desta nova família, necessitando os pais 
adotivos de auxílio direto “para detectai e solucionar as ameaças que imaginam 
envolvidas na adoção com medo de não conseguii competir com a memória 
real ou fantasiada dos pais naturais, sentimentos de incapacidade para exercer 
a função de pais etc ” .041

Estas situações justificam  a intervenção da equipe técnica com 
acompanhamento posterior à concretização da adoção, visando o sucesso da 
medida e principalmente o bem-estar da criança ou do adolescente adotado 

O certo é que, uma vez deferida a adoção, a mesma é irrevogável, 
com a elaboração de nova ceitidão de nascimento que possibilita até a 
alteração do nome do menor. Porém, esta nova situação juiídica da criança 
ou do adolescente adotado não altera a situação pessoal e emocional pela 
qual passou Assim, se juridicamente é possível se estabelecer uma nova 
família, apagando-se inclusive os registros anteriores, emocionalmente o 
problema é mais delicado. Deflui-se desta situação que o acompanhamento 
posterior à concretização da adoção é extremamente útil, para que o ciclo 
adotivo se complete satisfatoriamente.

Este acompanhamento pode ser individualizado com a família e a 
criança ou adolescente adotado ou em grupos de apoio, como já mencionado

(1.3) MOITA. Mai ia Antonieta Pisano “Adoção -  Algumas conliibuições psicanalíticas pág 125
(14) Idem pág 127
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A vinculação dos interessados é de suma relevância e ocorrerá naturalmente, 
principalmente se os pretendentes participaram anteriormente de grupos de 
apoio e orientação, quando da elaboração do cadastro dos interessados à adoção 
Porém, pode também ser necessário tal acompanhamento, como decorrência 
de medida judicial aplicada aos pais adotivos ou ao filho adotado, conforme 
estabelece o ECA nos artigos 129, IV, e 101, II

6., Fase processual
De extrema relevância o estudo social ou a perícia realizada pela equipe 

interprofissional quando do pedido de adoção Sua importância ressalta-se em 
razão da possibilidade de ser formulado pedido por pessoa que não se cadastrou 
previamente junto ao Juizado da Infância e da Juventude,(l3) não tendo sido 
avaliada anteriormente

Da redação legal extrai-se que a intervenção da equipe técnica no processo 
adotivo pode ocorrer de duas formas: a) realização de estudo social; e b) perícia 
por equipe interprofissional,,,rt> ou seja, pode ser realizado apenas o estudo do 
caso pela assistente social ou a avaliação psicossocial em conjunto com a 
psicóloga Em cada caso é que se verificará a necessidade de um ou dos dois 
estudos A princípio, caso os adotantes já  estejam cadastrados no Juizado, a 
realização do estudo social é o bastante No entanto, não impede que seja feita 
recomendação da avaliação psicológica também nestes casos. Na hipótese de 
não ter sido cadastrado previamente, a perícia pela equipe técnica é indispensável

A conclusão do estudo social ou da perícia não vincula o Juízo, dada a 
adoção do princípio do livre convencimento estabelecido no Código de Processo 
Civil e que se aplica subsidiai iamente na área menorista.07’ Conforme adverte 
Luiz Car los de Azevedo:08’ “ao julgar, o juiz não estará adstrito às conclusões a que 
chegarem a perícia ou o estudo social, podendo formar sua convicção com base em 
outros fatos ou provas que nos autos se encontrem Assim se expressara, também, 
Francisco Augusto das Neves e Castro, em sua ‘Teoria das provas e sua aplicação aos 
atos civis’:.. os Juizes não são obiigados a seguir à íisca a opinião dos peritos, podendo 
apreciá-la como entender em sua consciência e compará-la com outros gêneros de 15 16 17 18

(15) O Itibunal de Justiça do Estado de São Paulo tem decidido que o cadastro serve apenas de 
auxílio, não sendo requisito essencial paia o processo de adoção Agravo de Instrumento n- 
43 239-0 -  São Paulo -  Câmara Especial Relaloi Alves Braga -  4.6 1998 e Embargos de 
Declaração n-40 748-0 -  São Paulo Câmara Especial Relator Alves Braga 30 7 1998.

(16) ECA, arts 162, § lu e 167
(17) ECA art 152. e Código de Processo Civil, art 436
(18) AZEVEDO. Luiz Carlos de. “Estudo social e perícia’. In: CURY, Munir et alli (coordenadores). 

“Estatuto da Criança e do Adolescente comentado” São Paulo: Mallteiros Editores. 1992 pág 473
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provas adotados no processo, dando maior crédito à que lhes parecer mais aceitável” 
(cf 2â ed de 1917, posta de acordo com o Código Civil por Pontes de Miranda, pág 
152)

Na área menorista, está devidamente prescrito que a equipe técnica tem a 
função de assessorai a .Justiça da Infância e da Juventude Logo, os laudos não podem 
ser aceitos sem qualquer questionamento, posto que se assim ocorrer, acabariam 
substituindo a decisão judicial e os peritos “assumindo a função de julgador”

Tais laudos devem ser analisados com relação às outras provas efetivadas 
nos autos (ex : testemunhai, documental e tc ) para possibilitar um julgamento 
correto No entanto, esclarece Emane Fidelis dos Santos09’ quanto à relevância 
da perícia sobre as outras provas:

“Sob o aspecto substancial, no entanto, no confronto com outros meios 
probatórios, por ser prova eminentemente técnica, o juiz, ao sopesar a perícia, 
há que lhe dar certa prevalência

( - )
A perícia, desde que admitida, presume ser prova altamente valiosa, 

pois, em torno do fato, vai atuar pessoa dotada de conhecimentos especiais, 
para lhe facilitar o entendimento Daí o juiz, para contrariar as conclusões 
periciais, estar obrigado, sob pena de proferir sentença nula, a indicar os motivos 
que lhe formaram o convencimento ”

Do que foi exposto, não se pode negar a importância do estudo social 
ou da perícia interprofissional no processo adotivo

Mas, indaga-se: qual o seu objetivo7 O que deve almejar o estudo 
técnico? Estas questões são extremamente importantes, para verificar a ratio 
juris da intervenção dos assistentes sociais e psicólogos no processo de adoção

No processo de adoção, no qual ocorra o contraditório, verifica-se a 
presença das partes (correspondente aos pretendentes à adoção e os genitores 
biológicos), com seus respectivos advogados, do Ministério Público e do Juiz. 
Todos envolvidos numa questão onde o objetivo principal é o destino de uma 
criança ou de um adolescente É natural, pois, que a solução processual seja 
aquela que melhor atenda aos interesses do adotado, ou como diz a lei, aquela 
que apresentar reais vantagens ao mesmo (ECA, art 43) Esta identificação de 
objetivo pode ser comum entre Magistrado e Ministério Público, sendo que 
em relação ao advogado, o interesse do adotando, de certa forma, será aquele 
que coincida com o da parte que o mesmo patrocina no processo

(19) SANTOS, Emane Fidelis dos. ‘"Comentários ao Código de Processo Civil Vol III Rio de 
Janeiro: Forense 1980. pág 188
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Em outras palavras, é difícil conceituai o que vem a ser o interesse do 
adotando, diante desta dualidade de posições O assistente social e o psicólogo 
surgem neste processo adotivo, com esta situação definida envolvendo os 
interesses do menor, as partes, advogados, promotores e Juizes

A presença do técnico no processo adotivo visa identificar este interesses 
do adotando -  crianças e adolescentes, ou seja, buscar a solução que melhor 
atenda aos seus interesses e lhes apresentem reais vantagens, ou como definem 
alguns doutiinadores “o bem do menor” Trata-se de uma questão que envolve 
critério subjetivo, com elementos não palpáveis, como interesse moral, interesse 
futuro, interesse familiar, afinidade, afetividade, reais vantagens etc.

Assim, aiazão da intervenção técnica no processo adotivo é de auxiliar 
o Judiciário, e indiretamente as partes do processo, na busca do que representa 
o “bem do menor” ou a solução que melhor atenda aos interesses da criança ou 
do adolescente a ser adotado, levando-se em consideração suas condições 
pessoais e morais bem como daqueles que pretendem adotá-los

Eduardo de Oliveira Leite,(20) analisando a Jurisprudência, aponta 
algumas situações que levam a identificação deste interesse, como:

“.... o desenvolvimento físico e moral da criança, a qualidade de suas 
relações afetivas e sua inseição no grupo social constituem pontos de referência 
do ‘interesse do menor’ Outros Juizes levam em consideração a pessoa da 
criança, como a idade, o sexo, a irmandade” .

O Estatuto da Criança e do Adolescente aponta como referencial para 
a identificação do interesse do menor, questões como: grau de parentesco, 
relação de afinidade ou de afetividade (art 28, § 2-), ambiente familiar adequado 
(art. 29), ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substância 
entorpecente (art 19), motivos legítimos para a adoção (art. 4.3).

O papel da equipe técnica é identificar este interesse, a fim de minorar as 
consequências da medida a ser tomada Para tanto, deve lançar mão de todos os meios 
disponíveis para o melhor desenvolvimento de seus trabalhos, analisando as partes do 
processo (pretendentes à adoção e genitores biológicos) e o menor a ser adotado, que deve 
ser entrevistado, pois sua opinião deve sei levada em consideração, diante da expressa 
determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 28, § lü, e 45, § 2ü).

Um estudo social ou perícia realizada com base nestes fundamentos 
possibilita a determinação do interesse do menor, auxiliando na solução jurídica 
que melhor atenda ao adotado, ou a que seja menos ruim para o seu desenvolvimento

(20) LEIIE,Eduaidode01iveiia “Famílias monoparentais São Paulo: Revista dos Tribunais. 1997.
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Por fim, cumpre anotar que o preparo do corpo técnico é de suma 
importância para uma intervenção satisfatória no processo de adoção Com 
efeito, irá lidar com questões delicadas envolvendo relações humanas, com 
uma ruptura da ligação entre mãe/filho e a constituição de uma nova família, 
que pode se iniciar com um adotante solteiro, do sexo masculino<21) ou 
pretendentes homossexuais Identificar as reais vantagens do processo adotivo 
frente a estas considerações exige uma boa qualificação do técnico 

7. Aspectos pr ocessuais
Q uanto  aos aspec tos p rocessuais da in tervenção  d a  equipe 

interprofissional no processo de adoção, algumas considerações devem ser 
feitas, tendo como referencial o Código de Processo Civil, que se aplica 
subsidiariamente ao Estatuto da Cr iançae do Adolescente (art 152), centrando 
a questão no problema da perícia técnica e não no estudo social

Assim, no que se refere ao prazo para a entrega do laudo pericial, 
estabelece o artigo 421 do Código de Processo Civil, que compete à Autoridade 
Judiciária fixá-lo, sendo que por motivo justificado, pode ser prorrogado, 
“segundo seu prudente arbítrio” (CPC, art 432) No Estado de São Paulo, o 
Provimento n- 12/95, que trata do cadastro de pessoas interessadas em adoção, 
fixou em 15 dias o prazo para a entrega da avaliação psicossocial

O técnico, quando desempenha o papel de perito, pode escusar-se ou 
ser recusado por impedimento ou suspeição, podendo também ser impugnada 
a sua nomeação (CPC, arts.. 138, III, e 423).

O Código de Processo Civil, entre outras circunstâncias (art 1.34), 
considera impedido o perito que é parte no processo; quando nele estiver 
postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer outro parente 
seu, consangüíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o segundo 
grau; quando cônjuge, parente, consangüíneo ou afim, de alguma das partes 

Por suspeito (CPC, art 1.35), o perito considerado amigo íntimo ou 
inimigo capital de qualquer das partes; quando alguma das partes for credora 
ou devedora do perito, seu cônjuge, ou de parentes destes em linha reta ou na 
colateral até o terceiro grau; interessado no julgamento da causa em favor de 
uma das partes, entre outras hipóteses

Sendo a perícia uma prova de extrema relevância, pode a parte interes
sada apresentar a quesitos e indicar assistente técnico para acompanhá-la Esta 
circunstância possibilita melhor debate da causa, com a análise de todas as 
vertentes do caso, apresentando elementos para eventual impugnação das con
clusões do laudo oficial

(2!) Estabelece o Estatuto da Ciiança e do Adolescente que podem adotai os maiores de 21 anos de 
idade, independente de estado civil (art 42)
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Nas comarcas onde não existe corpo técnico de assessoramento, diante 
da relevância da demanda, pode-se nomear perito assistente social e psicólogo 
que não pertençam ao quadro do Judiciário, uma vez que no interesse do menor, 
todas as alternativas para a regular instrução do processo devem ser realizadas 

Estabelece o Estatuto que o tiabalho do corpo técnico pode ser fornecido 
por escrito, mediante laudos ou veibalmente, na audiência (EGA, art 151) 
Esta forma oral de apresentação do trabalho técnico visa dar rapidez ao 
julgamento das demandas, não se tratando de um depoimento equivalente ao 
de uma testemunha Trata-se apenas de uma forma de apresentação do laudo, 
como ocorre com o Ministério Público que pode oferecer representação 
oralmente em face de um adolescente infrator (ECA, 182, § l ü)

Como testemunha, qualquer integrante do corpo técnico pode prestar 
esclarecimentos a respeito de seu tiabalho, observando duas regras do Código de 
Processo Civil, aplicáveis no caso A primeira refere-se a forma como o depoimento 
é prestado, ou seja, caso a parte esteja interessada em esclarecimentos do perito, deve 
requerer ao Juiz, apresentando, desde logo, as perguntas, em forma de quesitos, que 
pretende esclarecerw) A segundaiegra estabelece que a assistente social ou o psicólogo 
não estão obrigados a depor sobre fatos, a cujo respeito devam guardai- sigilo1231

Destacou-se até o momento, a importância do estudo social e da perícia 
interprofíssionaí para o processo adotivo Contudo, mesmo representando um elemento 
de prova de extremo valor e não obstante as conclusões a serem lançadas, a verdade 
é que na adoção de adolescente, seu acolhimento fica sujeito à vontade do adotado. 
Com efeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente condicionou o deferimento da 
adoção à concordância do maior de 12 anos de idade (art 45, § 2a) Assim, mesmo 
que o estudo social ou a perícia sejam favoráveis à adoção, referidos estudos somente 
serão acolhidos se o adotado concordar com a pretensão dos adotantes

8. Considerações finais
A melhoria do sistema envolvendo a criança e o adolescente seja ele 

adotivo, em situação de risco ou infrator, requer uma aliança social, com a 
exata compreensão da prioridade absoluta estabelecida na lei, tendo-o como 
pessoa em desenvolvimento

Esta aliança envolve todos aqueles que lidam diretamente com o problema 
-  Juizes, promotores, advogados, assistentes sociais, psicólogos - ,  sendo que da 
atuação comprometida de cada um com a causa menorista é que a lei pode se 
revelar um instrumento eficiente na resolução da problemática da infância, com 
uma melhora na qualidade da intervenção nos processos menoristas 22 23

(22) CPC art 435
(23) CPC art 406, II
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A equipe interprofissional, f ormada por psicólogos e assistentes sociais, 
assume nesta alianças, papel de extrema relevância, dada a for ma como intervém 
no processo de adoção, podendo atuar afim de que a criança ou o adolescente 
adotado tenha um futuro menos traumatizante e mais promissor
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Breves anotações sobre as conseqiiências 
jurídicas do “apagão”
Sérgio Neves Coelho1’1
Procurador de Justiça -  SP__________________________________________________

A crise no abastecimento de eneigia, que levou o Governo Federai a 
criar Comissão específica para combatê-la, tem gerado perplexidade na 
população e constitui tema geral na imprensa, ofuscando outros graves 
problemas que o Brasil tem enfrentado, notadamente quanto à Ética, no tocante 
aos deslizes no âmbito da corrupção e da violação do segredo de votações na 
Câmara Alta do país

A preocupação com a possibilidade de corte de fornecimento desse 
im portante insumo econômico está causando preocupações nas classes 
em presariais, assustadas com a perspectiva de íedução das atividades 
econômicas, quando o Biasil acenava com a possibilidade de retomada de seu 
crescimento, bem como tem amedrontado a população em geral, atingida pelo 
perverso modelo de distribuição de renda, que pr ivilegía a estabilidade monetária 
em detrimento da valorização social

O mais assustador, contudo, não é a antevisão da redução da economia, 
pela falta de sua força motriz, com a inevitável diminuição no crescimento do 
PIB e aumento nas taxas de desemprego. Tampouco os sacrifícios que se imporão 
ao sofrido povo brasileiro, que teme por sua segurança já tão ameaçada, diante 
da redução da iluminação pública ou da própria escuridão total, em conseqüência 
de cortes programados ou não no fornecimento de energia. Ainda não é tão 
atemorizadora a visão (ainda que sem luz) de sérios problemas nos serviços 
vitais, como o tratamento em hospitais e demais unidades de saúde, ou mesmo 
de pacientes que em seus lares utilizam aparelhos elétricos para suprirem suas 
deficiências

O que nos causa maior estupefação e atemoriza é a insensibilidade 
desavergonhada do Governo Federal que alega estar surpreso com o pro
blema, do qual há muito tinha ciência e, mais ainda, de sua intenção de 
repassar aos consumidores, quer empresariais ou individuais, o custo de 
sua inércia e desídia. A ameaça de taxas ou sobretaxas, de tarifaços, desli
gamento compulsório de energia elétrica e cortes programados ou não, es- (*)
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(*) Especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superioi do Ministério Público de São 
Paulo. Professor de Direito Administrativo na Universidade Paulista -  Unip.
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condem que na verdade é a União que deve ser responsabilizada por tal 
quadro, sendo obrigada a indenizar o empresariado ou os particulares pe
los danos que vierem a sofrer.

Com efeito , como determ ina o art 21, inc XII, alínea b, da 
Constituição Federal, à União compete explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou peimissão, os serviços e instalações de energia 
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação 
com os Estados onde se situam  os potenciais hidroeneigéticos Essa 
exploração, dentre outros, rege-se expressamente pelo princípio da eficiência, 
p rev isto  no art 37, caput, da Lei M aior, princíp io  este ap licável à 
Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios E na esteira do § 6Ü desse 
mesmo art 37, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, asseguiado o direito de regresso contra 
o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

É certo que no Direito Adm inistrativo, como no Direito Público 
em geral, v igora com o princíp io  inform ador e m ola m estra  de sua 
estru tu ra , a suprem acia do in teresse público , m ais apropriadam ente 
denom inado por Odete M edauar de preponderância do interesse público 
sobre o privado (cf “Direito administrativo m oderno” , 4a e d , São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, pág 153) D iante disso, todos estam os 
obrigados à redução com pulsória do consumo de energia elétrica, sob 
pena de colapso nas atividades essenciais do país Isto, contudo, não exime 
a responsabilidade da U nião quanto ao ressaicim ento  dos prejuízos 
causados por sua incú ria , na fa lta  de investim en tos na geração  e 
transm issão de energia elétrica

A supremacia do interesse público não implica a exoneração do dever 
de indenizar do Estado, até mesmo quando este age licitamente É o que ocorre, 
por exemplos, nos casos de desapiopriação ou requisição de propriedade 
particular, previstos no art 5Ü, incs XXIV e XXV, da Constituição Federal No 
primeiro, o Estado pode expropriai bem do particular, por motivo de necessidade 
ou utilidade pública, ou interesse social, mas mediante justa e prévia indenização 
em dinheiro. No segundo, no caso de iminente perigo público, a autoridade 
poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização 
ulterior, se houver dano

A responsabilidade da União no caso é objetiva, configurando o 
chamado risco administrativo, que afasta a necessidade de prova de culpa por
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parte do lesado E tal culpa, ainda que se fizesse indispensável, constitui fato 
público e notório, que independe de prova, pois é sabido que o aumento da 
demanda de eletricidade, diante da retomada do crescimento econômico do 
país, acarretaria a perspectiva de falta de energia elétrica

Ademais, a União na qualidade de prestadora de serviço público, está 
sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor

Neste sentido o ensinamento do eminente administrativista Diógenes 
Gasparini:

“O art ,3a do Código do Consumidor (Lei Federal n -8 078, de 11.9 1990, 
que dispõe sobre a proteção do consumidor) estabelece que fornecedor é ‘toda 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 
m ontagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços’ Vê-se 
que a Administração Pública, em quaisquer de suas manifestações (federal, 
estadual, distrital, municipal), sempre que, em razão de seu comportamento, 
puder ser havida como fornecedor, subsume-se integralmente às disposições 
desse Código Assim é se o Município, por exemplo, for o prestador dos serviços 
de transporte de passageiros ou o executor dos serviços de captação, tratamento 
e distribuição de água domiciliar ou explorador dos serviços funerários Nesse 
aspecto, a Administração Pública equipara-se ao fornecedor particular.” -  cf 
“Direito administrativo”, 6a ed , São Paulo: Saraiva, 2000, págs 271-2

Saliente-se, por último, que a sistemática pretensão da Presidência da 
República em restringir inconstitucional e ilegalmente as prerrogativas dos 
consumidores pode configurar em tese crime de responsabilidade previsto no 
art 85, inc III, da Constituição Federal De fato, dentre os direitos individuais 
e coletivos previstos na Carta Magna figura a proteção do consumidor pelo 
Estado, na forma da lei Ora, a edição de medidas que têm, precisamente, o 
escopo de prejudicar o consumidor, restringindo indevidamente seus direitos, 
caracteriza violação a direito e garantia insculpidos como cláusulas pétreas em 
nosso sistema constitucional E as garantias constitucionais, como a defesa do 
consumidor, só podem ser suspensas na hipótese de decretação de estado de 
sítio e calamidade pública, nos termos do art 138, caput, da Lei Fundamental 
Ademais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer e a segurança, que poderão 
ser afetados por medidas atrabiliárias no campo do racionamento de energia, 
por parte do Governo Federal, constituem direitos sociais insertos no art 6a da 
Constituição Federal E tais direitos configuram cláusulas pétreas e sua violação 
está, portanto, abrangida no conceito de crime de responsabilidade, regulado 
no já mencionado art 85, inc III
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Lamentavelmente, parece que o Presidente da República pretende trilhar 
esse mau caminho Os jornais de 24 5 2001 noticiam que a Medida Provisória 
que cria o “Ministério do Apagão”, ao lado de outras inconstitucionalidades, 
pretende impedir os usuários de reclamar por danos causados por cortes de 
energia, vedando-lhes invocar o Código de Defesa do Consumidor

Essa últim a providência, notoriam ente, visa atender pleito das 
companhias distribuidoras de energia, temerosas de que o seu bom negócio 
venha a sofrer algum arranhão em decorrência de eventuais ações judiciais de 
natureza coletiva ou individual, havendo como objeto o ressarcimento de danos 
em decorrência do corte de fornecimento de energia elétrica Que não se fiem 
as concessionárias, entretanto, nessa falsa garantia, desde que, como antes 
observado, o dever de indenizai na hipótese decorre da aplicação direta, sem 
legislação hierarquicamente inferior de permeio, do já referido art 37, § 6Ü, da 
Carta Política Em outras palavras, não será o disposto na Medida Provisória 
em questão que haverá de impedi-las de responder objetivamente pelos prejuízos 
que com essa conduta venham a dai causa De outro lado, se a idéia é subverter 
de vez a ordem jurídica, preferíveis os Atos Institucionais, de memória recente, 
que a seu favor pode-se dizei que não se travestiam com a máscara de um 
regime genuinamente democrático

Estas as considerações expendidas sobre o tema tão relevante e atual e 
que se espera possam servil de estímulo àqueles dotados de maior fôlego 
intelectual para que sobre ele meditem com maioi profundidade
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Filhos e tutela antecipatória alimentar: 
instrum entalidade e racionalização  
aplicadas nas “ações de separação”
Eloy Ojea Gomes
Promotoi de Justiça -  S P ___________________________________________________

Introdução
Hodiernamente, quero crer que a racionalização, não fosse método 

correlato ao princípio constitucional da efic iência/0 e, assim, de estrita 
observância, inclusive pelos agentes políticos, seria uma necessidade. 
Restringindo-me, por óbvio, à área jurídica, é fato que a pioliferação de 
demandas é fenômeno facilmente perceptível, sobretudo por aqueles que detêm 
atribuições cumulativas; por outro lado, cada vez mais se exige do profissional 
respostas mais rápidas, concentradas e visando o alto rendimento funcional

Imbuído desse espírito, e atento a outros princípios jurídicos que serão 
adiante explorados, venho, com ousadia, bem o sei, tentar trazer pequena parcela 
de contribuição

Objeto
No exame diário dos processos versando sobre direito de família, 

não se desconhece a máxima, usada poi muitos, segundo a qual, em resposta 
a um pedido de alimentos, de cunho liminar, feito nos autos do processo cujo 
pedido principal também é de extinção ou dissolução do vínculo matrimonial, 
remete-se a autora à via própria, qual seja, ação tratando sobre alimentos, 
disciplinada pela Lei nü 5 478/68, ou mesmo indefere-se literalmente esse 
pedido por incabível, diante da impossibilidade de cumulação entre os ritos 
especiais.1 (2) 3

Encorajo-me a sustentar não só a plausibilidade jurídica da fixação de 
alimentos in limine nos processos versando sobre separação ou divórcio, como 
a salubridade da medida, ciai amente racionalizadora, evitando dedução de nova 
ação, autônoma da anterior

(1) Sobre princípio da eficiência veja-se, Hely Lopes Meirciles in Direito administrativo biasileiro”, 
25a edição, atualizada poi Eui ico de Audi ade Azevedo Délcio Aleixo Balestcro e José Emmanuel 
Burle Filho. Malheiros Editores 2001 pág 90

(2) É patente que o rito previsto na Lei n- 5 478/68 é especial; também o é o procedimento de 
separação c de divórcio -  ressalvado, quanto a este. a modalidade conversão -  tendo em conta 
o disposto no ai tigo 3-, § 2U. da Lei nü 6 515/77, que. se não obedecido, traz nulidadc insanável 
ao procedimento (RI 616/169)
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Análise crítica
Não ignoro que a corrente que defende tal impossibilidade conta com 

argumentos, não fossem extremamente respeitáveis/0 da mais absoluta 
autoridade/4 5’

Próprio, contudo, da audácia que me levou a redigir essas considerações, 
e mesmo bem ciente de meu posto na hierarquia jurídica, atrevo-me a apontai 
os equívocos desse entendimento.

Pois bem
Orientado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/31 venho 

sugerindo aos autores separandos, logo que me chega à mesa para apreciação a 
inicial distribuída e autuada, que declinem se desejam, naqueles autos, disciplinar 
regime de visitas, guarda, alimentos para si próprios e para os filhos comuns, além 
de manutenção ou não do nome de casada -  exatamente como sói fazermos nos 
casos de separação e divórcio consensuais -  justamente porque, aditando a inicial 
nesses termos, tais pontos restarão controvertidos, e, por conseguinte, serão alvo 
de provimento jurisdicional, muitas vezes até de forma consensual, por ocasião 
tanto da audiência de que trata o artigo 3a, § 2a, da Lei nü 6.515/77, quanto da 
audiência de que trata o artigo 331 do Código de Processo Civil, evitando, assim, 
propositura de novas demandas, sobrecarga do Judiciário e perda de tempo

Todas essas questões estão expressamente previstas na Lei na 6 515/77 
(arts. 15, 9-, 19, 20 e 17). Logo, não se cuida de matéria estranha àquela seara.

Em especial, por ser objeto do presente, a questão dos alimentos em 
favor da prole comum.

Por primeiro, penso que os argumentos da corrente contrária que tive 
conhecimento não elidem os fundamentos postos e vindouros.

Quanto à necessidade de ação autônoma, é preciso ter em mente é que a 
ação é gaiantia individual consagrada (art. 5a, XXXV, da Constituição Federal) 
E, em sendo, sobretudo, individual, caracteriza-se como uma situação jurídica 
de que desfruta o autor perante o Estado, do que se dessume que compete soberana

(3) Agravo de Instrumento n- 110 351 4/3. Comarca de Mauá Relatoi Desembargador Marco César, 
julgado em 26 8 1999

(4) Por todos Yussef Said Cahaii in “Dos Alimentos 2a edição, Editora RT. 1993, págs. 367/368
(5) Eis o teor do julgado:

“Divórcio Divórcio direto litigioso. Alimentos
A sentença que decreta o divóicio direto litigioso deve dispor, salvo situação excepcional, sobre 
a pensão alimentícia guarda e visita dos filhos, a fim de evitar a pcrpctuidade das demandas 
Recurso conhecido em parte e provido (Recurso Especial n'J 132304/São Paulo. 4a Turma, 
Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar julgado em 10 11 1997 votação unânime, Diário da 
Justiça da União de 19.12 1997. pág 67 507)
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e exclusivamente a ele optar, desde que seja possível, o meio pelo qual entenda 
adequado e conveniente deduzir sua pretensão.®

A lei (art 20 da Lei na 6.515/77), muito ao revés de vedar, permite 
expressamente que se postule alimentos em favor dos filhos, como objeto de 
provimento jurisdicional final, nas ações que tratam de separação e divórcio. 
C u ida-se , po rtan to , de cum ulação  ob jetiva legalm ente  p rev is ta  e 
jurisprudencialmente recomendada, e, principalmente, no bojo do mesmo 
procedimento, já que é matéria ínsita, por força de lei, à relação matrimonial 
E, se assim o é, excluída está qualquer margem de invocação da disciplina do 
Código de Processo Civil (art 292), por ser uno o procedimento adotado

Quanto à inaplicabilidade do disposto naLei nü 5.478/68 nas ações versando 
sobre separação e divórcio, e seus consectários, muito embora a proposta seja de 
concessão dos alimentos, de modo liminar, com base no instituto da antecipação 
de tutela, argumento que, se o artigo 852,1, do Código de Processo Civil, obstava 
aplicação do artigo 4- da Lei n- 5 478/68 nos processos versando sobre separação 
e divórcio, o artigo 273 do Código de Processo Civil revigorou sua aplicabilidade, 
não só pela expressa previsão legal, como pela inovação jurídica ao positivar, ainda 
que implicitamente, a distinção entre tutela cautelar e tutela satisfàtiva sumária E 
a proposição, também, inova, na medida em que o beneficiário não integra a lide 
como parte processual explícita, mas como substituído, legal e implicitamente 
previsto (art. 20 da Lei n- 6.51.5/77), bem como pelo fato de não ter sido o provimento 
oriundo de medida cautelar, de cunho provisional (art 852,1, do Código de Processo 
Civil), mas como derivado de medida antecipatória da tutela final, na qual se 
subsume com maior perfeição, dada sua inequívoca natureza de atendimento ao 
bem da vida pretendido em juízo

De qualquer forma -  e agora passo a sustentar meu posicionamento -  o 
artigo 273 do Código de Processo Civil, que prevê instituto típico do processo 
de conhecimento,<7> e, logo, abarca qualquer matéria sobre o qual verse, autoriza 
categoricamente até mesmo o adiantamento de apenas um dos efeitos do 
provimento final 6 7

(6) Ousamos, ainda, parafraseando. Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Benetti.. bem como 
Nelson Nery Junior, sustentai que é impeiioso que se permita ao cidadão a livre escolha dos 
meios jurídicos desde que possíveis, que melhoi lhe apvouver para processai e dirimir o seu 
conflito, sob pena de assim não se entendendo, conspirar contra o acesso à ordem jurídica 
justa, porque se resli ingir ia o direito de ação do autor (ai tigo 5“ XXXV, da Constituição Federal) 
(in “Juizados Especiais Cíveis e Criminais’. Belo Horizonte, Del Rey, 1996, pág 21 e 
“Atualidades sobre o Processo Civil -  A reforma do Código de Processo Civil Brasileiio de 
1994 e 1995’ . 2a edição São Paulo Editora Revista dos Tribunais, pág 1996)

(7) Nesse sentido o ensinamento de Cândido Rangel Dinamarco in “A reforma do Código de Processo 
Civil” Malheiros Editores, 2“ edição 1995, págs 138/139
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E nenhuma dificuldade há na identificação nos autos de seus requisitos 
Primeiro, até mesmo poi uma questão de interpretação autêntica,® a certidão de 
nascimento, que, segundo a lei (art. 4- da Lei nu 5 478/68), é prova pré-constituída 
da paternidade, subsume-se perfeitamente à prova da verossimilhança do direito 
afirmado (art 273, caput, do Código de Processo Civil) O fundado receio de dano 
irreparável (art 273,1, do Código de Processo Civil), requisito dentre outro que 
pode ser eleito, nesse caso, independe de prova (art 335 do Código de Processo 
Civil),® haja vista que a experiência humana ensina-nos que os filhos, para sua 
própria subsistência, dependem do auxílio direto de ambos os pais, cada qual com 
sua parcela, tanto que, se o alimentante não contribuii com sua parcela, é bem 
certo que as crianças sofrerão privação indevida, com sérias conseqüências a quem 
está em fase de desenvolvimento É, aliás, expressa determinação legal (art 22 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente) E tanto assim deve se pensar que, em 
comparação, não se exige, em ações versando tão-somente sobre alimentos, prova 
do periculiun in mora, justamente porque a lei (art 4- da Lei nü 5 478/68), ao 
dispensar a prova do perigo na demora, implicitamente acolhe essa máxima Inexiste, 
por fim, com a antecipação, qualquer risco de irreversibilidade (art 273, § 2-, do 
Código de Processo Civil), considerando-se que, de toda forma, cabem aos pais, 
primordialmente, prover o sustento dos filhos * 29

(8) Nesse sentido Damásio E dc Jesus: diz-se autêntica a interpretação quando piocede do próprio 
órgão de que emana É a interpretação que parle do próprio sujeito que elaborou o preceito 
interpretado (in “Diieito Penal’ volume 01, Parte Geral, Editora Saraiva, 15-edição, 1991, pág
29)

(9) Nesse sentido veja-se o que nos ensina Vicente Greco Filho: em não havendo presunção legal, o 
juiz chega ao fato principal poi presunção humana (que alguns chamam de presunção judicial), 
que resulta da experiência comum ou da experiência técnica A expetiência comum é extraída da 
observação do que ordinariamente acontece em dado grupo social, em determinadas circunstâncias. 
As regras de experiência, comum ou técnica não estão no plano dos fatos e, portanto, do ônus da 
prova, podendo e devendo o juiz aplicá-las de ofício, como fatia com as presunções legais, podendo, 
contudo, a parte ter interesse em desenvolver atividade argumentativa sobre tais regras, como faria 
juntando pareceres jurídicos sobre a interpretação do direito., mas nesse caso não se trata, 
propriamente, de atividade probatória mas apenas atividade dialética de argumentação e 
colaboração Stein definiu as regras ou máximas de experiência corno “definições ou juízos 
hipotéticos de conteúdo geral, independentes do caso concr eto que se tem de julgai e de seus 
elementos particulares e que são adquiridos pela experiência, mas que são autônomos em face 
dos casos particulares de cuja observação se deduzem, e que pretendem ter valor em relação aos 
casos novos” A regra de experiência, seja ela comum, seja ela técnica, não é criada no processo, 
mas nele pode ser revelada Ela se forma extrajudiciaimente ou extraprocessualmente pela 
observação do que ordinariamente acontece (observação cultural) ou das leis da natureza, por 
meio de um processo lógico indutivo e, uma vez formulada, tende a aplicar-se a casos futuros 
semelhantes, por raciocínio dedutivo Corno já sc disse, a regra de experiência faz parte da 
formulação do juízo, do processo lógico de raciocínio do juiz, de modo que não é objeto de prova 
Ela atua de forma idêntica às presunções legais: dc um fato conhecido que sozinho não tem 
conseqüências jurídicas de interesse chega-se a um fato desconhecido, relevante para o processo, 
sendo o seu efeito a dispensa do ônus da prova de que a tem a seu favor (in “Direito Processual 
Civil brasileiro”, 2 -volume 7a edição. Editora Saraiva. 1994, págs. 190-191)
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Registro, por fim, que a prática vem demonstrando que íaias são as ve
zes em que há grande discussão acerca da questão dos alimentos e, de qualquer 
maneira, não exigem maiores esforços na solução, de modo que o argumento, a 
meu ver, é insuficiente. Ainda de qualquer foima, seja em ação autônoma, seja 
em cumulação, o tempo gasto paia apreciação e resolução da questão será o 
mesmo, sendo preferível, assim, como sugere a jurisprudência, que o seja sem 
que se movimente a máquina desnecessariamente e mediante gastos supérfluos.

E, tornando ao início desse tópico, registro que o encorajamento para a 
redação dessas considerações, e a respectiva autoridade jurídica, advém do 
prestígio dado pela 2a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, em acórdão da lavra do eminente Desembargador 
Rober to Bedr an,0"’ que acolhendo essa argumentação posta, deu provimento ao 
agravo de instrumento interposto por este subscrevente.

Síntese conclusiva
1 -  A racionalização é mandamento e necessidade atuais, com sede, 

inclusive, no princípio constitucional da eficiência.
2 -  Nas ações que versem sobre separação e divórcio admite-se, por 

expressa previsão legislativa (art 20 da Lei nü 6.515/77), dedução de pedido 
cumulativo de alimentos em favor da prole comum, valendo-se de um só e 
mesmo procedimento.

3 -  Diante da nova redação ao artigo 273 do Código de Processo Civil, 
criadora do instituto da tutela antecipada, consolidou-se a possibilidade de

(10) Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão: ‘ O inconloi mismo, com toda legitimação 
e pertinência manifestado pelo Ministéi io Público, convence, cm parte O entendimento contido 
na decisão, embota íespeitável, não se coaduna com os novos vümos hoje traçados pela moderna 
teoiia do processo, concebido em seu catátei instrumental c finalístico de efetividade e da mais 
justa realização do diieito. Consoante anotado pelo ilustre Promotoi de Justiça recorrente, o 
pagamento de alimentos à filha do casal separando vem expressamente previsto na Lei n- 6 515/ 
77 (art. 20). sendo certo que a jurisprudência do Supeiioi Tiibunal de Justiça para evitar o suceder 
infindável dedemandas, recomenda que essa questão seja disciplinada na própria lide da separação 
(Recurso Especial n- 132.304/São Paulo, 4a Turma Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, julgado 
em 10 11.1997. votação unânime. Diário da Justiça da União de 19 12.1997 pág 67.507) Assim, 
cabível o pedido de alimentos em prol da filha no processo dc separação dos pais E, conquanto 
deveras apropriado no procedimento espccialíssimo da ação de alimentos não se afiguraria 
nenhuma heresia jui idica admitir a possibilidade dos provisói ios nesta ação de separação judicial 
em que pleiteados em cumulação. os definitivos A tanto o possibilitaria o disposto no artigo 13, 
da Lei n- 5 478/68. a não afastar a aplicação, no caso. do seu artigo 4- omiwh De todo modo. 
mesmo que assim nãoseentendesse. cumprir iaapr eciar o requerimentodcconcessãode alimentos 
provisórios à luz da mais recente norma do artigo 273. que na linha da concepção moderna do 
processo, cr iou a tutela antecipatór ia naturalmentepertincntetambém no procedimento ordinário” 
(Agravo de Instrumento nü203 .527-4/0 Comarca de Itanhaém, julgado em 24 4 2001) Esclareço, 
apenas, que foi dado par cial provimento ao r ecurso porque o eminente relatoi entendeu que cabia 
ao magistrado de primeira instância pi imeiramente apreciar o pedido, de modo a que não se 
suprimisse um grau de jurisdição.
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fixação de alimentos, desde logo, em favor dos filhos, naquelas ações, atuando 
a parte como verdadeira substituta processual da prole, conforme previsão le
gal, ainda que implícita (art 20 da Lei nü 6 515/77)

4 -  Não há risco de irreversibilidade, pois o dever do alimentante é 
irrenunciável, e os demais requisitos da antecipação da tutela são de fácil 
verificação, diante do que dispõe o artigo 335 do Código de Processo Civil e o 
artigo 4Ü da Lei nü 5 478/68

5 -  Postos à disposição do autor separando a ação autônoma versando 
sobre alimentos e a antecipação da tutela, cabe a ele a escolha do meio pelo 
qual deseja ver a pretensão alimentai satisfeita de modo sumário, tendo em 
conta o princípio do acesso à ordem jurídica justa

Nesses termos, e com o nítido escopo de tentar contribuir paia a 
racionalização e difusão do instituto da tutela antecipada, submete-se apresente 
à crítica dos demais operadores do direito
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Conclusões Bibliografia

Introdução
Existem três teorias ou escolas ptincipais em torno do Direito do menor, 

chamado também de Menorismo, e que são:
a) Doutiina do Direito Penal do Menor -  preocupa-se apenas com o 

ato de delinqüência eventuaimente piaticado pelo menor;
b) Doutrina da Situação Irregular -  reclama proteção do Estado tanto 

para erradicação da irregularidade da situação em que possa se encontrar o 
menor, quanto para buscar meios eficazes de prevenção, com a constante 
preocupação da assistência, proteção e vigilância aos menores; e,

c) Doutrina da Proteção Integral -  tem grande abrangência, voltando- 
se para a criança e suas necessidades quanto à cultura, à saúde, ao trabalho 
etc.0)

No Brasil, antes do descobrimento não se pode falar em direito entre os 
indígenas A legislação portuguesa do início do período colonial também pouca 
influênciatevesobrenossatradiçãojurídica,poisnaépocadodescobrimento vigiam 
as Ordenações Afonsinas, logo seguidas pelas Manuelinas (1512) e pelo Código 
deD  Sebastião 14.2 1569, de modo que foram mesmo as Ordenações Filipinas 
(compiladas por Filipe leq u e  Filipe II, em 11 1 1603 mandou que fossem obser
vadas) que regulou o Direito no Biasil-Colônia

Com o advento da Independência, foi promulgado o Código Criminal 
de 1830, que distinguia os menores, quanto à responsabilidade, em quatro 
categorias: Ia) com menos de 14 anos: presumidamente irresponsáveis, salvo 
se provasse que tivessem agido com discernimento (ait 10, § Ia, c.c. o art 13);
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(*) Professor universitário. Mestre e doutoiando em direito pela Unesp
(1) TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo Teixeira “O diicito e a justiça do menor” Revista dos 

Tribunais”. São Paulo, ano 78 vol 650 págs 12/20, dez/89
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2a) com menos de 14 anos, se tivessem “obrado com discernimento”, deveriam ser 
recolhidos a casas de correção pelo tempo que ao juiz parecesse, desde que não 
excedesse a idade de dezessete anos (ar t. 13); 3a) os maiores de 14 e menores de 17 
anos, parecendo justo ao juiz, vecebetiam a pena de cumplicidade (ait. 18, § 10, 
última parte); 4a) o maior de 17 e menor de 21 anos teria a seu favor a circunstância 
atenuante genérica da menoridade (art 18, § 10, primeira parte) Note-se que o 
menor de 14 “que agisse com discernimento” não seria, em tese, submetido a 
penas criminais, mas a internação corretiva e só até, no máximo, atingir 17 anos.

Proclamada a República (1889), sobreveio o Código Penal de 1890, que 
operou poucas modificações quanto aos menores: Ia) considerou “não criminosos” 
os menores de 9 anos (art 27, § Ia); 2a) os maiores de 9 e menores de 14, que 
obrassem sem discernimento, também eram considerados “não criminosos” (art 
27, § 2a); 3a) os maiores de 9 e menores de 14 que agissem com discernimento 
seriam recolhidos a estabelecimentos disciplinares industriais, pelo tempo que 
ao juiz parecesse, desde que o recolhimento não excedesse à idade de 17 anos 
(art. .30); 4a) sendo o delinquente maior de 14 e menor de 17 anos, tornou 
obrigatória a aplicação da pena da cumplicidade (arts. 64 e 65); 5a) manteve a 
atenuante genérica da menoridade para os menores de 21 anos (art. 4.3, §11)

Anotam os doutrinadoies que, tanto as casas de correção (Código 
Criminal do Império), como os estabelecimentos disciplinares industriais jamais 
foram criadas (com raras exceções), de sorte que os menores eram lançados 
nas promíscuas prisões, junto com os adultos

A partir do admirável trabalho do luiz José Cândido Albuquerque de 
Melo Matos, tivemos: a Lei na 4 242, de 5.1 1921, regulamentada pelo Decreto 
na 16 273, de 20 de dezembro de 1923, completada pelo Decreto Legislativo na 
5 083, de Ia. 12 1926, e o Código de Menores instituído pelo Decreto na 17.943- 
A, de 12 de outubro de 1927

Para adequar o Código de Menores ao Código Penal de 1940, o Decreto- 
Lei na 6 026, de 24 11.1943 dispôs “sobre as medidas aplicáveis aos menores 
de 18 anos pela prática de fatos considerados infrações penais”, que distinguia 
os menores infratoiesde 14 a 18 anos em duas classes, conforme demonstrassem 
ou não periculosidade Esse Decreto-Lei foi modificado pela Lei na 5 258, de 
10 de abril de 1967, que, a seu tuino, foi alterada pela Lei na 5.439, de 22 de 
maio de 1968, cuja parte principal consistiu em substituir os arts Ia e 2a da Lei 
na 5 258/67, pelos arts. Ia e 2a do Decreto-Lei na 6.026, de 24.11.194.3

Diante dessa sucessão de leis acerca do menor no Brasil, nota-se: a) 
inicialmente, a adoção da teoria do Direito Penal do Menor; b) tendência para 
adotar a teoria da Situação Irregular, que viriaconsolidai-se com a promulgação 
do Código de Menores aprovado pela Lei na 6.697, de 10 de outubro de 1979, 
previsto para viger 120 dias depois, contendo 12.3 artigos e revogando o Decreto
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ntt 5 08.3/26; o Decreto n“ 17 943-A, de 12.10 1927; a Lei nü 4 655, de 2 de 
junho de 1965; a Lei n-5 258, de 10 de abril de 1967; e a Lei n-5 439, de 22 de 
maio de 1968, tendo vigorado até outubro de 1990, quando foi sucedido pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que será brevemente analisado a seguir.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente
Instituído pela Lei nü 8 069, de 13 de julho de 1990, e publicado no 

Diário Oficial de 16 de julho de 1990, está em vigor no Brasil, desde 14 de 
outubro daquele mesmo ano o ECA -  Estatuto da Criança e do Adolescente

É fruto de laborioso empenho de menoristas consagrados e de abnegadas 
pessoas e entidades, integrantes ou não do Fórum DCA -  Fórum Nacional de 
Entidades Não-Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, que logrou inserir na Constituição Federal de 5 de outubro de 
1988 e gênese da nova política de atendimento do então chamado “menor”

O ECA, com 267 artigos (divididos em dois livros: Livro I -  Parte 
Geral, com três Títulos, e Livro II -  Parte Especial, com sete Títulos), revogou 
as Leis nüs 4.513, de 1964 (que definia a “política nacional de bem-estar do 
menor”) e 6.697/79 (Código de Menores de 1979), sustenta-se em duas bases 
principais, a saber: a) concebe a criança e o adolescente como sujeitos de direito 
e não como “objetos de medidas judiciais”; e b) sua condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento Repudiou os termos “menor”, porque abrangia pessoas 
em diferentes fases do desenvolvimento e assim requisitando tratamento 
específico, e “situação irregular”, porque é considerado anticientífico

Estruturou detalhadamente os direitos garantidos na Constituição 
Federal, atento à expressão “com absoluta pr ioridade” formulada no seu art 
227, com as seguintes medidas:

a) adotando expressamente a Teoria da Proteção Integral (art. l u);
b) definindo criança a pessoa com até doze anos de idade incompletos, 

e adolescente aquela entre doze e dezoito anos (art. 2Ü);
c) protegendo a gestante e o nascituro (art. 8Ü);
d) regulando exclusivamente a adoção para crianças e adolescentes 

(arts 39/52);
e) atentando à política de municipalização do atendimento (art 88, I), 

previu os conselhos municipais (além dos estaduais e feder al) dos direitos da criança 
e do adolescente (art 88, II), e o Conselho Tutelar (arts 1.31 a 140); organizou as 
entidades de atendimento (arts. 90 a 97); nos casos do art 98, considera a criança 
ou adolescente passíveis das medidas de proteção sempre que eles (os casos ali 
previstos) violarem ou ameaçarem os direitos reconhecidos nele (ECA);

f) detalhando e distinguindo as medidas específicas de proteção (art 101) 
as socioeducativas (art 112), e as pertinentes aos pais ou responsáveis (ai t 129);
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g) regulamentando o acesso à justiça (Titulo VI, do Livro II, da Parte 
Especial), denominou a autoridade judicial de “Juiz da Infância e da Juventude” 
(art 146), definiu a competência ratione loa  (art. 147), a ratione materiae (art. 
148) e o poder disciplinar do juiz (art 149); disciplinou assim os procedimentos: 
I) “inominado ou atípico” (art. 153); II) para perda e suspensão do Pátrio Poder 
(arts 155 a 163); III) colocação em família substituta (arts 165 a 170); IV) para 
apuração de ato infracional atribuído a adolescente (arts. 171 a 189); V) para 
apuração de irregularidades em entidades de atendimento (arts 191 a 193); VI) 
para apuração de infrações administrativas às normas de proteção à criança e ao 
adolescente (arts 194 a 197); VII) os recursos (arts 198 e 199);

h) regulando a atuação do Ministério Público, instituição sobremaneira 
prestigiada (arts. 200 a 205);

i) assegurando a assistência judiciária através de advogado (arts 206 e 207);
j) regulando a proteção judicia! aos interesses individuais, difusos e 

coletivos (arts. 208 a 224);
k) criando figuras penais típicas (arts 228 a 244) e infrações 

administrativas (arts. 245 a 258) e agravando penas nos crimes de homicídio, 
lesão corporal, maus-tratos, estupro e atentado violento ao pudor quando a 
vítima for pessoa “menor de catoize anos” (art 263); e,

l) instituindo incentivos fiscais objetivando doações aosFundos dos Direitos 
da Cr iança e do Adolescente -  nacional, estaduais e municipais (art 260).

2.. Os meios modernos de comunicação
Vejamos um a pequena resenha dos inventos que influenciaram  

decisivamente no progresso dos meios modernos de comunicação, com base 
principalmente na edição do milênio da revista “Veja”, que é tradução de um 
trabalho jornalístico gigantesco, realizado pela revista americana “Life”.

Começando pela imprensa, sabe-se que o “Relation”, um semanário 
de apenas quatro páginas, surgiu em Strassburg, na Alemanha, somente no ano 
de 1609, e é considerado o primeiro jornal regularmente impresso da História 
Mas consta que não tinha manchetes, anúncios e nem belas ilustrações, uma 
vez que foi somente em 1826, na Borgonha, que Íoseph-Nicéphore Niépce 
sacou a primeira fotografia, enquadrando de uma janela o quintal de uma casa

Em 1889, George Eastman inventou a película em rolo, da qual se valeu 
Thomas Edison para inventai o kinetoscope, “aparelho que per mitia mostrar filmes 
a uma pessoa de cada vez Na Fiança, os irmãos Auguste e Louis Lumière 
trabalhavam com a idéia de projetar imagens em movimento Em 28 de dezembro 
de 1895, eles projetaram dez filmes Um deles, “A Chegada do Trem na Estação 
La Ciotat”, fez com que os espectadores assustados se esquivassem dalocomotiva
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O rádio é certamente um dos meios de comunicação mais eficazes 
Sua origem data do princípio do século XX, quando o italiano Guglielmo 
Marconi, no dia 12 de dezembro de 1901, então com 27 anos, usando antenas 
amarradas em pipas, conseguiu que um sinal -  a letra “S” do código Morse -  
atravessasse o Atlântico, cerca de 3 500 quilômetros O sinal foi enviado de 
Poldhu, na Cornualha, Inglaterra, e, em frações de segundo, ele ouviu três 
débeis cliques numa estação receptora em St John’s, na Terra Nova “Era o 
ruído da indústria da com unicação saindo da casca e libertando nossa 
imaginação, a primeira onda de uma era eletrônica que traria o rádio, a televisão 
e o telefone celular”.

O escocês John Logie Baird foi o pioneiro a usar “um artefato para 
transmitir a imagem bruxuleante de uma cabeça humana”, mas a primeira 
transmissão televisiva do mundo ocorreu em janeiro de 1928, pelo engenheiro 
sueco Ernst F W  Alexanderson, que trabalhava para a General Electric, 
superando o trabalho inicial de Baird “Quatro meses depois da experiência de 
Alexanderson, a empresa transmitia imagens três vezes por semana e os 
elementos básicos da televisão estavam implantados Em 1937, um sistema 
eletrônico mais refinado que utilizava o tubo de raios catódicos foi adotado 
pela BBC da Inglaterra A transmissão do campeonato de beisebol de 1947 
firmou o valor crescente da televisão No finai da década de 1950, quase 90% 
dos lares americanos já tinham pelo menos um aparelho de TV Pouco sobrou 
para a imaginação desde então -  o mundo podia ser visto e ouvido ”

Mas certamente a maior invenção do homem foi o computador, que vem 
sendo aperfeiçoado a uma velocidade alucinante Com efeito, quando o Eniac, 
um dos primeiros computadores do mundo, foi produzido em 1946, a revista 
“Popular M echanics” “escreveu numa reportagem que a nova maravilha 
eletrônica tinha 18 000 válvulas e pesava 30 toneladas A revista fezoque pareceu, 
na época, uma previsão tiesloucada: ‘Os computadores do futuro talvez usem 
apenas 1 000 válvulas e pesem em torno de 1 tonelada” O progresso na área da 
informática atropelou aquele prognóstico, pois hoje os computadores são 130.000 
vezes mais rápidos e inteligentes do que seus antepassados dos anos 70 e dentro 
de cerca de 30 anos eles serão 130 milhões de vezes melhores do que os atuais

Como é sabido, já existem computadores que “ensaiam  formas 
primitivas de pensamento autônomo É o caso do Deep Blue, o computador 
RS/6000 SP da IBM que venceu o campeão Garry Kasparov num torneio de 
xadrez. ‘Essa máquina pensa’, diz Drew McDermott, professor de ciência da 
computação na Universidade de Yale, dos Estados Unidos ‘Negar isso equivale 
a dizei que os aviões não voam simplesmente porque não batem asas ‘Alguns 
cientistas já se preocupam em garantir que os robôs do futuro tragam em sua
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programação um chip da bondade que os impeça de fazer mal à humanidade 
Assumem, assim, que não nos será possível sequer desligá-los Talvez estejam 
apenas sonhando Talvez não” <2)

Finalmente, não se pode olvidar a brutal transformação ocorrida com o 
advento da internet, definida como “um conjunto de redes de computadores 
interligados pelo mundo inteiro, que têm em comum um conjunto de protocolos 
e serviços, de forma que os usuários a ela conectados podem usufruir de serviços 
de informação de alcance mundial”, tendo surgido em 1969 a partir de um 
projeto da agência norte-americana Advanced Research and Projects (ARPA), 
conforme informações do Departamento de Informática da APMP -  Associação 
Paulista do Ministério Público

Atualmente a internet e o seu correio eletrônico, permitindo o acesso 
imediato a bancos de dados do mundo inteiro em fração de minuto, está 
modificando radicalmente os hábitos e os costumes das pessoas -  inclusive 
das crianças e dos adolescentes tornando imperiosa a constante adaptação 
da legislação menorista ao progresso dessa nova onda tecnológica

3. Direito e limitações à informação
A Constituição Federal no art 5Ü, inc XI, dispõe que “é livre a expressão 

da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença”, enquanto no art. 21, inc. XVI, atribui competência à 
União para “exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas 
e de programas de rádio e televisão”. Essa matéria depois é disciplinada em 
detalhes nos arts 220 a 224, com ênfase para a vedação de qualquer tipo de 
censura

Reconhecendo que a ausência de controle estatal sobre os meios de 
comunicação pode gerar excessos na programação das emissoras de televisão, 
mas temendo uma recaída autoritária nesse campo, o Jornalista José Bonifácio 
de Oliveira Sobrinho, o Boni, notório conhecedor do assunto, em interessante 
entrevista que concedeu à revista “Veja”, quando indagado se era a favor de 
algum tipo de controle ou censura na televisão, respondeu o seguinte:

“Sou favorável ao V-chip, um aparelhinho que fica embutido no televisor 
e, quando ativado, o desliga E ativado por meio de um código transmitido pelas 
emissoras no início de cada programa O código avisa: será apresentado a seguir 
um programa com cenas de nudez, ou de sexo explícito, ou com linguagem 
chula, ou violência, e o V-chip desligará o televisor caso o telespectador o tenha 
programado com um dos itens. Nos Estados Unidos, os televisores já têm de sair 
de fábrica com o V-chip O prazo paia que as emissoras e a indústria de 2

(2) Revista “Veja . Edição especiai do milênio pág 35 e pasum
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entretenimento elaborem um sistema de classificação enceria-se em fevereiro 
de 1998 Se o sistema não ficar pronto, o FCC, a agência de comunicação 
americana, fará um código à revelia da indústria Prevê-se que em julho de 1999 
o sistema esteja implantado em 50% dos televisores americanos. O V-chip 
impossibilita a censura e coloca o controle na mão do espectador, em casa” <?)

Entretanto, apesar dessa tecnologia e visando sempre à proteção da 
criança no que concerne ao seu direito à informação adequada, a Convenção 
das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança -  Unicef, adotada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas em 20 11 1989, recomenda que os 
Estados-Partes deverão, entre outras medidas: a) incentivar os meios de 
comunicação a difundir informações e materiais de interesse social e cultural 
para a criança; b) promover a cooperação internacional na produção, no 
intercâmbio e na divulgação dessas informações e desses materiais procedentes 
de diversas fontes culturais, nacionais e internacionais; c) incentivar a produção 
e a difusão de livros para crianças; d) incentivar os meios de comunicação no 
sentido de, particularmente, considerar as necessidades lingüísticas da criança 
que pertença a um grupo minoritário ou que seja indígena, e, e) promover a 
elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança contra toda 
informação e material prejudiciais ao seu bem-estar (art. 17).

Em resumo, a convenção estabelece que o papel da mídia é o de permitir 
à criança e ao adolescente o acesso à informação apropriada, disseminando a 
eles inform ações que sejam  consisten tes com o bem -estar m oral, o 
conhecimento e a compreensão entre os povos, respeitando o ambiente cultural 
da criança e do adolescente, devendo o Estado adotar medidas encorajadoras 
destes procedimentos e protegendo-os contra materiais nocivos e inadequados

Seguindo essa orientação internacional, o ECA regulou a matéria no 
Título III, do Livro I, traçando normas para a “proteção geral” nos arts. 70 a 73 
e para a “proteção especial” nos arts 74 a 85, dos quais se constata que a 
criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, 
diversões, espetáculos e produtos e ser viços que respeitem sua condição peculiar 
de pessoa em desenvolvim ento, devendo o Poder Público, através do 
Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, regular as 
diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas 
etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se 
mostre inadequada, devendo os respectivos responsáveis afixar, em lugar visível 
e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a 
natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de 
classificação 3

(3) Revista “Veja’ edição de 3 12 1997 páginas amaiclas
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Além disso, toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e 
espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária, sendo que 
as crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos 
locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável

Por seu turno, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 
horário recomendado para o público infànto-juvenil, programas com finalida
des educativas, artísticas, culturais e informativas, ao passo que nenhum espe
táculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes de 
sua transmissão, apresentação ou exibição, enquanto os proprietários, direto
res, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de 
fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação 
em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente.

Note-se que as aludidas fitas deverão exibir, no invólucro, informação 
sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destinam, ao passo que as 
revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e 
adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com a 
advertência de seu conteúdo, cuidando as editoras para que as capas que 
contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com 
embalagem opaca, e sua venda é proibida a crianças e adolescentes.

Por outro lado, certamente visando à prevenção de vícios, o ECA 
determina que as revistas e publicações especialmente destinadas ao público 
infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas 
ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar 
os valores éticos e sociais da pessoa e da família

Para complementar essa regulamentação, o Ministér io da Justiça baixou 
a Portaria nü 773, de 19 de outubro de 1990, dispondo que as diversões e 
espetáculos públicos são classificados como livres ou como inadequados para 
menores de 12, 14 e 18 anos, enquanto que os programas para emissão de 
televisão, inclusive trailen, têm a seguinte classificação:

a) veiculação em qualquer horário: livre;
b) programa não recomendado para menores de 12 anos: inadequado 

para antes das vinte horas;
c) programa não recomendado para menores de 14 anos: inadequado 

para antes das vinte e uma horas;
d) programa não recomendado para menores de 18 anos: inadequado 

para antes das vinte e três horas
Segundo consta, essa Portaria foi objeto de medida judicial buscando a 

decretação de sua inconstitucionalidade, sendo que o resultado foi o seguinte: 
“Ação direta de inconstitucionalidade -  Regulamento -  Possível extravasamento



154 Justitia, São Paulo, 63  (196), out /dez 2001

revelado quando da edição de regulamento resolve-se no campo da legalidade 
Descabe, no caso, discuti-lo em demanda direta de inconstitucionalidade. A 
Portaria nu 773, do Exmo Sr Ministro de Estado da Tustiça, consubstancia o 
regulamento de que cogita o art 74 da Lei nü 8 069/90, sendo impróprio o 
ajuizamento, contra ela, da citada demanda” (STE, ADIn 392/DF, Tiibunal 
Pleno, Rei. Min Marco Aurélio, DJU 23 8 1991, pág. 13 264 <4)

4 Mecanismos de controle
No que concerne ao controle dos abusos cometidos nos meios de 

comunicação, diversões e espetáculos públicos, o ECA prevê uma série de 
mecanismos, principalmente os seguintes:

a) todas as espécies de ações cíveis pertinentes e destinadas à defesa 
dos direitos e interesses protegidos pela Constituição ou pela Lei (ECA, 
parágrafo único do art 208), destacando-se a ação civil pública tendo por objeto 
a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer (ECA, art 224 e Lei nü7.347, de 24 7 1985), sempre que visar à proteção 
de diieitos ou interesses difusos (núm eio de pessoas indeteim inado e 
indeterminável -  ex : todas as cr ianças e adolescentes de uma cidade ou de um 
Estado) e coletivos (número de pessoas indeterminado, mas determinável -  
ex: -  todas as crianças ou adolescentes alunos de uma escola), inclusive com a 
concessão de medida liminai inaudita altera pars (ECA, arts. 212 e 213) (Vide 
R JIIE SP  134/358) Confira-se, nesse sentido: “Ação civil pública-L im inai -  
Não veiculação do filme ‘C alígu la’ e de seus trailers ou anúncios -  
Admissibilidade -  Infração ao art 227 da CF -  Exibição do filme que é 
notoriamente imoral -  Observância ao art 213, § 1-, do ECA -  Recurso 
paicialmente provido” (JT.J 153/155);ts>

b) ação mandamental, regida pelas normas da lei do mandado de 
segurança, contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, que lesem direito 
líquido e ceito previsto no ECA (ECA, § 2)1 do art 212);

c) ação penal destinada ao processo e julgamento de inflações penais 
cometidas através dos meios de comunicação, sobretudo dos crimes previstos 
nos arts. 240 e 241 do ECA, incluindo teatro, televisão, película cinematográfica, 
jornais e revistas através de peças teatrais, progiamas televisivos, filmes e fotos 
de crianças ou adolescentes em cenas eróticas ou pornográficas. Confira-se: 
“Crime de computador’-Publicação de cena de sexo infanto-juvenil (art 241, 4 5

(4) Apud CURY GARRIDO & MARÇUR A “Estatuto da Ciiança c cio Adolescente anotado ’ págs 
71-72

(5) ApnJCURY GARRIDO & MARÇURA “Estatuto da Ci iança c do Adolescente anotado’1, pág 
194
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ECA), mediante inserção em rede BBS/Internet de computadores, atribuída a 
menores -  Tipicidade -  Prova pericial necessár ia à demonstração da autoria — 
HC deferido em parte 1 O tipo cogitado -  na modalidade de ‘publicar cena de 
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente’ -  ao contrár io 
do que sucede por exemplo aos da Lei de Imprensa, no tocante ao processo da 
publicação incriminada, é uma norma aberta: basta-lhe à realização do núcleo 
da ação punível à idoneidade técnica do veículo utilizado à difusão da imagem 
para número indeterminado de pessoas, que parece indiscutível na inserção de 
fotos obscenas em rede BBS/Internet de computador 2. Não se trata no caso, 
pois, de colmatar lacuna da lei inciiminadora por analogia: uma vez que se 
compreenda na decisão típica a conduta criminada, o meio técnico empregado 
para realizá-la pode até ser de invenção posterior à edição da lei penal: a invenção 
da pólvora não reclamou redefinição do homicídio para tornar explícito que 
nela se compreendia a morte dada a outrem mediante arma de fogo. 3 Se a 
solução da controvérsia de fato sobre a autoria da inserção incriminada pende 
de informações técnicas de telernática que ainda pairam acima do conhecimento 
do homem comum, impõe-se a realização de prova pericial’” (STF, HC nü 
76 689/PB, l â T , Rei Min Sepúlveda Pertence, DJU, 6 11 1998, pág 3);í6)

d) procedimento destinado à imposição de penalidade administrativa por 
infração às normas de proteção à criança e ao adolescente (ECA, arts. 194 a 197), 
especialmente no caso das infrações administrativas previstas nos arts. 252, 253, 
254,256 e 257 do ECA, podendo ocorrer a determinação da suspensão da progra
mação da emissora até por dois dias (art. 254), da suspensão do espetáculo ou o 
fechamento do estabelecimento por até quinze dias (arts. 255 e 256) ou a apreen
são da revista ou publicação (art 257) Confira-se: “Im prensa-Jornal-Exem pla
res contendo material inadequado para crianças e adolescentes -  Imposição do art. 
78 e parágrafo único do ECA -  Compatibilidade com a Carta Magna, em face do 
disposto em seu art 227 -  Direito absoluto à liberdade de comunicação, ademais, 
que não significa direito ilimitado -  Segurança denegada (R.TT.JESP 134/359)”.<7>

Conclusões
I -  ao longo dos tempos for maram-se três escolas sobre o Menorismo: a) 

Doutrina do Direito Penal do Menor; b) Doutrina da Situação Irregular, e, c) 
Doutrina da Proteção Integral, sendo que do período colonial até princípios do 
Século XX o Brasil adotava a primeira (Direito Penal), consolidando a segunda 
(Situação Irregular) com o Código de Menores instituído pela Lei de 10 de outubro 
de 1979, e a partir da Constituição Federal de 1988 (art 227) e do ECA (Lei nü 
8 069/90) acatou a terceira (Proteção Integral); 6 7

(6) Apud CURY GARRIDO & MARÇURA Ob cit. págs 204/205
(7) Idem. pág 73
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II -  os meios modernos de com unicação, incluindo a internet, 
modificaram profundamente os hábitos e os costumes dos cidadãos, exigindo 
disciplina limitações no que concerne ao direito à informação adequada à criança 
e ao adolescente, que devem ser considerados como sujeitos de direito e não 
como “objetos de medidas judiciais”, respeitando-se ainda a sua condição 
peculiar de pessoas em desenvolvimento;

III -  consta que em futur o próximo um mecanismo tecnológico chamado 
V-chip, embutido no televisor e ativado por meio de um código transmitido 
pelas emissoras no inicio de cada programa, poderá desligar o aparelho quando 
houver transmissão de um programa com cenas de nudez, ou de sexo explícito, 
ou com linguagem chula, ou violência, caso o telespectador o tenha programado 
com um desses itens, colocando a censura e o controle na mão do espectador, 
em sua própria casa;

IV -  apesar dessa tecnologia e atento à Doutrina da Proteção Integral 
que expressamente adotou, o ECA estabeleceu uma série de mecanismos de 
controle do direito à informação adequada à criança e ao adolescente através 
dos meios modernos de comunicação, principalmente: a) todas as espécies de 
ações cíveis, destacando-se a ação civil pública tendo por objeto a condenação 
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazei (ECA, art 
224 e Lei nü7 347, de 24 7.1985), sempre visar à proteção de direitos ou interesses 
difusos e coletivos, inclusive com a concessão de medida liminar inaudita altera 
pars; b) ação mandamental, regida pelas nor mas da lei do mandado de segurança, 
contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público, que lesem direito líquido e certo 
previsto no ECA (ECA, § 2- do art 212); c) ação penal destinada ao processo 
e julgamento de infrações penais cometidas através dos meios de comunicação, 
sobretudo dos crimes previstos nos arts 240 e 241 do ECA; d) procedimento 
destinado à imposição de penalidade administrativa por infração às normas de 
proteção à criança e ao adolescente (ECA, arts 194 a 197), especialmente no 
caso das infrações administrativas pievistas nos arts. 252, 253, 254, 256 e 257 
do ECA, podendo ocorrer a determinação da suspensão da programação da 
emissora até por dois dias (art 254), da suspensão do espetáculo ou o fechamento 
do estabelecimento por até quinze dias (arts 255 e 256) ou a apreensão da revista 
ou publicação (art 257)
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Restrição e exclusão do direito de ação 
civil pública

W a l l a c e  P a i v a  M a i t i n s  J u n i o r '  ’
Promotor dc Justiça -  SP __________________________________________________

1 Introdução
A impressionante velocidade e ao excessivo contingente de medidas 

provisóiias que assolam o País, alterando abruptamente a ordem jurídica 
brasileiia, calha o preciso comentário de Adilson Abreu Dallari: “são pontos 
fundamentais, definidores de um estado democrático, entre outros, a existência 
de uma Constituição, a temporariedade dos mandatos e a responsabilidade dos 
governantes. O pressuposto é que a Constituição seja permanente, duradoura, 
efetivamente respeitada; que os titulares dos mandatos políticos exerçam seus 
poderes, por um curto período de tempo, imprimindo ao governo seus programas 
e objetivos, mas debaixo dessa Constituição; e que os governantes que se 
desviarem  do que é determ inado pela Constituição e pelas leis sejam 
devidamente responsabilizados por isso No Brasil, o que se observa é que 
cada governo, em vez de amoldar-se à Constituição, piocura amoldá-la aos 
seus objetivos. O resultado disso é a insegurança jurídica, a falta de respeito 
pela Constituição, a ausência absoluta de uma “cultura constitucional” e a 
existência de uma Constituição temporária, pr ovisória, debilitada. Para inverter 
completamente o quadro democrático, falta apenas instituir os governos 
permanentes, pela possibilidade de reeleições sucessivas Não há necessidade 
de instituir a irresponsabilidade e a impunidade porque isso já existe de fato, 
como consequência de um sistema de conivências corporativas (Eu não te 
fiscalizo, tu não me fiscalizas, ele não nos fiscaliza, nós todos fingimos que 
nos fiscalizamos .) A desculpa para violentar a Constituição é a sempre a da 
impossibilidade de governar por causa de seus preceitos Na verdade, o que se 
tem observado é que os males apontados pelos governantes não decorrem das 
normas constitucionais, mas, sim, do seu descumprimento”.(1)

Não é intento aqui e agora discorrer sobre o instituto da medida 
provisória com a profundidade científico-dogmática que o tema exigiría, não 
obstante ter extrema utilidade cifrar, ao menos, dois aspectos que agravam o

O  4Ü Promotoi de Justiça da Cidadania de São Paulo. Meslie e Doutorando em Direito do Estado 
pela Faculdade de Diieito da Univetsidade de São Paulo e Piolessor dc Direito Administrativo da 
Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília (Santos)
(1) DALLARI, Adilson Abreu “Constituição e orçamento’ //; Cadetnos de Direito Constitucional 

e Ciência Política 15 ’ São Paulo: Revista dos Ttíbunais abi /jun 1996 ano 4. pág 18
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quadro e colaboram decisivamente para o completo estado de insegurança 
jurídica: a falta de definição das matérias subsumfveis a excepcionalidade do 
poder normativo antecipado conferido ao Presidente da República e a perda 
superveniente dos requisitos de revelância e urgência em razão da ampla 
liberdade de sucessivas reedições de medidas provisórias em razão da 
morosidade do Podei Legislativo na sua apreciação

Não parece despropositada a imposição de meios de controle mais 
estritos e limites à reedição de medidas provisórias Entretanto, o que transparece 
óbvio é que se o Poder Legislativo não consegue deliberar sobre a conversão 
da medida provisória no prazo constitucional fixado, a reedição não significa, 
via de regra, a urgência que a inspira como instrumento excepcional Se o 
Poder Legislativo não delibera a respeito de seu conteúdo e permite ao Chefe 
do Poder Executivo sua reedição, o assunto não pode ser considerado urgente 
em termos mais objetivos Com o perdão da licença ao tom mais coloquial, 
sendo tudo tão urgente, a nação é governada provisoriamente.

Entretanto, também assusta a falta de definição das matérias subsumíveis 
ao instrumento da medida provisória A Constituição de 1988, promulgada com o 
propósito de instauiar um Estado Democrático de Direito, resolveu abolir o decreto- 
lei, ligado historicamente no direito brasileiio aos regimes ditatoriais de 1937- 
1945e 1964-1985, cuja regulação na Constituição de 1967 na redação dada pela 
Emenda n- 01/69 previa, além dos requisitos, as matér ias suscetí veis de normalização 
via decreto-lei A ojeriza ao modelo autoritário de Estado foi excessivamente 
estimada pelo constituinte de 1988 que, sentindo a necessidade de confiar poder 
normativo equipar ado à lei (ou com efeitos antecipados equiparáveis à lei) ao Poder 
Executivo par a assuntos de relevância e urgência que não podiam aguardar o trâmite 
do regular processo legislativo, e, concomitantemente, extirpar do ordenamento 
jurídico instrumentos normativos empregados no regime de exceção (como o 
decreto-lei, cuja permissão alcançava sua apiovação por decurso do prazo de 
deliberação legislativa), subtraíram o caráter absoluto da reserva legal (lei do 
Parlamento) por um instrumento de essência antiga e denominação nova, olvidando 
a definição das matérias de seu âmbito, porém.

A lacuna rendeu ensejo à edição (e reedição) de medidas provisórias 
em todas as disciplinas jurídicas, até porque o conceito jurídico indeterminado 
relevância é amplo demais e a jur isprudência do Supremo Tr ibunal Federal se 
recusava, inicialmente, ao exame de sua real ocorrência assinalando pertencer 
a tarefa ao poder discricionário do Parlamento Não obstante, essa mesma ju
risprudência foi demarcando, ainda que timidamente, limites às medidas pro
visórias: pioclamação de sua inconstitucionalidade em matéria de direito pe
nal, admissibilidade de sua edição em direito tributário desde que respeitado o
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princípio da anterior idade, impossibilidade de reedição de medida provisória (ou 
de disposição nela contida) rejeitada expressamente pelo Parlamento, inviabili
dade de revogação de medida provisória sob exame do Poder Legislativo etc..

2 A medida provisória e os embaraços ao mandado de segurança 
coletivo

O Presidente da República editou a Medida Provisória nü 1 984, já 
reeditada sucessivas e reiteradas vezesl2! Destaca-se em seu conteúdo (ar t 5U),<3) 
a alteração dos arts. l üe 2 üdaLei nu9 494, de 10 de setembro de 1997, de modo 
que “o prazo a que se refere o caput do art 730 do Código de Processo Civil 
passa a ser de trinta dias” (art lü B), “prescreveiá em cinco anos o direito de 
obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito 
público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos” 
(art. 1-C) e “nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá 
obrigatoriamente estar instruída com a atada assembléia da entidade associativa 
que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e 
indicação dos respectivos endereços” (art 22 A, parágrafo único), assuntos que 
podem ser considerados relevantes porém, despidos de qualquer urgência a 
justificar o remédio dotado de excepcional dose de amesquinhamento do 
princípio da legalidade no significado de reserva absoluta de lei do Parlamento 
-  pressuposto básico e fundamental de um Estado Democrático de Direito

Sem prejuízo, vai uma observação acerca manifesta tendência desse 
novo parágrafo único do art 2- A da Lei n- 9 494/97, de introduzir expediente 
de restrição ao direito de ação pelos entes intermediários, colocando em risco 
o art. 5Ü, XXXV, da Constituição Federal, pois inviabiliza e dificulta a promo
ção de ação civil pública e mandado de segurança coletivo*41 exatamente contra 
atos da Administração Pública centralizada e descentralizada, quando se tem 
em conta que o art 5-, LXX, b, da Constituição Fedeial, não permite sequer 
intuir implícita permissão para a exigência reclamada

3. A medida provisória e a exclusão do cabimento de ação civil 
pública

Prosseguindo, essa medida provisória estabelece mais um expediente ou 
recurso de restrição, embaraço, óbice, estorvo e limitação de acesso ao controle 
judiciár io da Administração Pública - e ,  ao mesmo tempo, uma técnica de reser va

(2) Em 27 de inaiço de 2001, a matéiia objeto deste estudo foi reeditada pela Medida Piovisóiia ns 
2 102-29

(3) Alt 4Ü Medida Provisóiia 11a 2 102-29
(4) O Supremo Tribunal Federal vem entendendo dispensável a exigência de autorização expiessa 

dos filiados de entidade de classe (RTI 134/666 142/446 146/131 150/104)
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de imunidade de controle jurisdiciona! ou de autodefesa com indireta limitação do 
Poder Judiciário -  ao subtrair em seu ait ó0*3 4' certos temas do tratamento jurisdicional 
de conflitos de natureza e dimensão transindividual por meio da ação civil pública.

Com efeito, acrescenta um parágrafo único ao art 1ü da Lei nü 7 347, de 
24 de julho de 1985, determinando que “não será cabível ação civil pública para 
veicular pretensões que envolvam tr ibutos, contr ibuições previdenciárias, o Fundo 
de Garantia do Tempo de Sei viço -  FGTS ou outros fundos de natureza institu
cional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados” . Ou seja, 
ao mesmo tempo em que o inciso IV do art 1- da Lei n2 7.347/85 declara cabível 
a ação civil pública paia prevenção e repressão de dano ao patrimônio público e 
social e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a medida provisória desta
ca do âmbito aquilo que a lei expressamente manifesta como receptiva Vale 
dizer, a lei deu abertura a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (mesmo 
que não textualmente declarado por lei, mas assim caracterizado por sua estrutu
ra), enquanto a medida piovisótia extraiu de sua incidência as questões envol
vendo tributos, contr ibuições previdenciárias ou outros fundos de natureza insti
tucional cujos beneficiários possam ser individualmente determinados

É óbvio que assim agiu 0 solitário legislador-executivo com 0 nítido 
escopo de evitai que os atos de governo fossem contestados por meio de sen
tença proferida em ação civil pública com efeitos erga omnes e solucionada a 
controvérsia que atinge indivisivelmente sujeitos determináveis com a facili- 
tação da decisão molecular, artífice da eficiência na entrega da prestação juris
dicional Claro também está que a restrição não elimina a contestação judicial 
de tais atos por ação individual e atomizada, mas fortalece o Poder Executivo, 
avoluma a demanda de recurso ao Poder Judiciário além de enfraquecê-lo Por 
outro lado, e não menos importante, manifesta bem 0 espirito individualista 
que se procura implantar ao desmerecer a coletivização do acesso judiciário, 
até porque em função da escassa ou diminuta expressão econômica do interes
se individual violado ligado a questões envolvendo tributos, contribuições pre
videnciárias ou outros fundos de natureza institucional, certamente, as ofensas 
a tais direitos não serão objeto de contestação em juízo em razão da onerosida- 
de da relação custo-benefício para sua defesa (a contratação dos serviços ad- 
vocatícios, as custas e despesas processuais, os ônus da sucumbência, terão 
maior valor do que 0 resultado individualmente angariado), não prevalecendo 
qualquer argumento hipócrita lançado em contrário

Trata-se de um duro golpe na cidadania, pois ceifa a demanda molecu
lar em área de intenso e relevante interesse público atinente à legitimidade da

(5) Ail 6“ da Medida Provisória n- 2 102-29
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tributação, das contribuições pievidenciáiias e dos fundos institucionais, jus
tamente aquelas cujas normas são constantemente alteradas causando prejuí
zos ao patrimônio das camadas mais desfavorecidas da população

Urgência alguma a justifica tendo em conta que o emprego da ação 
civil pública para proteção de tais interesses data, no patamar normativo 
infraconstitucional, de 1990 quando a Lei nu 8 078/90 alterou o art Ia da 
Lei nu 7 .347/8.5 inserindo a noima residual do inciso IV, mormente se con
siderado que o Supremo Tribunal Federal não formou convicção pacífica a 
respeito O tratamento jurisprudencial dispensado à matéria impõe uma 
análise mais detida

4 Cotejo da medida provisória com o art 96 da Constituição de 1937
Retornando ao tema principal deste estudo, a restrição (exclusão) 

promovida no art 6- da Medida Provisória nü 1 984 nada mais é do que uma 
refinada técnica de ressurreição do poder de corieção das decisões judiciais 
pelos demais Poderes.

Não obstante abolida a Monarquia com a Proclamação da República 
em 1889, parece reservado na penumbra constitucional ao Poder Executivo o 
acúmulo das funções peculiaies ao Poder Moderador exercido pelo Imperador.. 
Mercê da afirmação do Estado Democrático de Direito em 1988, a Medida 
Provisória nu 1 984 concretiza a restauração de um instrumento perverso e 
antidemocrático constante da Constituição de 1937, embora com roupagem 
mais sofisticada e menos explícita nos seus desígnios Na Constituição de 19.37, 
o art. 96 conferia ao Legislativo o poder de suspensão, por ato legislativo, de 
decisão judicial declaratória da inconstitucionalidade de ato normativo. O 
instituto cumpria de dupla função: confitmação da validade da lei e cassação 
da decisão judicial questionada Como o Podei Legislativo nunca funcionou 
no regime autoritário de 19.37 a 1945, a prerrogativa do art. 96 foi exercida 
pelo Chefe do Poder Executivo pela edição de decretos-leis (art. 180, 
Constituição de 19.37) As coincidências são meramente casuais...

Na essência, a finalidade da Constituição de 1937 e da Medida Provi
sória nü I 984 é a mesma: cercear a função jurisdicional, só diferenciando os 
modos de atuação do limite No regime autoritáiio de 1937, a supressão da 
jurisdição, além de prevista na Constituição, era, sem nenhum pudor, direta
mente operacionalizada pela edição de decreto-lei sustando a decisão judicial 
e confirmando a lei julgada inconstitucional No regime democrático de 1988, 
ela não é prevista na Constituição e se materializa indiretamente pela subtra
ção (parcial) da tutela dos interesses transindividuais afetados por atos do po
der público Vale dizer, mediante medida provisória neutraliza-se a Constitui
ção no seu art 129,111
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Aliás, breve pesquisa histórica relata em 5 de setembro de 1939 a edição 
do Decreto-Lei nü 1 564 confirmando os textos de lei decretados pela União sujei
tando ao imposto de renda os vencimentos pagos pelos cofres públicos estaduais e 
municipais, tornando ineficazes decisões do Supremo Tribunal Federal e de outros 
tribunais e juízos que tenham declarado sua inconstitucionalidade O expediente 
do art 96 da “Polaca” levou o Ministro Carlos Maximiliano a manifestar sua in
conformidade com o decreto-lei confirmatório da norma cuja inconstitucionalida
de foi decretada, em precioso voto no Supremo Tribunal Federal, salientando a 
impossibilidade de recurso ao direito comparado “porque a providência constitu
cional brasileira, consistente em reformar sentenças por meio de decretos, não 
encontra similar ou paradigma em país nenhum do orbe terráqueo” <fi> E nem se 
diga que o instituto se arraigava na jurisprudência norte-americana, pois, naquele 
sistema jurídico o que se tolera é a reforma constitucional posterior à declaração de 
inconstitucionalidade pela Suprema Corte, preservada integralmente a decisão ju
diciária, enquanto o modelo autoritário de 19.37 cassava a decisão judicial com 
eficácia retroativa e preservava a lei inconstitucional/6 7'

5„ A inconstitucionalidade do art 6- da medida provisória
A par destas observações preliminares, o art 6Ü da medida provisória 

não tem respaldo constitucional De início, acusa-se a mais sentida falta de 
urgência para o trato da matéria poi medida provisória (art 62, Constituição), 
requisito cuja falta é notabilizada pelas sucessivas reedições do instrumento 
normativo, pois se o Poder Legislativo não deliberou no prazo constitucional 
(trinta dias) é sinal que não há nada de urgente a prover Em verdade, trata-se de 
mero projeto de lei com eficácia antecipada em trâmite e sujeito ao processo 
legislativo comum E isso é distinto da medida provisória: ela tem por pressuposto 
o provimento íápido de uma situação jurídica por haver perigo de lesão, por essa 
razão atribui-se à proposta o efeito antecipado de lei e exige-se que o Parlamento 
a delibere, em definitivo, no pr azo constitucional fixado e adequado à emergência 
reclamada

O art 5Ü, XXXV, da Constituição, gai ante o acesso ao controle judiciário 
contra ameaça ou lesão a direitos individuais e transindividuais (difusos ou 
coletivos), não sendo tolerável nenhum expediente que venha neutializá-Io 
direta ou indiretamente

O art. 129, III, da Constituição, ao legitimai o Ministério Público para 
promoção da ação civil pública visando à proteção do meio ambiente, do

(6) “Mandado de Segurança nü 623 ‘ Revisia Foiensc n“ 82 págs 298-300
(7) MENDES Gilmar Ferrciia “O Poder Execulivo c o Podei Legislativo no contioic de 

conslilueionalidade . “Revista de Informação Legislativa' nu 134. Brasília ano 34, abr/jun 
1997. págs 16-18
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patrimônio público e social também se refere a outros interesses difusos ou 
coletivos Essa cláusula final de extensão abrindo a tutela aos interesses difusos 
ou coletivos não denominados em lei como tal, perceptíveis por sua estrutura, 
lança no campo de incidência da ação civil pública e, mais propriamente, na 
missão do Ministério Público todo e qualquer interesse difuso ou coletivo. 
Não se permite pela abertura conferida nenhuma restrição ou limitação no 
patamar infraconstitucional, sob pena de não ter nenhum sentido o dispositivo 
constitucional que se quisesse limitar explicitamente prescrevería com a redação 
“outros interesses difusos ou coletivos arrolados em lei” Se assim não o fez, é 
porque quis abarcar todos os interesses que estruturalmente (e não apenas 
denominados em lei) são difusos ou coletivos Se a lei pode, com mero caráter 
indicativo ou específico, regular autonomamente determinado interesse 
transindividual, entretanto, não pode subtrair do campo protetivo do art 129, 
III, direitos ou interesses estruturalmente difusos ou coletivos

Observe-se, ainda, que nem mesmo emenda constitucional ao inciso III 
do art. 129 poderia sustentar uma tal e hipotética restrição, tendo em vista que 
se aviltaria pela violação de cláusula pétrea (art 60,. § 4Ü, IV, Constituição Feder al) 
pois tanto o art 129, III, quanto o art. 5Ü, XXXV, instituem direitos individuais 
incólumes do poder constituinte derivado ou reformador.

6. Interpretação restrita da medida provisória 
A tendendo a um a interpretação cuidadosa do parágrafo único 

implantado no art V1 da Lei nü 7 347/85 pelo art 6U da Medida Provisória nu 
1 984 resulta que a restrição não se aplica aos interesses difusos, tão-somente 
aos coletivos Isto porque as exclusões ali operadas têm um requisito 
condicionante inscrito na parte final do malsinado preceito legal

Com efeito, soa o preceito legal que “não será cabível ação civil pública 
para veicular pretensões” envolvendo as relações ali taxativamente enumei adas 
(“tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço -  FGTS ou outros fundos de natureza institucional”), desde que haja 
possibilidade de determinação dos sujeitos (“cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados”), refletindo, pois, a estrutura do interesse 
coletivo tal como o conceitua o art 81, II, da Lei nu 8 078/90

Ainda m erece ponderar que sendo uma restrição, sua in terpreta
ção é excepcional e estrita aos termos da exclusão feita à regra, razão 
pela qual a lim itação inserida pela medida provisória com entada só se 
admite em relação a controvérsias de interesse coletivo referentes exclu
sivamente ao seu objeto (“tributos, contiibuições previdenciárias, o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço -  FGTS ou outros fundos de nature
za institucional”), e pela mesma técnica não terá cabim ento em m ecanis
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mos outros de tutela de interesses coletivo, como, por exemplo, o m anda
do de segurança coletivo

Há outro dado a considerar. A Lei Complementar Federal nü 75/93 
designa ao Ministério Público Federal a função institucional de zelo pela ob
servância dos princípios constitucionais relacionados ao sistema tributário e à 
seguridade social (art 5Ü, II, a , c), instituindo como instrumentos de sua atua
ção a ação civil para a proteção dos direitos constitucionais e a outros interes
ses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 6Ü, 
VII), a ação civil coletiva para defesa de interesses individuais homogêneos 
(art. 6Ü, XIII) e outras ações necessárias ao exercício de suas funções institu
cionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 6Ü, XIV).

Estando, nos termos do art 59 da Constituição Federal, em posição 
elevada em relação à lei ordinária, lei complementar não pode ser alterada ou 
afrontada por medida provisória em razão do princípio da hierarquia das leis, 
pois medida provisória tem o mesmo 5tatus de lei ordinária e até porque se 
nem lei delegada pode dispor sobre matéria reservada à lei complementar (art 
68, § 1-, Constituição Federal) tampouco poderá medida provisória como 
instrumento normativo do Poder Executivo. Ora, assim sendo, a medida 
provisória é inconstitucional e não se aplica ao Ministério Público Federai 
bem como aos Ministérios Públicos Estaduais tendo em conta os preceitos da 
Lei Complementar Federal nü 75/93 se aplicam subsidiariamente ao Parquet 
estadual (art. 80, Lei Federal nü 8 625/93)

7. Uma leitura crítica do posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal

Decerto, seiá atgüido como sustentáculo da medida provisória a orienta
ção dispensada pelo Supremo Tribunal Federal ao tema O Supremo Tribunal 
Federal julgou o Ministério Público parte ilegítima para promoção de ação civil 
pública referente à cobrança de tributo (taxa de iluminação pública), cuja in- 
constitucionalidade foi sustentada por não reconhecer a existência de interesse 
difuso<8> O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra a 
decisão do tribunal mineiro -  que concluiu pelo descabimento da ação sob o 
pálío dos arts 102,1, a, e 12.5, § 2-, da Constituição Federal (reser va da declara
ção de inconstitucionalidade no controle direto, abstrato e concentrado) -  não 
foi conhecido Todavia, a ementa registra que tratava de interesses de grupo ou 
classe de pessoas, sujeitos passivos de uma exigência tributária, cuja impugna
ção só pode ser promovida por eles próprios, de forma individual ou coletiva 8

(8) RE n- 213 631-0-MG. Pleno. Rei Min limai Galvão m v. 9 12 1999. DJU 7 4 2000
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O voto do Relator Ministro limar Galvão se assenta nas seguintes pre
missas: a) a previsão do art 129, IX, da Constituição Federal é limitada a 
funções coerentes com o art 127 da Constituição, não se podendo incluir a 
proteção de direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos; b) o Mi
nistério Público tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de 
interesses ou direitos indisponíveis e indivisíveis; c) a legitimidade do Minis
tério Público para promover ação civil pública referente a interesses coletivos 
e individuais homogêneos requer a presença da indivisibilidade destes, de acordo 
com a natureza e o interesse social bem como a abrangência (alcance da soci
edade como um todo); d) a grande dispersão de lesados e a pequena expressão 
econômica do dano são fatores suscetíveis para dissuadi-los no acesso ao con
trole judiciário; e) a insurgência contra cobrança de taxa não configura direito 
individual homogêneo, de natureza difusa, pois não afeta toda a sociedade; d) 
confere-se o acesso a outras vias, como ação direta de inconstitucionalidade 
ou ações patrocinadas pelo contribuinte ou associação.

O Ministro Marco Aurélio, vencido, afirmou que: a) o art. 129, III, da 
Constituição Federal contém preceito não taxativo; b) os interesses individuais 
homogêneos constituem espécie de interesse coletivo; c) o art 5Ü, II, da Lei 
Complementar Federal inscreve ao Ministério Público o zelo pelos princípios 
constitucionais do sistema tributário

Por sua vez, o voto (vencedor) do Ministro Sepúlveda Pertence<9> tem 
as seguintes linhas mestras: a) admissão da legitimidade, em tese, do Ministério 
Público para proteção de interesses individuais homogêneos via ação civil 
pública; b) crítica ao entendimento do Ministro Maurício Corrêa (o art 129, 
III, é de eficácia limitada, dependente da específica norma legal), embora admita 
que o legislador possa proteger em leis específicas interesses difusos e coletivos; 
c) compete ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais (art 127); d) 
necessidade de identificação entre o interesse individual homogêneo e o 
interesse social, mas a lei seria insuficiente e poderia inibir a vontade 
constitucional, razão pela qual deve ser entendido como o interesse social 
segundo a Constituição vislumbrado a partir de certos critérios (pilares da ordem 
social prevista na Constituição e correspondência à persecução dos objetivos 
fundamentais da República);010 e) permissão de ação civil pública tendo como 
fundamento jurídico a inconstitucionalidade; f) em tese, o interesse social não 
compreende a defesa de qualquer íesistência coletiva à tributação, porque a 
postura trai a contraposição apriorística entre o Estado e a sociedade civil,

(9) Consistente cm reprodução do voto proferido no RE n- 195 056
(10) Neste sentido fornece os exemplos de mensalidades escolares seguridade social saúde (planos 

privados, vítimas de doenças pioíissionais etc.)
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onde se reserva ao Estado o papel insubstituível na redistribuição de renda e na 
promoção do desenvolvimento social, constituindo a tributação instrumento 
de relevo; g) não obstante reconheça que a resistência judicial coletiva a tributos 
com efeitos regressivos (condutores de exacerbada concentração de renda) 
revela carga do interesse social segundo a Constituição, legitimando o Ministério 
Público à promoção da ação civil pública, tal premissa não está presente nos 
casos do IPTU ou de exação sobre a propriedade imobiliária visando à ordem 
social justa e solidária

Causa certa perplexidade a decisão porque, segundo consta, a ação 
tinha dois pedidos (íevisão e correção de lançamentos e repetição do indébito), 
sendo um deles (revisão e correção de lançamentos) translúcido exercício da 
tutela de interesses coletivos (transindividuais; indivisíveis; pertencentes a grupo 
ou classe de pessoas deteimináveis ligadas entie si ou com a parte contrária 
por uma relação jurídica base), aos quais o Ministério Público se acha legitimado 
a agir (art 129, III, Constituição Federal), uma vez que o provim ento 
jurisdicional aí seria completamente incindível, beneficiando indistintamente 
todos os contribuintes

De outra parte, o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente julgando 
não caber ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo anterior à 
Constituição, assim decidindo porque não se dá conflito na hierarquia das normas 
na m edida em que a inconstitucionalidade é congênita e pressupõe a 
superveniência da lei em relação ao diploma constitucional vigente, situando a 
incompatibilidade de lei precedente com texto constitucional superveniente no 
terreno do conflito de direito intertemporal, cuja solução é o reconhecimento da 
revogação da lei. Se assim não fosse, havería autêntico “buraco negro” e denegação 
de jurisdição Nestes casos, não se pode ceifar a ação civil pública, até porque o 
próprio Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a legitimidade da utilização 
da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de 
constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do poder público, 
desde que a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único 
da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à 
solução do litígio principal(I1> Note-se que no caso em análise, o controle 
concentrado de inconstitucionalidade estava obstado por duas razões: a) tratava- 
se de lei municipal, cuja inconstitucionalidade só pode ser argüida por contraste 
com Constituição Estadual perante o tribunal locai; b) ainda que admissível, a 
lei municipal instituidora da taxa era anterior ao novo ordenamento constitucional 
(federal e estadual) 11

(11) Recl n- 1 733-8-SR Medida Liminar Rei Min Celso de Mello 24 9 2000
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É certo, porém, que melhoi se dará o debate de contraste entre lei 
superveniente e Constituição antecedente pelo controle concentrado e abstrato 
de constitucionalidade Mas, além destes casos, ou seja, quando a disciplina 
regulamentar ou subalterna (portarias, instruções etc.) contrastar com a lei 
posterior e compatível à Constituição, quando a lei for precedente à Constituição, 
quando a lei postei jor à Constituição não puder sei objeto de controle concenti ado 
de constitucionalidade (por exemplo, contraste entre lei municipal e Constituição 
Fedeial), evidentemente, o ordenamento juiídico não pretende a marginalização 
do conflito de interesses à luz do art 5Ü, XXXV, da Constituição Fedeial, não 
descartando, por isso mesmo, o aforamento de ação civil pública na tutela dos 
interesses dos contribuintes e beneficiários de fundos de natureza institucional, 
sob pena de um intolerável “buraco negro” incompossível com os pressupostos 
de uma sociedade cujo aparelho estatal é democraticamente organizado

A indivisibilidade contrapõe-se a  estiutura do interesse individual 
homogêneo Qualquer tentativa de inscrição de um caráter indivisível ao interesse 
individual homogêneo será artificial. Em veidade, abriu-se na Lei Federal nü 
8 078/90 a legitimidade do Ministério Público e o cabimento da ação civil pública 
para o interesse individual homogêneo (arts 81 e 82), que não tem a estrutura 
indivisível e transindividual (em maior ou menor grau) do interesse difuso e do 
coletivo, por um critério de uniformidade de tratamento juiisdicional, este sim 
um interesse social indesmentível O interesse é, sem dúvida, individual, 
disponível ou não, estruturalmente É coerente com o espírito constitucional 
interpretai a  legitimidade do Ministério Público com o art 127 da Constituição 
Federal O interesse individual homogêneo requer identificação com o interesse 
social e, além do critério apontado (uniformidade do tratamento judicial), outros 
são abertos: têm relação, precipuamente, com os direitos e garantias individuais, 
com as limitações ao poder estatal em prol da esfera de direitos e liberdades 
individuais, com as obrigações positivas cometidas ao Estado em favor do 
indivíduo ou da comunidade, com os princípios jurídicos orgânicos do Estado, 
com os objetivos e fundamentos da República e do Estado Democrático de Direito

Não bastasse a feliz invocação do art 5-, II, da Lei Complementar 
Federal pelo Ministro Marco Aurélio, mesmo à falta de expressa disposição 
soa lógico que as relações jurídicas de liberdade ou de sujeição do indivíduo 
ao poder público, como as tributárias e as adm inistrativas, se inserem 
ontologicamente na identificação do interesse social, notadamente aquelas 
que têm uma grande dispersão de lesados e uma pequena expressão econômica 
do dano com o m otivos para  d issuad ir, por fa lta  de razo ab ilid ad e  
(proporcionalidade ou economicidade: grande sacrifício para obtenção de 
pequeno benefício), a defesa individual de direitos em ações atomizadas. A
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tributação, qualquer que seja seu fim (fiscal ou extrafiscal), não tolera o 
emprego de meios ilícitos. Nisso se reflete o interesse social

Embora se entenda que nestes casos a defesa coletiva (ação civil pública) 
pelo Ministério Público é coberta de legitimidade constitucional pela presença 
do interesse social, não se ignora que uma distinção de natureza processual 
possa ser feita para restringir o meio. Não há como sustentai que a proteção do 
interesse coletivo pelo Ministério Público exija a  presença do interesse social, 
porque nisso a Constituição é explícita ao legitimar o ói gão. Assim, em face de 
tributação ilícita a tutela de interesses coletivos (transindividuais, indivisíveis, 
pertencentes a giupo ou classe de pessoas deteimináveis ligadas entre si ou 
com aparte  contrária por uma relação jurídica base), encontra legitimação não 
exclusiva no Ministério Público (art 129, III, Constituição Federal), uma vez 
que o provimento jurisdícional adequado (cessação da atividade nociva) aí 
seria com pletam ente incindível, beneficiando indistintam ente todos os 
contribuintes Com relação à recuperação do indébito concietiza-se a defesa 
de interesse individual homogêneo, uma vez que a liquidação do dano 
(reconhecido genericamente na sentença) tem o atributo da cindibilidade 
Presente o interesse social, legitimidade ostenta o Ministério Público. E ainda 
que se infirme esta tese, relativa ao interesse individual homogêneo, não é 
viável constitucionalmente negar a outra, referente ao interesse coletivo

Por fim, não vinga sustentai que a proteção dos interesses individuais 
homogêneos pela ação civil pública patrocinada pelo Ministério Público só 
encontra viabilidade nas relações de consumo, porque a previsão reside no art 
81, III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nu 8.078/90) O 
argumento peca porque prevalece um sistema de interação entre as normas 
processuais (próprias e específicas) de tutela de interesses transindividuais, de 
tal soite que a Lei Federal nü 7 .347/85 foi completada pelo Título III da Lei 
Federal nü 8.078/90 (arts 81 a 104): o art. 117 da Lei Federal 8.078/90 
acrescentou na Lei Federal nü 7 347/85 o art 21 com esse propósito.
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SEÇÃO CRIMINAL

Homicídio -  Crime praticado por ocasião de 
briga entre torcidas dentro do estádio de futebol

J o s é  R i c a r d o  P e i r ã o  R o d r i g u e s  

Procurador de Jusliça -  .SP ____

APELAÇÃO CRIMINAL 284.320.3/4 -  São Paulo
Apelantes: A.B.S. e a Justiça Pública
Apelados: Os mesmos

Parecer da Procuradoria de J ustiça
1. Trata-se de processo em que tanto o réu A.B.S. quanto a Justiça 

Pública apelam da r. decisão do Quinto Tribunal do Júri da Comarca da Capital 
(Pinheiros) que, reconhecendo ter A. cometido um crime de homicídio 
duplamente qualificado -  pelo meio cruel e pelo emprego de recurso que 
impossibilitou a defesa do ofendido ensejou sua condenação à pena de 12 
anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao disposto no artigo 121, § 
2-, incisos III e IV, combinado com o artigo 65, incisos I e III, alínea e , todos 
do Código Penal.

Em suas razões recursais pleiteia o ilustrado defensor, em preliminar, 
a anulação do julgamento porque: a) o referido julgamento de A. pelo Tribunal 
do Júri não poderia ter sido realizado antes que estivesse concluída e viesse 
aos autos justificação criminal solicitada pela defesa; b) a Promotora de Justi
ça Eloisa de Souza Arruda, que produziu a acusação em plenário, estaria impe
dida de funcionar no presente processo em razão de ter prestado depoimento, 
como testemunha do querelante, na ação penal privada (crime de imprensa) 
que o médico A.M. promoveu contra o jornalista R.P.S., visto que o próprio 
Á.M. foi testemunha de acusação neste processo de homicídio, tendo inclusive 
sido inquirido em plenário; c) tendo sido juntadas a estes autos doze fitas de 
vídeo e estando uma delas acostada ao feito de forma irregular, pois não se 
apurou quem a juntou aos autos, nfio poderia o juízo autorizar a exibição, em 
plenário, de dez fitas de vídeo, inclusive com som, uma vez que uma dessas 
fitas poderia ser aquela juntada irregularmente e o som das mencionadas fitas, 
com comentários dos locutores das emissoras de televisão que produziram tais



174 Justitia, São Paulo, 63  (196), ouf./dez. 2001

fitas, podería influenciar a decisão dos jurados; d) o quesito relativo ao dolo 
eventual com que se houve o réu foi redigido de forma irregular, pois a indaga
ção nele contida foi formulada de forma positiva, quando deveria ter sido apre
sentada de forma negativa; e) houve contradição nas respostas dos jurados, 
uma vez que o reconhecimento dolo eventual impediría, por absoluta incom
patibilidade, o reconhecimento também da qualificadora do meio cruel.

Por outro lado, no mérito, pretende a combativa defensoria a sujeição do 
apelante a novo julgamento por ter sido a decisão dos jurados manifestamente 
contrária à prova dos autos, não só porque os golpes de pau desferidos pelo réu 
contra a vítima não lhe provocaram a morte, mas também e sobretudo porque o 
agente jamais desejou a morte do ofendido, não agindo com dolo direto ou eventual, 
devendo responder, única e exclusivamente, pelo crime de lesão corporal seguida 
de morte (art. 129, § 3Ü, do CP) e nunca por homicídio doloso duplamente qualificado 
(art. 121, § 2a, incisos Ille  IV, do CP), que al iás éconsiderado como crime hediondo, 
com todas as suas conseqüências em prejuízo do réu.

Por sua vez, pretende o zeloso representante do Ministério Público de 
Primeiro Grau a exasperação da reprimenda imposta ao réu, eis que o Juiz- 
Presidente equivocou-se na dosimetria da pena.

2. Merecem ser conhecidos mas não providos, a nosso entender, os 
recursos interpostos.

3. Com efeito, é despropositado o pedido de não conhecimento do apelo 
ministerial a pretexto de terem sido extemporâneos os embargos de declaração 
opostos pela Justiça Pública (fls.), uma vez que, bem ou mal, aqueles embargos 
de declaração foram conhecidos e decididos pelo Magistrado de Primeiro Grau, 
que aliás os rejeitou (fls.), de tal sorte que, suspendendo os embargos declaratórios 
o prazo da apelação (art. 538 do CPC aplicado por analogia) e interposta a apelação 
por parte da Justiça Pública no mesmo dia em queo Promotor de Justiça oficiante 
tomou ciência da decisão que rejeitava os embargos (fls.), é evidente queo prazo 
de cinco dias para a apelação (art. 593 do CPP) foi respeitado e o apelo ministerial, 
em consequência, deverá ser conhecido.

Da mesma forma, interpostaaapelação da defesa dentrodoqiiinqüídio legal
(fls.), deverá elaserconhecida, mantendo-se nos autos as suas razões (fls.), ainda que 
apresentadas estas fora do prazo legal de oito dias (art. 600 do CPP) e não obstante 
as ponderações da zelosa Promotora de Justiça oficiante (fls.), visto que pacífica e 
remansosaajurisprudênciade nossos Tribunais no sentido dequeaapreseníaçãodas 
razões a destempo constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do 
apelo e nem acarretando desentranhamento das mesmas, até porque sem elas (ra
zões) não se tem conhecimento exato da extensão e dos fundamentos do inconfor- 
mismo do apelante.

Aliás, a esse respeito, preciso o ensinamento desse Egrégio Tribunal 
de Justiça ao proclamar que:

“Tempestivo o recurso, a  apresentação das razões fora do prazo é 
considerada mera irregularidade. Assim, inadmissível o seu desentranhamento,
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pois sem as razões não se tem conhecimento da extensão e dos fundamentos 
do inconformismo do agente” (RT 622/268).

Deverão ser conhecidos, portanto, ambos os apelos interpostos, o da 
acusação e o da defesa, mantidas nos autos as suas respectivas razões.

4. Todavia, embora devendo ser conhecidos, não merecem ser providos tais 
apelos, seja com relação às preliminares suscitadas, seja com referência ao mérito.

Assim é que a primeira nulidade aventada pela defesa, relativa ao fato de 
ter sido realizado o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri sem que estivesse 
concluída justificação criminal requerida pela defesa, é absolutamente 
improcedente, não só porque a justificação criminal, mero procedimento de 
formação de prova, não interrompe, como cediço, o andamento normal do 
processo principal, mas também e sobretudo porque o objetivo daquela justificação 
criminal -  demonstrar que as três hastes de sustentação de bandeirinhas 
demarcatórias de campo de futebol, que a defesa desejava exibir em plenário, 
guardavam relação com o fato aqui noticiado, qual seja a morte da vítima M.G.S. 
no tumulto ocorrido no Estádio do Pacaembu após o término de uma partida de 
futebol envolvendo as equipes de juniores da Sociedade Esportiva Palmeiras e 
do São Paulo Futebol Clube -  restou prejudicado no momento em que o Juízo de 
Primeiro Grau, modificando entendimento anterior (fls.), acabou por deferir a 
juntada aos autos daqueles paus de bandeirinha e sua exibição em plenário (fls.).

Outrossim, igualmente descabida é a segunda nulidade argüida, 
consistente no impedimento ou suspeição da Promotora de Justiça Eloisa de 
Souza Arruda para oficiar no plenário do Júri, em razão de ter ela servido 
como testemunha na queixa-crime movida pelo médico L.A.M. contra o 
jornalista R.P.S. e que resultou na condenação deste último por infração ao 
disposto no artigo 21 da Lei nQ 5.250/67 (fls.), visto que, arrolada como 
testemunha do querelante, não poderia a referida Promotora de Justiça eximir- 
se da obrigação de depor (art. 206 do CPP) e a hipótese em questão -  ter 
prestado depoimento como testemunha em um outro processo, movido contra 
outra pessoa que não o réu e por crime absolutamente diferente do aqui noticiado 
-  não se enquadra em quaisquer dos casos de impedimento ou suspeição do 
membro do Ministério Público previstos em lei (art. 258, c.c. arts. 252 e 254 
do CPP).

Registre-se ademais que, sendo o Ministério Público uno e indivisível 
por força de mandamento constitucional (art. 127, § lü, da CF), nada obstava a 
que o Procurador-Geral de Justiça, na qualidade de chefe do Parquet e na forma 
do disposto no art. 19, III, letra h, da Lei Estadual n!- 734/93, designasse a Dra. 
Eloisa de Souza Arruda para oficiar na sessão de julgamento do réu A.B.S. em 
conjunto Promotor natural do feito, Dr. Daniel Passanezi Pegoraro, que igualmente 
participou do julgamento (fls.), até porque referida Promotora acompanhara o 
presente processo movido contra tal réu desde a denúncia por ela ofertada.

Da mesma maneira, é improcedente a terceira preliminar suscitada, 
consistente na alegação de nulidade do julgamento por ter sido autorizada a
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exibição em plenário de dez fitas de vídeo com a possibilidade de uma delas 
ter sido juntada aos autos de forma irregular, visto que todas as fitas exibidas já 
se encontravam nos autos e eram de pleno conhecimento da defesa, que, assim, 
não foi surpreendida e nem sofreu qualquer prejuízo com a exibição dessas 
fitas em plenário, o mesmo acontecendo com a permissão de que tais fitas 
fossem exibidas com o som que lhes era próprio, visto que também o som 
dessas fitas era do conhecimento da defesa e exibir as fitas sem o som seria 
uma mutilação indevida das mesmas, pois o som delas fazia parte.

Ademais, sendo essas três nuiidades aventadas relativas e não absolutas, 
temos que, também por isso, não restaram elas configuradas, porquanto as duas 
primeiras nuiidades (julgamento realizado sem término da justificação e impedimento 
ou suspeição da Promotora de Justiça oficiante) ficaram sanadas por não terem sido 
argüidas no momento oportuno, isto é, em plenário logo após sua ocorrência (art. 
571, VIU, c.c. art. 572,1, do CPP), enquanto que a terceira (exibição das fitas de vídeo 
com som e sem se saber qual delas teria vindo aos autos de forma irregular), embora 
argüida oportunamente, ainda na sessão de julgamento (fls.), não causou prejuízo 
algum para a defesa, que já tinha conhecimento dessas fitas e do som que as 
acompanhava, pois as mesmas de há muito encontravam-se nos autos.

Não há, portanto, como admitir-se esta última anuiidade, sabido que, na 
conformidade do art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nuli- 
dade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Outrossim, tendo a 
defesa concordado expressamente com a realização do julgamento ante indaga
ção feita pelo Juiz-Presidente (fls.), temos que, também por isso, não há reco
nhecer-se qualquer dessas três nuiidades suscitadas, pois com sua aquiescência 
ao julgamento a defesa, evidentemente, concorreu para a sua realização e agora, 
só porque a decisão dos jurados lhe foi adversa, não pode alegar a nulidade do 
mesmo, sabido que, nos termos do art. 565 do CPP, “nenhuma das partes poderá 
argíiir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”.

De outra banda, também a quarta nulidade suscitada é absolutamente 
improcedente, pois nenhuma irregularidade se observa no quesito relativo ao 
dolo eventual submetido à votação dos jurados (fls.), redigido, nos termos do 
art. 484 do CPP, com extrema clareza e objetividade de sorte a permitir o per
feito entendimento dos fatos imputados ao réu não causar qualquer equívoco 
ou perplexidade na mente dos jurados, sendo descabida a alegação da defesa 
de que deveria tal quesito ser elaborado de forma negativa e não, como o foi, 
de forma positiva, até porque, como observa o eminente Fabbrini Mirabete em 
lição muito bem lembrada pela zelosa Promotora de Justiça oficiante:

“Requisito indeclinável na formulação dos quesitos é o de serem eles 
formulados em proposições simples, distintas, evitando-se perguntas complexas, 
ambíguas, deficientes, prejudiciais, que podem confundir o Conselho de 
Sentença... Não devem ser formuladas questões na forma negativa, visto que 
semelhante prática produz perplexidade e favorece o erro na manifestação dos 
jurados” (in “Código de Processo Penal Interpretado”, 7a edição, pág. 1.054).
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Aliás, tanto isso é verdade que a defesa não contestou mencionado 
quesito por ocasião do julgamento (fls.) e não pode obviamente agora, só porque 
lhe foi contrária a decisão do Tribunal Popular, alegar nulidade decorrente de 
redação supostamente deficiente de quesito.

Até porque, como proclamado pelo Pretório Excelso:
“Não tendo sido oportunamente impugnado o quesito tido por deficiente, 

fica vedada à parte argüição de nulidade cio julgamento por este fundamento, 
em face da preclusão” (RT 549/429).

Por último, não há igualmente falar-se em nulidade do julgamento por 
contradição nas respostas dos jurados, em razão de incompatibilidade existente 
entre o dolo eventual atribuído ao réu e a qualificadora do meio caiei, uma vez 
que, diversamente do sustentado pela douta defesa, esta qualificadora de 
natureza puramente objetiva (modo de execução do crime) pode perfeitamente 
coexistir com o dolo eventual (elemento subjetivo do tipo), como ocorreu, 
aliás, na hipótese dos autos em que o agente, assumindo o risco de matar a 
vítima a golpes de pau, desferiu-She duas pancadas na cabeça com um caibro, 
quando estava aquela caída ao solo e sem defesa, revelando com isso brutalidade 
incomum e total ausência de sentimento humanitário.

Aliás, em caso semelhante, em que foi reconhecido o dolo eventual do 
agente e a qualificadora objetiva do recurso que impossibilitou a defesa do 
ofendido, a Suprema Corte já  teve a oportunidade de ressaltar que:

“O dolo eventual pode coexistir com a forma pela qual o crime é 
executado. Assim, nada impede que o agente, embora prevendo o resultado 
morte, o aceite e pratique o ato usando de meio que surpreenda a vítima, 
dificultando ou impossibilitando a defesa, tal o quadro que entremostra nos 
autos” (STF -  RH 57.586-9 -  Re!. Costa Lima -  DJU 25.9.95, pág. 3 i .122).

São improcedentes, portanto, e deverão ser rejeitadas por essa elevada 
Corte todas as nuiidades argüidas pela combativa defensoria.

5. Outrossim , também com relação ao mérito m elhor sorte não 
cabe à douta defesa, nenhum reparo merecendo a decisão condenatória 
do Tribunal do Júri.

E isto porque, nos termos do art. 593, III, letra d, do Código de Processo 
Penal, a submissão do acusado de crime doloso contra a vida a novo julgamento, 
por força do mérito, exige que a decisão dos jurados seja manifestamente 
contrária à prova dos autos.

E por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se, 
única e exclusivam ente, aquela deliberação arbitrária, que se dissocia 
integralmente da prova coletada, representando uma distorção da função 
judicante do Conselho de Sentença.

Como já  assentado por esse Egrégio Tribunal de Justiça:
“A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, que desatende 

ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifesta
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mente contrária à verdade apurada no processo, representando uma distorção 
de sua função de julgar” (RT 642/287).

Ora, no caso em tela, a materialidade da infração não se discute, 
porquanto provada pelo primeiro laudo de exame necroscópico realizado, que 
constatou a morte do ofendido M.G.S. por traumatismo crânio-encefálico devido 
a agente contundente (fls.), roborado pelos demais laudos efetuados após 
exumação do cadáver da vítima (fls.), que confirmaram ter sido a morte de M. 
causada por “choque traumático, caracterizado por complicações, locais e 
sistêmicas, de lesões encefálicas graves e difusas” em razão de “ação vulnerante 
de instrumento contundente” (fls.), não havendo cogitar-se de qualquer 
procedimento médico incorreto que pudesse contribuir, de qualquer forma, 
para o evento letal, porquanto a vítima já  chegou ao Hospital das Clínicas, 
quarenta minutos após o evento, em coma profundo (fls.) e “as condutas médicas 
realizadas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo foram adequadas, respeitando normas e regras técnicas”, sendo 
certo que “a craniotomia frontotemporoparietal esquerda incompleta, ou seja, 
não concluída, em nada contribuiu para a evolução, nem para o resultado final”, 
restando evidenciado que “o paciente apresentou melhora significativa no 
período pós-operatório, indicando o acerto das medidas tomadas, a craniotomia 
frontotemporoparietal direita” (fls.).

Por outro lado, a autoria é igualmente incontroversa, pois o próprio réu, 
interrogado em juízo, admitiu haver golpeado a vítima com um pedaço de pau 
(fls.) e identificou-se nas fotografias de fls., que ilustram os autos e lhe foram 
exibidas (fls.), sendo certo, outrossim, que a cena criminosa foi presenciada de 
perto pelo policial militar V.N.Q.,o qual, ou vido napolícia (fls.)e posteriormente 
em juízo,sobopál iodo contraditório (fls.), informa que um dos golpes (paulada) 
dada pelo réu na cabeça da vítima foi tão violento que “jorrou sangue de sua 
cabeça, vindo a respingar a sua camisa” (fls.).

Ademais, cumpre observar que a brutal agressão perpetrada pelo 
acusado contra a vítima, golpeando-a por duas vezes na cabeça com um caibro, 
dentro do campo de futebol do Estádio do Pacaembu, que fora invadido por 
torcedores de equipes rivais (Palmeiras e São Paulo), foi am plamente 
fotografada e registrada por vídeos de emissoras de televisão, sendo certo que 
tal prova documental (fls.) deixa claro que, na confusão formada no estádio, 
após a invasão do campo por torcedores do Palmeiras e do São Paulo, ocorreu 
que M.G.S., que naquela ocasião trajava uma camiseta do São Paulo, viu-se 
cercado por um grupo de palmeirenses e começou a correr, sendo que logo 
recebeu um golpe de pau no ombro esquerdo, desfechado por indivíduo não 
identificado, que o lançou ao solo, após o que A.B.S., que era torcedor do 
Palmeiras, aproximou-se do ofendido e, aproveitando-se do fato de estar este 
último caído ao chão, vibrou-lhes dois violentíssimos golpes na cabeça, com 
um caibro que empunhava, causando-lhe assim  as lesões já  referidas 
(traumatismo crânio-encefálico), que lhe provocavam a morte.
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Finalmente, deve ser anotado que o dolo eventual com que se houve 
o acusado A., assumindo o risco de produzira morte da vítima com os golpes 
que desferiu, é inquestionável, pois logo após os fatos, em entrevista dada a 
uma emissora de televisão, afirmou ele que não se importava com a morte 
alheia (fls.), tendo inclusive confirmado essa entrevista em seu interrogatório 
policiai (fls.), embora procurando assinalar, agora, que tinha falado aquilo 
“da boca pra fora” (fls.).

Destarte, ante prova tão cabal e completa, poucas vezes vista em 
processos desta natureza, não há negar-se tenha o réu A.B.S., agindo com 
dolo eventual, provocado a morte do ofendido M.G.S., estando presentes 
ainda as qualificadoras do emprego de recurso que impossibilitou a defesa 
da vítima, que foi golpeada com um pedaço de madeira por duas vezes na 
cabeça quando estava jogada ao chão, desarmada e sem defesa, e do meio 
cruel, pois, com sua conduta, revelou o agente brutalidade incomum e total 
ausência de sentimento humanitário, circunstâncias reveladoras do meio cruel.

Nessas condições, era de rigor a condenação do apelante, reparo algum 
merecendo a decisão condenatória do Tribunal Popular, absolutamente correta 
e conforme a prova dos autos.

Anote-se, por outro lado, que também o recurso ministerial não merece 
provimento, uma vez que, apesar do cálculo um tanto heterodoxo levado a efeito 
pelo Juiz-Presidente (fls.), a pena final cominada ao réu -  12 anos de reclusão em 
regime fechado -  foi justa, pois a segunda qualificadora admitida pelos jurados 
deve ser considerada como circunstância agravante a ser compensada peio 
reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam a menoridade 
relativa do agente (art. 6 5 ,1, do CP) e o fato de ter sido cometido o crime sob a 
influência de multidão em tumulto (art. 65, III, e, do CP).

6. Por isso e ante todo o exposto, nosso parecer é pelo improvimento 
de ambos os apelos apresentados, o da acusação e o da defesa, rejeitando-se as 
preliminares argiiidas e confirmando-se em todos os seus termos, quanto ao 
mérito, a incensurável decisão do Conselho de Sentença.

São Paulo, 4 de março de 2000.
José Ricardo Peirão Rodrigues, Procurador de Justiça

:ordao

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nü 
284.320-3/4, da Comarca de São Paulo, em que são apeiantes e reciprocamente 
apelados A.B.S. e a Justiça Pública:

Acordam , em Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, por votação unânime, rejeitar todas as preliminares 
argiiidas e negar provimento aos apelos.

I -  A.B.S., qualificado nos autos, submetido a julgamento perante o Quinto 
Tribunal do Júri, do Foro Regional XI -  Pinheiros, Comarca de São Paulo, veio
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a ser condenado, por incurso nas sanções do artigo 121, § 2Ü, incisos III e IV, em 
combinação com o artigo 65, incisos I e III, alínea e, do Código Penal, à pena de 
doze anos de reclusão, a ser cumprida sob regime fechado.

Conforme avulta dos autos, o acusado, no dia 20 de agosto de 1995, 
por volta das I 1:30 horas, no Estádio M unicipal Paulo M achado de 
Carvalho, localizado no bairro do Pacaembu, nesta Capital, agindo com 
animas necandi, desferiu golpes com instrumento contundente no jovem 
M .G.S., que se achava caído ao solo, causando-lhe ferim entos de tal 
gravidade que foram a causa da sua morte.

Inconformado com a decisão que lhe foi adversa, apelou A.B., argüindo 
inicialmente cinco preliminares de nulidade do julgamento, fundadas em 
motivos que explicita com objetividade e vigor. Por outro lado, levanta também 
o apenado o seu brado de inconformismo no tocante ao aspecto meritório, eis 
que a decisão dos julgadores teria marchado ao revés da prova coligida nos 
autos, a justificar novo julgamento.

Por sua vez, ergue a Justiça Pública o seu descontentamento face à 
r. decisão do Conselho de Sentença, eis que a pena aplicada não foi 
exasperada na medida do exigível, o que se deu por evidente equívoco na 
sua dosimetria.

Processados os apelos regularmente, contra-arrazoados, levantou a Dra. 
Promotora de Justiça, em sua contrariedade ao reclamo do réu, impugnação a 
sua validez, eis que as razões foram trazidas a Juízo fora do prazo, pelo que 
não poderíam ser as mesmas conhecidas.

Por sua vez, ao contra-arrazoar o recurso ministerial, a defesa assinalou 
a intempestividade do mesmo, cuja apresentação teria sido delongada em face 
da oferta de embargos de declaração manifestamente intempestivos.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a fls., exarado pelo culto 
Procurador José Ricardo Peirão Rodrigues, está voltado ao conhecimento tanto do 
recurso de A.B. como do apelo ministerial, direcionado à rejeição das preliminares 
argüidas pela defesa e ao improvimento de ambos os reclamos, no tocante ao mérito.

Este o relatório.
II -  Quanto ao apelo defensivo, como bem explicitado pelo culto 

Procurador preopinante, as razões trazidas aos autos, ainda que fora do prazo, 
compelem à apreciação do seu conteúdo, eis que o brado recursai, este sim foi 
comprovadamente tempestivo.

Como o artigo 601, do Código de Processo Penal, aduz que findo o 
prazo para a apresentação das razões os autos são remetidos à superior instância, 
com ou sem as mesmas, claro está que o conhecimento da matéria que embasa 
o reclamo não se compenetra apenas como de interesse do recorrente, mas 
notadamente de quem recebe a incumbência de ofertar a prestação jurisdicional.

Se a busca da verdade real é a meta do julgador, tudo quanto possa 
elucidar esta procura mostra-se condizente com a incumbência de julgar.
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Daí porque enfatiza a jurisprudência que é na inteligência do artigo 
600 do diploma processual penai que se encontra a diretriz para a solução do 
problema.

III -  Afastada a inculca da extemporaneidade das razões do apelo da 
defesa é de se ver que cinco foram as preliminares irrogadas pelo apelante 
A.B., voltadas à nulificação do decisum.

A primeira diz respeito ao grave cerceamento de defesa decorrente do 
fato de ter se realizado o julgamento perante o Júri, sem que se concluísse a 
justificação criminal antes requerida. Mas tal como observado pelo Procurador 
preopinante, ajustificação em apreço, mero procedimento de formação de prova, 
só por si não acarreta a interrupção da seqüência natural do processado.

Além do mais, o objetivo da prova colimava com a possibilidade da 
exibição em plenário das três hastes de sustentação das bandeirinhas 
demarcatórias do campo de futebol. Este era o fito primordial da prova, sendo 
certo que todo o esforçado empenho da defesa em consegui-la caiu em prejuízo 
a partir da decisão do E. Magistrado de primeiro grau que, modificando a sua 
postura anterior, admitiu a realização da pleiteada exibição, deferindo a 
juntada aos autos dos bastiães sustentadores das bandeirinhas, para efeito da 
exibição em plenário (fls.).

É certo que ajustificação voltada à almejada prova se fez acompanhar 
do pedido de inquirição de duas testemunhas, a saber, R.P.S. e L.A.A. Tais 
testemunhas, pelo que se infere, estariam sendo arroladas para demonstrar a 
ligação entre os objetos e o falo, para efeito de caracterizar a prestância da 
exibição pretendida.

Alcançada a exibição, certo é que se realizou o Júri sem qualquer 
protesto da defesa neste particular, o que reforça a característica do prejuízo da 
invectiva manifestada em reclamo anterior, antes do deferimento da prova.

Com isso, cai por terra a prim eira insurgência voltada ao fim 
nulificatório.

A segunda preliminar tem em vista caracterizar o impedimento ou 
suspeição da Promotora de Justiça Eloisa de Souza Arruda, para atuar no 
plenário do Júri, tal como ocorreu, comprometendo a solução adotada naquela 
oportunidade.

Daí a nulidade antevista.
E o fundamento da irrogação está em que a referida representante do 

Parquet serviu como testemunha em ação penai privada, ou seja, oriunda da., 
queixa-crime movida pelo médico L.A.M., contra o jornalista R.P.S., processo 
que resultou na condenação do referido querelado.

Ora, enfatiza-se que a aludida ação penai em que a Dra. Promotora de 
Justiça prestou o seu dever de cidadão, de depor como testemunha por ter sido 
arrolada por um dos litigantes, nenhuma relação tem com A.B.
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Ora, bem apreciada a inculca nulificatória é de se ver que nenhum 
impedimento, nenhuma suspeição gravava a participação da aludida testemunha 
como Promotora de Justiça no caso vertente.

Ela testemunhou sobre fatos outros, que não os que servem de objeto à 
causa presente, pois arrolada peio querelante teve o dever compulsório de 
testemunhar, em pleito que reuniu outras partes, com desígnio totalmente 
diversificado deste em que redundou a condenação do jovem homicida.

A Dra. Promotora de Justiça em referência foi a signatária da inicial do 
presente feito e teve atuação permanente em seu desenrolar, o que torna insólita 
a argüida suspeição ou o aventado impedimento.

A terceira preliminar é concernente à juntada aos autos de dez fitas 
de vídeo, sendo que uma delas estaria acostada de modo irregular, de sorte 
a retirar a autenticidade da prova, porque não se sabe quem a anexou aos 
autos. Argumenta o apelante que não poderia o Juízo autorizar, como efeti
vamente autorizou, a exibição em plenário das dez fitas referidas, quando 
uma delas seria espúria. Não fora isso, outro detalhe estaria a comprometer 
a prova. E que não só foram exibidas visualmente, como também com a 
emissão do som respectivo, a retratar comentários dos locutores das emis
soras de televisão que deram origem a estas reproduções. O efeito de tal 
prova, segundo o apelante, foi lesivo aos interesses da defesa, pois corres
pondeu a um fator exógeno vicioso, com repercussão direta na decisão dos 
julgadores leigos.

Mas bem examinados os fatos inerentes à prova dada por sibilina e 
mordaz, tem-se que a invocação da nulidade se mostra incomportâvel.

Como bem salientou o Procurador preopinante, a defesa, ao tempo da 
exibição das fitas, com a transmissão do som respectivo, já sabia das condições 
da prova sob comento e nada aduziu contra a sua efetivação.

Agora, após a condenação do réu, impreca contra o ocorrido, esquecida 
de que também foi do seu interesse, na ocasião, que tudo se fizesse como se 
fez, sem qualquer recriminação de sua parte, que a tudo consentiu.

Mas imprecar agora é um ato inútil, de vez que manifestamente 
tardio, a dem onstrar que só em face da solução condenatória é que se 
deliberou considerar como imprestável, o que antes se admitia correto e 
adequado à demonstração da verdade, pois não houve impugnação da defesa 
contra a prova deferida.

A rebeldia do apelante contra a irradiação do som das fitas exibidas 
também não pode ter lugar. A prova representada pelas dez fitas de vídeo, para 
serem integras, tinham de se fazer acompanhar da sonorização. O desfalque 
quanto ao som, isto sim, comprometeria a idoneidade da mesma prova, de 
sorte a truncá-la, impedindo os jurados de conhecer os dados por elas 
expressados em sua plenitude.
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A quarta preliminar de nulidade aventa a erronia do questionário (fls.), 
eis que um do quesitos estaria redigido de modo incorreto, a ensejar confusão 
no espírito dos julgadores. Eis o quesito: “O réu, assim agindo, assumiu o 
risco de produzir o resultado morte?”

Ora, segundo a defesa, tal quesito teria de ser redigido sob a forma 
negativa, sem caracterizar frontal afirmação no quanto correspondia ao que se 
desejava saber.

Sem razão o redator da preliminar posta em relevo.
Ao contrário, como assinalado pela combativa Promotora de Justiça 

que contra-arrazoou o apelo, virtualmente em oposição à proposta da defesa 
é a lição do insigne Júlio Fabbrini Mirabete, consubstanciada nesse texto: 
“Requisito indeclinável na formulação dos quesitos é o de serem eles 
form ulados em proposições sim ples, distintas, evitando-se perguntas 
complexas, ambíguas, deficientes, prejudiciais, que podem confundir o 
Conselho de Sentença ... Não devem ser formuladas questões na forma 
negativa, visto que semelhante prática produz perplexidade e favorece o 
erro  na m anifestação  dos ju rad o s.” {in “C ódigo dc Processo  Penal 
Interpretado”, 7a ed., pág. 1.004).

Além do mais, formulado o quesito, não se abalançou a defesa a 
impugná-lo, como seria mister, se achasse mesmo incongruente o modo de se 
indagar dos integrantes de órgão judicante popular o que se mostrava necessário 
para a aferição do veredicto.

A última preliminar levantada consigna a existência de contradição 
nas respostas dos jurados, em razão da incompatibilidade que desorna do dolo 
eventual em consonância com a qualificadora do meio cruel.

Segundo a arguta irresignação, os fatores determinantes do aludido 
tipo não se ajustam de modo algum ao voluntário meio cruel, no caso jungido 
à deliberada intenção de praticar objetivamente o malefício dacoarctação da 
vida alheia.

Mas neste particular, cumpre exaltar o que foi consignado pelo 
Procurador Peirão Rodrigues, a fls.: “...esta qualificadora de natureza puramente 
objetiva (modo de execução do crime) pode perfeitamente coexistir com o 
dolo eventual (elemento subjetivo do tipo), como ocorreu, aliás, na hipótese 
dos autos em que o agente, assumindo o risco de matar a vítima a golpes de 
pau, desferiu-lhes duas pancadas na cabeça com um caibro, quando estava 
aquela caída ao solo e sem defesa, revelando com isso brutalidade incomum e 
total ausência de sentimento humanitário”.

Com esta colocação, eivada de clarividência ímpar, deixou o insigne 
P ro cu rad o r to ta lm en te  esm aecida e sem  valia a a rgü ida  nulidade 
derradeiramente ofertada.
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Em vista do exposto, repelidas ficam todas as preliminares argüidas no 
pórtico do recurso do réu A.B.

ÍII -  E quanto à matéria de fundo, atinente ao seu apelo, não se denota 
que a r. decisão guerreada tenha se colocado em oposição ao acervo probatório 
que emerge dos autos.

Qual a dissociação existente entre a prova e a conclusão dos julgadores leigos?
A prova da materialidade do homicídio resulta do que restou impresso 

no primeiro laudo de exame necroscópico, que apontou como causa mortis do 
jovem M. o traumatismo crânio-encefálico resultante das pancadas recebidas 
por instrumento contundente.

Outros laudos foram feitos, sem qualquer discrepância, nesta parte.
Depois, a cogitação de que teria havido erro médico no tratamento de 

M., a dar causa à morte do ofendido é alegação fantasiosa, sem qualquer respaldo 
nos fatos demonstrados, porque a desditosa vítima chegou ao Hospital das 
Clínicas quarenta minutos após o recebimento dos implacáveis golpes na cabeça, 
em comprovado estado de coma profundo (fls,).

E pelo que se constata a luz das explicações trazidas pelos vistores, as 
condutas médicas levadas a efeito no Hospital das Clínicas da Faculdade de 
M edicina da Universidade de São Paulo foram irreprocháveis, em estrita 
obediência às regras técnicas, sem qualquer deslize (fls.).

Por outro lado, a negação da autoria também não prevalece.
O próprio A.B., quando interrogado em Juízo, confessou que desferiu 

golpes na vítima com um pedaço de pau (fls.).
Depois, corno constatável, a cena está fotografada (fls.), a evidenciar a 

atuação do réu no episódio, tal como descrito na denúncia.
O testemunho do policial militar V.N.Q. foi elucidativo a respeito da 

autoria e do modo como o apelante se conduziu, no trágico episódio.
Ele assistiu a agressão e informou que um dos golpes, vale dizer, 

uma das pauladas desferidas por A.B. na cabeça de M. foi tão violenta que 
em conseqüência “jorrou sangue da cabeça da vítima, vindo a respingar a 
sua camisa” (fls.).

Em verdade, a prova é substanciosa.
M., que na ocasião trajava uma camiseta do São Paulo Futebol Clube 

estava dentro do campo de futebol do Estádio do Pacaembu.
Torcedores dos Clubes de Futebol São Paulo e Palmeiras invadiram o campo.
M. levou uma pancada no ombro desferida por um torcedor, que não 

foi reconhecido.
Caiu no chão, sendo então agredido pelo ora apelante.
Foram dois os violentos golpes que A.B. desferiu contra a cabeça do 

jovem tombado.
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A morte deste último decorreu das pancadas dadas em sua cabeça, 
como fartamente comprovado pelos laudos técnicos.

Inerme, ele levou a primeira e a segunda pancada no crânio. Daí a 
qualificadora do uso de meio que impediu a defesa. A forma do ataque foi 
inegavelmente cruel, ante a frieza com que se houve o agressor, ante a brutalidade, 
pois se não matasse a vítima, com certeza a deixaria a mercê de seqiiela irrecuperável. 
A segunda qualificadora despontou também como de aplicação inarredável.

Em sendo assim, quanto ao mérito, não se implementa a proposta do 
apelante, no modo indicado.

IV -  Com relação ao recurso ministerial, urge analisar a proposta da 
defesa, constante de preliminar apresentada no pórtico das contra-razões do 
apelo, voltada ao não conhecim ento do mesmo, porquanto oferecido 
manifestamente fora do prazo.

Houve embargos de declaração por parte da Justiça Pública contra a 
decisão ora recorrida. Estes embargos foram apreciados como tempestivos pelo 
Juízo de origem, sendo inclusive rejeitados por falta de fundamento.

Tomando ciência da decisão proferida nos aludidos embargos, ingressou 
o Ministério Público com o seu apelo, no prazo legal, a bem dizer no mesmo 
dia em que foi dada ciência da decisão negatória daquele recurso.

Assim, o apelo ministerial foi ajuizado dentro dos cinco dias previstos, sendo 
certo que os embargos regularmente processados suspenderam o prazo de apelar, 
face a aplicação analógica do disposto no artigo 538 do Código de Processo Civil.

Não há, pois, como acudir-se a proposta de não conhecimento do apelo 
da acusação.

Entretanto, embora conhecido, não se mostra coerente o propósito 
enunciado pelo órgão acusatório, adstrito ao alvitre para a exacerbação da pena 
aplicada ao réu.

Tal pretensão não está por merecer acolhida.
Nenhum erro se constata no cálculo da pena levado a termo pelo MM. 

Juiz sentenciante.
Fixada a pena final em quinze anos de reclusão, em face do acréscimo 

de três anos sobre o mínimo, por força da segunda qualificadora, voltou a 
sanção ao limite raso de doze anos em razão das atenuantes reconhecidas: a da 
menoridade do apenado e a de ter sido o crime cometido sob a influência da 
multidão em tumulto.

Em vista disso, repelidas todas as preliminares argüidas, nega-se 
provimento aos apelos do réu e da Justiça Pública.

Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Pantaleão 
(Presidente) e Walter Guilherme (Revisor).

São Paulo, 13 de junho de 2000.
Oliveira Ribeiro, Relator
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Mandado de segurança -  Pedido de desentranha- 
mento de fotos do cadáver da vítima indeferido -  Confirmação -  
Inexistência de ato ilegal ou abusivo do Juiz, já que as fotografi
as têm pertinência com os fatos, qualificando-se verdadeiramente 
como provas -  Sua possível exibição aos jurados não afronta o 
direito do réu a um julgamento imparcial, devendo o Juiz Presi
dente naturalmente velar para que das fotos não se faça um hi
potético mau uso, no sentido de ferir a ética e o comedimento 
que devem estar presentes num possível julgamento pelo Conse
lho de Sentença -  Segurança não concedida

J o ã o  A n t ô n i o  M a r c h i

Promotor de Justiça designado -  SP_________ ________________________________

MANDADO DE SEGURANÇA N- 3 i 7.327.3/0 -  Mirandópoiis
Impetrante: J.B.S.
Impetrado: MM. Juiz de Direito da I2 Vara Criminal de Mirandópoiis

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d f .  J u s t i ç a

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,
Nobres Desembargadores,
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por J.B.S., representado 

por seus advogados Octavio Maurício Rivas Teixeira e Acyr Maurício Gomes 
Teixeira, em face do MM. Juiz de Direito da Ia Vara Judicial da Comarca de 
Mirandópoiis, ora apontado como autoridade coatora, sustentando, para tanto, em 
apertada síntese, que a decisão que negou-lhe o pedido de desentranhamento das 
fotografias juntadas ao laudo de exame necroscópico reveladoras da autópsia, e 
não do local do delito; do cadáver e das lesões por ele sofridas (art. 164 do CPP), 
viola o princípio da ampla defesa, porquanto estas fotos podem influenciar 
negativamente no Corpo de Jurados, levando-os a decidir sem isenção que uma 
decisão justa exige.

A inicial veio instruída com documentos (fls.).
A liminar requerida restou indeferida (fls.).
A digna Autoridade indicada como coatora prestou informações 

acompanhadas de peças trasladadas dos autos do processo crime supra- 
indigitado (fls.).

Os litisconsortes necessários foram devidam ente cientificados, 
quedando-se, todavia, inertes (fls.).
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Vieram-se os autos para parecer.
Com efeito, conquanto o direito à defesa seja amplo, erigido, inclusive, 

a categoria de dogma constitucional (art. 5a, LV, CF) e, por esta razão, possa a 
defesa requerer o que entender de direito no curso do processo, o certo é que 
este direito não é ilimitado, pois esbarra noutros princípios de igual importância 
e que também devem ser observados, como por exemplo, o princípio do devido 
processo legal (art. 5a, LIV, CF), o que somados a outros expressamente 
ressalvados pela Magna Carta (art. 5a, § 2a, CF) e àqueles pertinentes ao processo 
propriamente ditos, como o da busca da verdade real, da pertinência da prova 
com os fatos objeto da lide penal, os poderes ordinatórios, instrumentais e de 
polícia do Juiz presidente do processo etc. ..., os quais, conjulgados, indicam 
um rumo para prova no processo que não pode ser alterado ou subvertido.

A respeito dos poderes ordinatórios e instrumentais do Juiz no processo 
penal, adverte o insigne José Frederico Marques, na sua obra “Tratado de Direito 
Processual Penal”, volume 2, páginas 218-219, São Paulo, Saraiva, 1980, que: “Para 
consecução dessas funções no processo, confere a lei ao Juiz os seguintes poderes: 
ordenar oficiosamente as diligências e atos que entender necessários para a descoberta 
da verdade (CPP, art. 156); e prover à regularidade do processo, removendo os 
obstáculos que se oponham ao andamento regular da causa (CPP, art. 156). Este 
poder se desdobra em dois outros: o de recusar o que for impertinente ou meramente 
dilatório; e o de ordenar o que for necessário para o seguimento do processo”.

O festejado Fernando da Costa Tourinho Filho, por sua vez, in “Processo 
Penal”, volume 1, página 36, 7a edição, São Paulo, Saraiva, 1984, assevera: 
“Objeto da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários 
para decisão da causa. Para julgar o litígio, precisa o Juiz ficar conhecendo a 
existência do fato sobre o qual versa a lide. Pois bem: a finalidade da prova é 
tornar aquele fato conhecido do Juiz, convencendo-o da sua existência”.

No mesmo sentido ensina-nos o Mestre Magalhães Noronha, in “Curso 
de Direito Processual Penal”, página 117, nü 52, São Paulo, Saraiva, 1964, in 
verbis: “Objeto da prova é o que se deve demonstrar, isto é, a circunstância, a 
causa, etc., sobre o que versa o litígio”.

Pois bem, definido o campo de incidência da prova, restrito, como suso 
demonstrado, a existência ou inexistência do fato ou dos fatos sobre os quais 
controverte a lide processual penal, verifica-se que as fotos que o Paciente pretende 
ver desentranhadas do laudo de exame necroscópico interessa ao processo e ao 
deslinde da causa, sendo elas dele parte integrante a teor do art. 165 do CPP.

O Professor Julio Fabbrini Mirabete, na sua conhecida obra “Processo 
Penal”, São Paulo, Atlas 1991, página 248, ao comentar sobre o objeto da prova 
escreve que: “Refere-se, pois, aos fatos relevantes para decisão da causa, devendo 
ser excluídos aqueles que não apresentem qualquer relação com o que é discutido 
e que, assim, nenhuma influência podem ter na solução do litígio”.
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Importante salientar é que a finalidade da prova e, até mesmo da defesa, 
não é absolver o réu, mas garantir o contraditório e a ampla defesa, num plano 
de igualdade com a acusação e, com isso, proporcionar a busca da verdade real 
e o devido processo legal.

Vale trazer à colação, aqui, a sempre oportuna lição de Ada Pellegrini 
Grinover, in “Novas Tendências do Direito Processual”, Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 1990, página 2, quando lembra: “Garantia das partes e do próprio 
processo: eis o enfoque completo e harmonioso do conteúdo da cláusula do 
devido processo legal, que não se limite ao perfil subjetivo da ação e da defesa, 
como direitos, mas que acentue também, e especialmente, seu perfil objetivo”.

Enfatiza, ainda, a renomada jurista, a superioridade da verdade material 
sobre o interesse egoístico das partes, ao verberar que: “Para cima e para além 
das intenções das partes, a estrutura dialética do processo existe para reverter 
em benefício da boa qualidade da prestação jurisdicional e da perfeita aderência 
da sentença à situação de direito material (“Novas Tendências do Direito 
Processual”, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1990, pág. 3).

É por tais razões que o artigo 184 do CPP autoriza o Juiz a indeferir 
perícia quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.

E, sobre o tema, orientação pretoriana:
“Vige na lei processual brasileira o princípio da livre apreciação da 

prova, impondo-se ao julgador apenas o dever de fundamentar os parâmetros 
norteadores da decisão. Como corolário, não é retirada da autoridade judiciária 
a exclusiva apreciação da conveniência ou necessidade de qualquer exame 
pericial requerido, não ficando o juízo sujeito a seu deferimento, e a negativa 
do pedido não constitui cerceamento de defesa” (RT 577/427).

Por outro lado, como teve a oportunidade de decidir esse Egrégio 
Tribunal: “O indeferimento fundamentado de prova requerida pela defesa não 
pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, pois somente após o exame 
de todo o conjunto probatório -  impossível no campo do remédio heróico -  
possibilitaria aquilatar da necessidade ou não da diligência indeferida” (TJSP 
-  HC -  Rei. Des. Weiss de Andrade -  RJTJSP 37/215).

No mesmo sentido decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A realização de perícia integra a instrução. Decidir quanto â sua 

conveniência depende do conjunto probatório. Particular estranho aos limites 
do habeas corpus" (STJ -  RHC nü 3.257-0 -  Rei. Min. Vicente Cernicchiaro — 
DJU de 11.4.94, pág. 7.660).

No mesmo diapasão também decidiu a Augusta Suprema Corte:
“Não cabe acolher, em habeas corpus, alegação de cerceamento de 

defesa, se o Juiz nega perícia requerida pelo réu, por não ser necessária ao 
esclarecimento da verdade, ou se for inútil, ou protelatória” (STF -  HC ntt 
69.977-4 -  Rei. Min. Néri da Silveira -  DJU de 8.4.94, pág. 7.227).

Na mesma direção: RT 661/283 e 426/379; JUTACrim 52/89 e 66/60.

PARECERES 189

Não existe, neste contexto, direito líquido e certo a ser amparado pela 
via eleita.

Importar consignar, por fim, permissa vertia dessa Colenda Corte de 
Justiça e de seus Conspícuos Desembargadores, exemplo, honra e glória da 
Magistratura Nacional, que a sociedade brasileira não mais está disposta a su
portar a avalanche de violência e de criminalidade que assola o País. E o clamor 
social contra violência fez eco até na empedernida Capital da República. Pela 
primeira vez o Chefe da Nação Brasileira veio a público para manifestar seu 
repúdio à escalada de violência que solapa o País, depois de assistir, contrista- 
do, pela TV, mais uma cena de violência do cotidiano carioca, como sói acon
tecer em nosso Estado, que culminaram nos desenlaces fatais do seqüestrador 
e de uma jovem inocente de vinte anos de idade, vítima do algoz criminoso 
(palavras do Exmo. Sr. Presidente da República). Já se discutia à nível Federal, 
ironicamente, o plano de combate à violência (Plano Nacional de Segurança 
Pública), cuja implementação travestiu-se de caráter de urgência-urgentíssima, 
como se de há muito já  não se fazia imperioso e necessário. A solução imediata 
resultou apenas na tímida proibição de expedição de porte de arma de fogo pela 
Polícia Federal. O Senado Federal, por sua vez, apressou-se em retomar o pro
jeto de lei que proíbe a venda de armas de fogo no País. Houve até quem suge
risse a intervenção das forças armadas no combate à violência decorrente do 
crime organizado e do tráfico de drogas. A sociedade civil também se mobiliza 
no combate à violência através do movimento “Basta! Eu Quero Paz” (Nos 
últimos quatro anos o número de assaltos no Estado de São Paulo cresceu 77,6% 
e chegou a mais de 219 mil em 1999. Houve ainda um aumento de 22,6% de 
homicídios registrados. Matou-se mais na Cidade de São Paulo, proporcional
mente, do que na guerra da Bósnia. “Jornal Folha de S. Paulo” de 7.7.00). Neste 
encadeamento de fatos e idéias, venia concessa, o Poder Judiciário, último re
fúgio dos anseios populares, não pode perder o bonde da história, ficando com 
o papel de vilão perante a sociedade, na qualidade de único responsável pelo o 
que a mídia e a sociedade brasileira convencionou denominar de “impunida
de”. Habemus Legis. É preciso, data venia, aplicá-las com maior rigor nos cri
mes praticados com grave ameaça ou violência física ou moral à pessoa, bem 
assim aos denominados delitos hediondos, como o retratado nestes autos. For
çoso deixar de lado as filigramas e tertúlias jurídicas, válvula de escape que 
muitos se utilizam para fugir ao império da lei, alcançando o que o povo chama 
de “impunidade”, sem perder de vista, obviamente, as garantias constitucionais 
do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, inocência etc., sem, 
entretanto, sobreestimaro real alcance de cada um deles, devendo cada qual ser 
contraposto com outros princípios magnos, igualmente relevantes, destinados 
a proteger o interesse público, que pode ser resumido no fiel cumprimento e 
aplicação das leis para salvaguarda do Estado de Direito e do Regime Democrá
tico. Faz-se necessário deixar o patamar mínimo das penas cominadas para se
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aproximar do seu teto máximo nestas categorias de crimes. O regime de cum
primento das penas há de ser o mais severo para responder com mais austerida
de às ações criminosas geradoras de violência que aterrorizam e intranqiiilizam 
a sociedade brasileira. Impõe-se uma interpretação dos prazos processuais para 
formação da culpa, no caso de réu preso pela prática destes tipos de infrações 
penais, dentro da realidade atual e social, posto que o nosso Código de Processo 
Penal data de 1941. Há que se endurecer na concessão de benefícios de liberdade 
provisória, recursos em liberdade e naquelas benesses previstas na Lei de Execu
ção Penal para estes gêneros de delitos. A custódia cauteiar deve deixar de ser 
exceção para se tornar regra nestas espécies de condutas delituosas. Mister se faz 
combater com ortodoxia os crimes fomentadores da violência (ex: porte ilegal de 
arma de fogo, tráfico de drogas e de armas, uso de substâncias entorpecentes, 
embriaguez, receptação etc.). Essa, aliás, a política criminal adotada em New 
York-USA, que redundou no arrefecimento drástico do índice de crimes violen
tos naquela Megalópolis. O Poder Judiciário, intemerato e intimorato, não pode 
fugir à sua responsabilidade histórica, mercê da necessidade impostergável de 
recrudescimento na aplicação da lei, objetivando coarctar a onda de crimes vio
lentos que assombram o País. Os problemas sociais e econômicos, assim como a 
carência de presídios e a precária estrutura de nossas polícias não são problemas 
a ser dirimidos pelo poder Judiciário. É, sim, tarefa que o Poder Executivo tem o 
dever legal, ético, moral e social de solucionar.

E lembrando Maiakowski: “Na primeira noite, eles se aproximam, e 
colhem uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na noite seguinte, já  não 
se escondem: pisam nas flores, matam o nosso cão e não acontece nada. Até que 
um dia, o mais frágil deles, entra sozinho em nos.sa casa, rouba-nos a lua e, 
conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta, e porque não disse
mos nada antes, já  não podemos dizer mais nada”.

A propósito, nossos Tribunais já deixaram assentado que o Juiz deve 
ser o homem de seu tempo, devendo, por conseguinte, aplicar a lei segundo a 
realidade atual, sem perder de vista, é claro, os princípios da reserva legal 
(legalidade) e o da anterioridade (art. I- do CP, c.c. art. 5U, XXXIX, da CE), 
dentrou outros informadores do direito. Confira:

“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de 
segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, 
homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, 
não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da 
onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alar
mando a população e intranqüilizando as famílias” (STF -  RTJ 123/547);

“Sendo o Juiz homem de seu tempo, como já se disse alhures, deve ele 
enfrentar o caos da não apresentação dos réus presos as audiências designadas. 
Argiiida a nulidade, deverá ele, então, antes do encerramento da instrução, 
requisitar o acusado para confrontá-lo com a vítima e testemunhas. A nulidade, 
em circunstâncias que tais, sendo sanada pela providência acima é relativa,
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pois depende da apuração do prejuízo” (TACrim-SP -  HC n- 362.542-4 -  10a 
Câmara -  Rei. Juiz Fernandes de Oliveira -  j. 12.6.00).

Sobreleva destacar, mutatis mutandis ou contrario sensu, o v. aresto 
proferido por esse Colendo Tribunal de Justiça, tendo como paradigma decisão 
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte:

"Vem a lei, contudo e diz: ‘Presume-se a violência, se a vítima não é 
maior de quatorze anos’”.

Mas a lei necessita ser aplicada de forma condizente com o tempo em 
que se vive. Cuida-se de atentar para seu espírito. Buscou o legislador proteger 
a menor de quatorze anos da década de quarenta.

Mais de cinquenta anos depois, as coisas mudaram. A menor de quatorze 
anos, hoje, não é a menina de quatorze anos daquela época.

É missão do Juiz interpretar a lei com toda a sua nuance, auscutando 
o seu sentido, perscrutando as razões que a ditaram. Fazê-la viver no tempo 
presente.

“Alfim, cabe uma pergunta que, de tão óbvias, transparece à primeira 
vista como que desnecessária, conquanto ainda devidamente respondida: a 
sociedade envelhece: as leis não?

Ora, enrijecendo a legislação -  que, ao invés de obnubilar a evolução 
dos costumes, deveria acompanhá-los, dessa forma protegendo-a -  cabe ao 
intérprete da lei penal o papel de arrefecer tanta austeridade, flexibilizando, 
sob o ângulo literal, o texto normativo, tornando-a, destarte, adequado e 
oportuno, sem que o argumento da segurança transmuda-se em sofisma e 
servirá, ao reverso, ao despotismo inexorável dos arquiconservadores de 
plantão, nunca a uma sociedade que se quer global, ágil e avançada -  
tecnologicamente, social e espiritualm ente” (STF, HC nu 73.662/MG -  2a 
Turma, Rei. Min. Marco Aurélio, j. 21.5.96)” (T J/S P -A p . n“ 284.005.3/7- 
0 0 -  Cândido Mota, 3a CCrim, Rei. Des. Walter Guilherme, j. 13.3.00).

Diante do exposto, meu parecer é, pois, pela denegação da segurança.
São Paulo, 26 de julho de 2000.
João Antonio Marchi, Promotor de Justiça Designado
José Domingos da Silva Marinho, Procurador de Justiça -  Secretário 

Executivo da 3a Procuradoria de Justiça

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nü 
317.327-3/0-00, da Comarca de Mirandópolis, em que é impetrante J.B.S., 
sendo impetrado o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de 
Mirandópolis:

Acordam, em Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, por votação unânime, não conceder a segurança, de
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conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Pantaleão 
(Presidente) e Gonçalves Nogueira.

São Paulo, 15 de agosto de 2000.
Walter Guilherme, Relator

V o t o  n ü 7 . 4 6 2

No Juízo de Direito da Comarca de M irandópolis, J.B.S. vê-se 
processado como autor de um homicídio qualificado, estando os autos, segundo 
o informe judicial datado de 1- de junho de 2000, no aguardo de audiência de 
oitiva de testemunhas de defesa, designada para o dia 6 de junho seguinte. 
Estão juntados no processo o laudo de exame necroscópico e fotografias tiradas 
no decorrer do exame.

Em 18 de abril do corrente, o defensor do acusado requereu o 
desentranhamento das fotos da autópsia, pedido esse que foi indeferido, 
motivando a impetração, com pedido de liminar, de mandado de segurança.

Alega o réu, ora tornado impetrante, por seus defensores, que o 
indeferimento do pedido de desentranhamento das fotos acarretou grave lesão 
ao seu direito de ser julgado com isenção pelo corpo de jurados. Assevera que as 
fotos não se mostram necessárias e sua exibição é capaz de sugestionar os jurados, 
impressioná-los, gerando um verdadeiro pré-julgamento. Pede, por conseguinte, 
a concessão da segurança para exclusão do processo das referidas fotografias.

O parecer é pela denegação do mcindamus.
Eis o relatório.
As fotos encontram-se ás fls. destes autos (fls. do processo originário). 

São fotografias do cadáver da vítima, que era esposa do impetrante. São fotos 
tiradas no curso do exame necroscópico, expondo o cadáver em diversas 
posições, e duas delas exibindo a caixa torácica aberta, com a mão do perito a 
explorá-la. Guardam pertinência com o laudo, que constatou a existência de 
seis ferimentos pérfuro-contundentes causados por projétil de arma de fogo

As duas fotos destacadas, e mais outras da cabeça da vítima, corres
pondem ao exame interno, onde se consignou: “Tórax e abdômen abertos; nas 
cavidades encontramos ferimento transfixante de aorta, coração, pulmão es
querdo, diafragma, alças intestinais com intenso acúmulo de sangue local; 
Crânio: fratura de tábuas externa e interna das regiões parietal e temporal di
reita e esquerda, com grande orifício de saída e perda de massa encefálica 
bilateral pelos orifícios de saída nas regiões parietal direita e esquerda”.

As fotografias interessam ao processo e sua juntada encontra funda
mento no artigo 165 do Código de Processo Penal. Fotografias, esquemas e 
desenhos das lesões encontradas no cadáver anexadas ao laudo, facilitam sua 
compreensão e análise pelas partes e pelo juiz. Podem revelar de onde, de que
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distância, partiram os tiros, por intermédio da descrição da trajetória da bala 
no cadáver. Note-se que, peia denúncia, o acusado desferiu um tiro nas costas 
da vítima, efetuando outros disparos quando ela caiu e ainda, ajoelhado, en- 
costou-lhe o revólver na cabeça e desfechou mais três tiros.

Portanto, o cabedal fotográfico constitui importante prova para as 
partes e para os jurados, tendo em vista a busca da verdade real, que é o 
desiderato do processo penal. Sua exibição possibilitará o aclaramento dos 
fatos. Não são as fotos, pois, impertinentes, desvinculadas dos fatos, 
desnecessárias, em suma.

Impressionam? Sim, e não somente aos jurados. A todos, inclusive ao 
juiz. Mas julgar é deixar-se tomar pelas impressões. Trazer os fatos à mente, 
imaginar como se passaram e extrair deles um juízo de valor é a precípua arte 
de julgar. Epara isso, quanto mais dados são oferecidos ao julgador, mais justo 
será possivelmente o julgamento.

Impressionam? Sim, mas não sugerem condenação, a priori. Os jurados 
saberão separar o joio do trigo. Sentirão, e para isto o Juiz Presidente está ali 
presente como o corregedor da postura dos debatedores em plenário (isto, 
naturalmente se o réu for pronunciado). A sugestionabilidade do jurado não 
difere daquela dos juizes togados. Por que desconfiar do jurado, como se 
decidisse este sem refletir, com base tão-somente em fotos que expõem um 
cadáver em toda sua crueza?

Se as fotos comovem, abalam, nem por isso há de se retirá-las dos 
autos. Elas cumprem o papel de levar aos jurados todos os contornos do fato. 
Vão compor, lidimamente, o universo das provas que habilitarão o Conselho 
de Sentença a decidir com justiça.

Impressionam? Sim, até como demonstração de como tudo termina e 
exibição da matéria sensível de que somos feitos.

Não há, com a manutenção das fotos nos autos, violação ao direito do 
direito do impetrante de ser julgado com isenção. As fotografias, assim como 
o laudo a que estão jungidas, constituem prova. E sendo prova não pode sua 
exibição qualificar-se como causa atentatória da imparcialidade dos jurados.

O mau uso delas, sim, seria condenável. As palavras exacerbadas, que 
procurem inculcar um juízo açodado. O alarido. Mas dizer que isto ocorrerá é 
que prejulgar é, fazendo-se tabula rasa de um sentido de ética e postura comedi
da que o Promotor (ou Promotora) manterá durante os debates, da presença fis
cal izadora do Juiz Presidente e da consciência dos julgadores.

Não se vislumbra, por conseguinte, direito algum líquido e certo 
malferido ou, no dizer da Constituição da República, ato ilegal ou abusivo de 
poder do MM. Juiz, ao indeferir o pedido de desentranhamento, que tenha 
afrontado proteção a direito líquido e certo do impetrante.

Do exposto, não concedo a segurança.
Walter Guilherme, Relator
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Prescrição da multa -  Transação -  Aplicação das 
causas de interrupção da Lei de Execução Fiscal

S e b a s t i ã o  B a c c c g a  

Procurador de Justiça -  SP

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N- 1.208.231-4 -  São Paulo 
Recorrente: Ministério Público 
Recorrido: A.P.R.

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d e  J u s t i ç a  

Augusto TACrim,
Coienda Câmara,
Intróito:
Consonante Respeitável “D ecisiun ' estampado à fls., o Digno e 

Dedicado Magistrado houve por bem julgar extinta a punibilidade de A.PR., 
“com fundamento nos artigos 107, IV, 109, Ví e 134, todos do Código Penal”. 
Ao ser cientificado do Respeitável Decisum , o Digno Promotor de Justiça 
Oficiante ingressou com o Recurso Strícti Júris (fls.), recebido este à fls., cujas 
razões foram ofertadas à fls. usque 51, sobrevindo: contra-razões recursais 
concernentes (fls.); Resp. Despacho de Sustentação (fls.).

Mérito:
S.M.J. de Vossas Excelências, à hipótese vertente aplica-se o disposto 

no artigo 51, do Código Penai, embora se trate de transação penal decorrente 
da aplicação da Lei n- 9.099, de 26 de setembro de 1995 (fls. -  apenso).

Em assim sendo, a “multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe 
as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que 
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição” (Art. 51 do Código Penal). 

Inicialmente cumpre enfatizar:
“A Lei n- 9.268/96 em nenhum momento modificou a competência do juízo 

criminal para proceder à execução da sanção pecuniária. A única alteração de fundo 
havida diz respeito à adoção de novo rito procedimental destinado a proporcionar ao 
Estado-Administração, na busca da persecução criminal, uma mais célere e efetiva 
cobrança de pena imposta, de molde a fazer o agente cumprir a retribuição estatal. O 
Ministério Público continua tendo atribuição para promover a execução da pena 
pecuniária imposta em sentença criminal, sendo competente o Juízo da Vara das 
Execuções Criminais” 01 Precisamente à fls., assim se pronunciou o Digno e Dedicado 
Promotor de Justiça:

(!) Venerando Acórdão proferido pela Eg. Décima Primeira Câmara do Augusto TACrim -  Ag. em 
Execução na 1.036.425/1 -  São Paulo -  Relator: Dr. Xavier de Aquino -  em 9 de dezembro de 
1996-R T  740/620.
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“Não ocorreu prescrição da pretensão executória. A conduta do executado 
foi praticada em 5.6.97 e a r. sentença homologatória da transação foi publicada em 
4.8.97. Diante do não pagamento voluntário, houve propositurade pedido de execução 
em dezembro de 1997.0  r. despacho que ordenou a citação do executado interrompeu 
o prazo prescricional (em 23.12.97 -  artigo 8-, § 2LI, da Lei na 6.830/80”.

“Como o executado não foi encontrado e também não foram localizados 
bens penhoráveis, apesar das diligências nesse sentido, foi o curso processual 
suspenso (artigo 40, caput, da Lei nu 6.830/80), também permanecendo suspenso 
o prazo de prescrição Çidein, parte final’)”.

“Ademais, o prazo mencionado no r. despacho de fls. é exatamente 
aquele previsto no artigo 40, caput, da Lei nü 6.830/80”.

“Terminado o prazo de um ano, novas diligências foram requeridas 
para obtenção de informações sobre eventual existência de bens penhoráveis 
(fls.). No entanto, não foram localizados (fls.)” .

S.M.J. de Vossas Excelências, Reverenda Salva ao Digno e Dedicado 
Magistrado, obsecro vênia para exarar minha convicção de que a melhor solução poderia 
ser assim gizada: realmente devera o processo ser arquivado na conformidade do § 
2-, do artigo 40, da Lei n~ 6.830/80, de 22 de setembro de 1980, assim 
permanecendo até ocorrência da prescrição, regulada esta pelo Ordenamento 
Jurídico Tributário.

Peroração:
Na esteira do id quadsaepiusfit, o Direito será superiormente exprimido 

por Vossas Excelências.
Fiat Magnan Justitian.
São Paulo, 23 de maio de 2000.
Sebastian Baccega, Procurador de Justiça

A c ó r d ã o

Vistos, relatados c discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito 
nü 1.208.231/4, da Comarca de S. Paulo -  F.R. V-S.Miguel -  Ia V.C. -  JECrim 
(Proc. nü 635/97), em que é:

Recorrente: Ministério Público
Recorrido: A.P.R.
Acordam, em Décima Segunda Câmara do Tribunal de Alçada 

Criminal, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, vencido o relator sorteado, que declarará, deram 

provimento. Acórdão com o 2- Juiz.
Nos termos do voto do relator, em anexo.
Presidiu o julgamento o Sr. Juiz Barbosa de Almeida, participando ainda, 

os Srs. Juizes Junqueira Sangirardi e Antonio Manssur (3Ü Juiz).
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São Paulo, 14 de agosto de 2000.
Amador Pedroso, Relator Designado

V o t o  n** 1 . 0 9 9

Vistos,
Acordam  em Décima Segunda Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, 

por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto que segue:
A.P.R. foi surpreendido por policiais militares, no dia 5 de junho de 

1997, conduzindo veículo automotor sem possuir a devida habilitação para 
tanto. Remetido o referido instrumento ao MM. Juiz da Ia Vara Criminal do 
Foro Regional de São Miguel Paulista, nesta Comarca, foi ofertada, em 
audiência preliminar, transação penal pelo Órgão Ministerial, consistente no 
pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário de um vinte avos (1/20) 
do salário mínimo vigente à época, a qual foi aceita por A. e homologada pelo 
MM. Juiz.

Ocorre que A. não efetuou o pagamento da multa e tampouco apresentou 
justificativa para tanto, o que ensejou propositura da ação de execução de multa, 
pelo Ministério Público. Regularmente processada, foi o réu citado por edital (fls.), 
por não ter sido localizado (fls.), continuando inadimplente. Não havendo notícias, 
no prazo de um ano, de bens móveis passíveis de penhora (fls.), requereu, então, o 
Órgão Ministerial o arquivamento do feito, nos termos do artigo 40, § 2-, da Lei nIJ 
6.830/80, sem prejuízo de eventual surgimento de bens no prazo legal (fls.).

Todavia, o MM. Juiz de Direito julgou extinta a punibilidade de A., pela 
prescrição da pretensão executória, por entender que já havia transcorrido dois 
anos, após a data do fato, nos lermos do artigo !-, da Lei das Contravenções 
Penais e artigos 12, 107 e 109, Ví, do Código Penal (fls.).

Inconformado, o Promotor de Justiça oficiante, tempestivamente, 
recorre em sentido estrito do referido decisório (fls.), sustentando, em síntese, 
que não ocorreu a referida prescrição, isto porque devem ser observadas, quanto 
às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, as regras previstas na Lei 
nu 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), conforme disposto pelo artigo 51, do 
Código Penal, com a nova redação dada pela Lei n- 9.268, de 1.4.1996.

Contra-arrazoado o recurso, ouve-se, nesta instância, a douta Procuradoria- 
Geral de Justiça que, em fundamentado Parecer, do Dr. Sebastião Baccega, é pelo 
seu provimento, para que o feito seja arquivado, nos termos do artigo 40, § 2-, da 
Lei de Execução Fiscal, regulada a prescrição pelo Código Tributário Nacional.

Este é o Relatório.
O recurso ministerial merece prosperar.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme dispõe o artigo 51 do 

Código Penal, com a nova redação dada pela Lei nü 9.268, de R4.96, a multa 
será considerada dívida de valor e a ela se aplicam as normas da legislação
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relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas 
interruptivas e suspensivas da prescrição.

Sendo assim, não acertou o digno Magistrado a quo ao proferir decisão 
extinguindo a punibilidade do réu, por entender que ocorreu a prescrição da 
pretensão executória.

Isto porque, os fatos descritos no termo circunstanciado ocorreram em 
5.6.97 e ar. sentença homologatória da transação penal ocorreu em 4.8.97. Diante 
da inadimplência de A., foi proposta ação de execução de multa em 22.12.97. A 
citação do executado foi determinada em 23.12.97 (fls.), e tal ato interrompe o 
fluxo do prazo prescricional, nos termos do artigo 8U, § 2-, da Lei na 6.830/80.

Posteriormente, por não ter sido o executado localizado e tampouco 
encontrados bens penhoráveis, frustradas as diligências nesse sentido, conforme 
se verifica a fls. dos autos, o processo teve seu curso suspenso por um ano, a 
contar de 24.9.98, como está a fls. nos termos do artigo 40, caput, da Lei de 
Execução Fiscal, suspendendo-se, pois, o fluxo do prazo prescricional.

Em 30.9.99, sobreveio certidão informando ter decorrido o referido 
prazo de suspensão (fls.), voltando a correr o prazo prescricional.

Tem-se então que, no presente caso, o prazo prescricional começou a 
correr em 5.6.97 e foi interrompido em 23.12.97, pela citação do executado, 
iniciando sua contagem nesta dala. Decorridos nove (09) meses, foi ele suspenso 
em 24.9.98, somente voltando a correr em 30.9.99 e, requerendo o arquivamento 
do feito em 29.2.00, não transcorreram os dois (02) anos, necessários à 
prescrição, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz a  quo, a fls. Assim, há de 
se reconhecer que prevaleça a pretensão executória.

E, nos termos do artigo 40, § 2-, da Lei n!í 6.830/80, decorrido um (01) 
ano, sem que seja localizado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais 
possa recair a penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Entretanto, 
nos lermos do § 3‘j, do mesmo artigo, “encontrados que sejam, a qualquer tempo, 
o devedor ou os bens, serão ‘desarquivados os autos para prosseguimento da 
execução.’”

Assim colocadas as coisas, a única solução plausível é o arquivamento 
do feito, nos termos do artigo 40, § 2(}, da Lei de Execução Fiscal.

Meu voto, consequentemente, dá integral provimento ao recurso 
ministerial para, declarada insubsistente a decisão impugnada, determinar o 
arquivamento dos autos do Termo Circunstanciado nü 635/97, nos termos de 
quanto retro-anotado.

Amador Pedroso, Relator designado

V o t o  nü 5 . 7 9 0

Declaração de Voto
Data venia, da douta maioria, julgava extinta a punibilidade de A.P.R., 

com fundamento no artigo 107, III, do Código Penal, trancando-se a execução
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de pena de multa contra ele movida, nos seguintes termos:
Trata-se de execução de multa proposta pelo Ministério Público em 

face de A.P.R. O executado, processado como incurso no artigo 32, da Lei das 
Contravenções Penais, aceitou proposta de aplicação antecipada da reprimenda 
pecuniária correspondente a 10 dias-multa.

As tentativas de citação pessoal do apelado restaram infrutíferas.
A. foi citado por edital (fis.) e, decorrido o prazo nele estabelecido, 

não efetuou o pagamento da multa e não nomeou bens à penhora.
O Ministério Público não localizou bens penhoráveis de propriedade 

do réu, motivo pelo qual, com fulcro no artigo 40, § 2-, da Lei n- 6.830/80, 
requereu o arquivamento dos autos.

O MM. Juiz de Direito houve por bem julgar extinta a punibilidade do 
acusado, nos termos dos artigos 3 07, IV, 109, VI, e 114, do Código Penal, considerando 
que, transcorridos mais de dois anos da data do fato, operou-se prescrição.

O Ministério Público, inconformado, apelou. Pretende a reforma do 
decisum, para que seja determinado o arquivamento “provisório” dos autos.

O apelado oíereceu contrariedade às fls., argiiindo, preliminarmente, a 
ocorrência de abolitio criminis. No mérito, propugnou pelo improvimento do 
recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do 
inconformismo ministerial.

E o relatório.
A preliminar argüida pela defesa merece prosperar.
O recorrido estava dirigindo veículo automotor, sem habilitação, 

inocorrendo perigo para a incoiumidade pública ou risco de dano.
Como pensam Damásio E. de Jesus e Luiz Flávio Gomes:
“Em dois recentíssimos acórdãos, por unanimidade, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça admitiu a derrogação do artigo 32 da LCP, que dizia: Dirigir, 
sem a devida habilitação, veículo na via pública, ou embarcação a motor em 
águas públicas. A primeira parte desse dispositivo foi derrogada pelo artigo 309 
do Código de Trânsito, com a seguinte redação: Dirigir veículo automotor, em 
via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se 
cassado, o direito de dirigir, gerando perigo de dano. No RHC n!] 8.151 -SP, da 6a 
Turma, Rei. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro (DJU de 15.3.99, pág. 290), 
destacou-se que o Código de Trânsito disciplinou às inteiras a matéria jurídica 
relativa ao trânsito de veículos na via pública. Deu-se revogação orgânica. A lei 
posterior de modo integral disciplinou o instituto considerado pela legislação 
revogada. A contravenção foi substituída pelo crime, mesmo porque a doutrina 
moderna repudia as infrações de perigo abstrato. A primeira deixou o rol das 
infrações penais. A lei nova mais favorável é retroativa. A contravenção deixou 
de existir por superveniência de lei que considerou crime o respectivo fato. A
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conduta do artigo 32 da LCP teve sua natureza transformada em espécie penal 
mais grave. A contravenção deixou de existir; cedeu espaço ao crime. A lei penal 
mais severa não alcança fatos anteriores. Por sua vez, no RHC nü 8.182, a 6a 
Turma do STJ, Rei. o Ministro Fernando Gonçalves (DJU de 22.3.99, págs. 256/ 
7), ficaram assentados os seguintes pontos: l ü) simplesmente dirigir veículo 
automotor sem habilitação configura mera infração administrativa (CT, art. 162, 
I) e não crime (CT, art. 309). O delito depende de o motorista dirigir de forma 
anormal; 2Q) o artigo 32 da LCP, que definia a infração penal de direção sem 
habilitação, foi derrogado pelo artigo 309 do CT. O dispositivo subsiste somente 
em relação a embarcações; 3Ü) se a direção normal sem habilitação ocorreu antes 
da vigência do CT deve ser declarada extinta a punibilidade, a teor dos artigos 5-, 
XL, da CF, e 2-, capuí e 107, III, do CP (abolitio criminis). Em suma: a) dirigir 
veículo sem habilitação, de forma anormal, configura crime (art. 309 do CT); b) 
dirigir veículo sem habilitação de forma normal constitui simples ilícito 
administrativo (CT, art. 162,1 -  v. Damásio E. de Jesus, “Crimes de trânsito”, 2a 
ed., São Paulo: Saraiva, 1998, págs. 188/9; Luiz Flávio Gomes, “Estudos de 
Direito Penal e Processo Penal”, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1998, 
pág. 56); c) o referido artigo 32 não subsiste no tocante a veículo automotor; d) 
o mencionado artigo 32 subsiste somente em relação a direção de embarcações 
(v. Damásio E. de Jesus, “Crimes de trânsito”, cit., pág. 183; Luiz Flávio Gomes, 
“Estudos”, cit., pág. 57); e) a lei nova configura hipótese de abolitio criminis no 
tocante a direção norma! de veículo automotor (sem habilitação -  v. Damásio E. 
de Jesus, “Crimes de trânsito”, cit., pág. 189; Luiz Flávio Gomes, “Estudos”, 
cit., pág. 59). A transformação da contravenção de falta de habilitação (art. 32), 
que era, conforme a jurisprudência majoritária, de perigo abstrato, para o delito 
do artigo 309 do CT, que é uma infração de lesão ao bem jurídico coletivo (redução 
do nível de segurança viária), lesão essa que se dá no mesmo instante em que a 
conduta anormal do agente gera perigo de dano para vítimas indeterminadas, 
constitui exemplo patente de discriminação da conduta anteriormente tipificada 
porque o dado novo agregado pelo legislador (dirigir veículo automotor em via 
pública, gerando perigo de dano) não consiste num mero detalhamento da 
descrição típica antiga, senão num requisito típico especializante: é um aliquid, 
uma qualidade, uma característica nova que no tipo antigo não está nem necessária, 
nem lógica, nem implicitamente contida. Como se vê, não se deu uma 
continuidade normadvo-típica (Taipa de Carvalho), senão a inauguração de uma 
nova relação típica proibitiva, que é descriminante da relação anterior, porque o 
legislador, dentro dos limites de sua sovereign, deliberou restringir no âmbito de 
incidência da punibilidade da conduta de dirigir sem habilitação”.

Nesta medida, combinando-se a hermenêutica dos artigos 309 e 162 
do Código de Trânsito Brasileiro, é de se concluir que sucedeu, em relação ao 
artigo 32 da LCP, a abolitio criminis, pelo que a execução penal instaurada 
contra o réu ora apelado deve ser trancada, declarando-se extinta sua 
punibilidade.
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O E. Dr. Victor Eduardo Rios Gonçalves, DD. Promotor de Justiça 
neste Estado e Professor de Direito Penal e Processual Penal, em razão da 
recente vigência do Código Brasileiro de Trânsito e seu eventual choque com 
a contravenção prevista no artigo 32 da lei específica, no Boletim na 65, de 
abril de 1998, pág. 4, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais -IB CCrim , 
teceu as seguintes e oportunas considerações:

Até há pouco tempo, a conduta de dirigir veículos pela via pública sem a 
devida habilitação, ainda que sem gerar perigo de dano, caracterizava infrações 
distintas mas perfeitamente cumuláveis, posto que de natureza diversa. O artigo 32 
da Lei das Contravenções estabelecia sanção pecuniária de caráter penal, para 
quem infringisse seus termos, enquanto o artigo 8 9 ,1, da Lei n- 5.180/66 (antigo 
Código Nacional de Trânsito), previa também aplicação de multa para a hipótese.

Pois bem: o novo Código de Trânsito, em seu art. 162, I, continua a 
prever pena de multa para o motorista que venha a dirigir veículo pela via 
pública sem habilitação, ainda que não exponha alguém a risco. O mesmo 
diploma, entretanto, criminalizou tal conduta em seu artigo 309, mas desde 
que o fato provoque perigo de dano. É evidente, portanto, que se a conduta 
causa tal situação de perigo estará tipificado o novo crime.

A questão que se apresenta, todavia, é a seguinte: se o agente se limita 
a dirigir o veículo na via pública, sem gerar qualquer situação de risco, conti
nuará sendo aplicável o artigo 32 da LCP?

Ora, como a contravenção possui um elementar a menos em relação ao 
novo crime, poder-se-ia, em um raciocínio superficial, responder afirmativa
mente à indagação.

A conclusão, entretanto, é em sentido contrário.
Com efeito, o novo Código de Trânsito inovou a matéria, ao tratar em 

seu corpo tanto da questão administrativa, quanto da pena, fazendo-o, entretanto, 
de forma diversa do que ocorria anteriormente, em que tínhamos duas leis 
regulamentando o tema.

Nesse momento não se pode esquecer da importante regra do art. 2Ü, § 
1-, da Lei de Introdução do Código Civil, no sentido de que a lei posterior 
revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a anterior.

Ora, com isso fica claro que, no novo código, o legislador, ao regular toda a 
matéria (penal e administrativa), revogou, ainda que tacitamente, as disposições 
anteriores, uma vez que tratou o assunto de forma diversa, ou seja, para o mero fato 
de dirigir pela via pública sem possuir habilitação tipificou infração administrativa e 
para que a mesma conduta, desde que provoque perigo de dano, infração penal (crime).

O artigo 32 da LCP está, portanto, derrogado, valendo apenas no que 
se refere à sua segunda parte (dirigir, sem a devida habilitação, embarcação a 
motor em águas públicas.
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Em razão disso, tendo havido abolido criminis (art. 107, III, do CP), deve 
ser declarada extinta a punibilidade de todos aqueles que estejam sendo processados 
como incursos no mencionado artigo 32 da LCP e, pelo mesmo motivo, deve 
também ser declarada extinta a pena daqueles condenados com fundamento em tal 
dispositivo.

Por sua vez, o eminente Juiz Ricardo Dip, relatando o Habeas Corpus 
nü 321.438-2, desta Coienda Corte, sobre o mesmo tema, definiu a seguinte 
ementa:

Habeas Corpus. Paciente processado por direção inabilitada, nos termos 
do artigo 32 da Lei das Contravenções Penais. Despenalização nos termos da 
Lei nü 9.503, de 23 de setembro de 1997. Concessão da ordem para julgar 
extinta a punibilidade. A lei nova penal que, incriminando uma conduta antes 
tipificada na lei antiga, introduz elemento ex novo especial no tipo objetivo 
correspondente, rompendo, assim, a continuidade típico-normativa entre essas 
leis, opera, independentemente da presença do elemento especial no fato antigo, 
a despenalização da conduta pretérita.

O artigo 2- do Código Penal dispõe que ninguém pode ser punido por 
ato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a 
execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Na espécie, o reconhecimento da ocorrência de abolido criminis com 
relação à conduta perpetrada pelo acusado ora apelante ensejará a extinção da 
punibilidade, e, portanto, o trancamento da execução penal contra ele movida.

Posto isso, julgava extinta a punibilidade de A.P.R., com fundamento 
no artigo 107, III, do Código Penal, trancando-se a execução de pena de multa 
contra ele movida.

Junqueira Sangirarcli, Juiz

Processual Penal -  Ação Penal -  Revelia -  Pro
dução antecipada de prova oral ~ Necessidade -  CPP, Arts. 
92 e 366

J o ã o  A n t ô n i o  M a r c h i  

Promotor dc Justiça designado -  SP

R o b e r t o  C a l d e r a r o

Procurador de Justiça -  SP

MANDADO DE SEGURANÇA Nü 262.661.3/9 -  São Paulo 
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo



2 02 JustiHo, São Paufo, 63 (196), out./dez. 2001

Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seus representantes 

legais infrafirmados, não se conformando data venia com o venerando acórdão 
proferido pela Colenda Quinta Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal, nos 
autos do M andado de Segurança n- 262.661.3/9, impetrado pelo MD. 8Ü 
Promotor de Justiça do Quarto Tribunal do Juri de São Paulo contra ato do 
MM. Juiz de Direito da Quarta Vara do Júri da Comarca de São Paulo, vem, 
com fundamento no artigo 105, II, b, da Constituição Federal, interpor o presente 
Recurso Ordinário Constitucional, nos termos das razões em anexo.

Requer-se, com as inclusas razões, o processamento do recurso ora 
interposto, determinando-se a remessa do mesmo ao Colendo Superior Tribunal 
de Justiça.

São Paulo, 6 de outubro de 1998.
João Antônio Marchi, Promotor de Justiça Designado 
Roberto Calderaro, Procurador de Justiça -  Secretário Executivo da 3a 

Procuradoria de Justiça
R a z õ e s  d e  R e c u r s o  O r d i n á r i o  C o n s t i t u c i o n a l  

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
ínclita Procuradoria-Geral da Republica,
O MD. 8- Promotor de Justiça do 4Ü Tribunal do Júri de São Paulo -  

Capital impetrou Mandado de Segurança contra ato do MM. Juiz de Direito do 
mesmo Tribunal que, nos autos da Ação Penal nü 891/97 que a Justiça Pública 
move contra A.P.L. por infração ao art. 12 1, § 2-, I e IV, do CP, réu revel, citado 
por edital, que não atendeu ao chamamento e nem constituiu advogado, suspendeu 
o curso do processo com fulcro no art. 366 do CPP, deixando de determinar a 
produção antecipada da prova testemunhai por não considerá-la urgente.

Na impetração se sustentou que: a) O fator tempo poderá influenciar 
negativamente na memória das testemunhas e dificultar a localização das mesmas; 
b) A produção antecipada da prova é imprescindível a apuração da verdade real, 
objetivo maior do processo; c) A nova redação do art. 366 do CPP que permite a 
produção antecipada da prova não é tema novo, pois referida matériajá era prevista 
no nosso Código de Processo Penal (arts. 92 e 225); d) A ram? da Lei n- 9.271/96 
é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional penal, para dar-lhe maior 
celeridade, racionalidade e eficácia, com o objetivo de reduzir a impunidade; e) 
Está em pauta a credibilidade e o prestígio da Justiça e a eficácia do sistema 
criminal operado pelo Estado; f) A prova poderá ser renovada se demonstrado 
ser oportuno e necessário; g) Nosso sistema de nulidades condiciona o 
reconhecimento de eventual eiva à demonstração do prejuízo; h) A revelia do 
réu, com proibição da produção antecipada da prova, somente a ele beneficia e 
depõe contra o princípio da apuração da verdade real, gerando impunidade.

O wiit foi processado sem liminar (fls.).
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A Colenda Quinta Câmara Criminai do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, tendo como relator o eminente Desembargador Dante 
Busana e, contando com a participação dos eméritos Desembargadores Gomes 
de Amorim e Celso Limongi, por votação unânime, negaram a segurança por 
entender inaceitável a tese de que a prova testemunhai é sempre de natureza 
urgente e estar a inicial desacompanhada da necessária prova da urgência, sendo 
impossível reconhecer a existência de direito líquido a ser tutelado pelo 
mandamus.

Sem embargo do brilho que encerra o v. acórdão retro-referido e da 
cultura jurídica de seus ilustres prolatores, temos que, no caso em tela, venia 
concessa, não se houve com o costumeiro acerto os nobres Desembargadores, 
pelo que pugna-se pela reforma do v. acórdão recorrido, com a conseqíiente 
concessão da segurança, face as razões a seguir expostas.

A produção antecipada de provas não constitui novidade para o nosso 
Diploma Processual Penal criada pela novatio legis, pois os arts. 92 e 225 do referido 
Codex já contemplavam as hipóteses da antecipação de provas consideradas 
urgentes.

Note-se que o art. 92 supra-aludido, ao cuidar da antecipação das provas 
na suspensão do processo nas questões prejudiciais, presumiu a prova 
testem unhai com o sendo sempre de caráter urgente, ao considerar a 
possibilidade da produção de outras provas de natureza urgente.

Com efeito, dispõe o art. 92 do Código de Processo Penal que: “Se a 
decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, 
que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da 
ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida 
por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das 
testemunhas e de outras provas de natureza urgente.

Cotejando-se, pois, numa interpretação sistemática, a nova redação do 
art. 366 do CPP outorgada pela Lei n!i 9.271/96 com a disposição processual 
penal retro indigitada, chega-se a conclusão que a inquirição de testemunhas é 
sempre urgente e por esta razão deve ser antecipada.

Bem por isso é que Lucas Pimentel de Oliveira, ao comentar produção 
antecipada de provas previstas na nova redação do art. 366 do CPP em artigo 
publicado no Jornal Ministério Público Paulista, edição ní! 12, adverte: ‘Trata- 
se de providencial medida cauteiar, pois, como sabido e consabido, a prova 
oral tem grande importância no processo criminai, resumindo-se, na maioria 
das vezes, na única espécie de prova. Destarte, e sendo o tempo o maior inimigo 
da memória, recomenda-se, sempre que possível, a antecipação das provas, 
v.g., o reconhecimento fotográfico do criminoso ou mesmo a oitiva de vítimas 
e testemunhas presenciais”.

E como teve oportunidade de decidir o Egrégio Tribunal de Alçada 
Criminal deste Estado: “Cabe ao condutor do processo decidir se faz a prova
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antecipada ou não, pois ele é quem dirige o andamento do procedimento e é o 
destinatário da prova”; “nada impede, no entanto, que, comparecendo ao 
processo, o réu possa atacar a prova realizada, desde que tenha fundamento 
para tanto”; “impedir sua colheita e que não se pode. Não há base legal para 
tanto e nem seria razoável e jurídico agir de tal forma, não constituindo o ato 
praticado qualquer ofensa aos direitos constitucionais do acusado” (MS nü 
293.656/2 -  TACrimSP -  3a Câmara -  Rei. Juiz Ciro Campos -  julg. 13.8.96).

No mesmo sentido decidiu o Egrégio Tribunal recorrido nos autos do 
Habeas Corpus n- 214.002-3/6,4a Câmara, Rei. Des. Emeric Levai, julg. 27.8.96.

Inegável, de outra parte, que o fator tempo influenciará negativamente 
na qualidade do depoimento das testemunhas, única provada acusação no caso 
concreto, posto que indefinido o prazo de suspensão do processo, evidenciando, 
com isso, a urgência necessária a antecipação da prova oral.

Valiosos, a propósito, os argum entos utilizados pelo em inente 
Desembargador Amador da Cunha Bueno Netto, quando no exercício da 2a 
Vice-Presidência do Colendo Tribunal a quo, no r. despacho deferitório da 
liminar nos autos do Mandado de Segurança nc 231.767.3/0, in verbis:

“A prova testemunhai, como é cediço constitui método de viabilização 
da reprodução dos fatos, no entanto apresenta-se sustentada pela potencial 
capacidade do dependente em recordá-los com exatidão.

Nesse sentir, o decurso do tempo, principalmente em limites indefini
dos, sem sombra de dúvida pode redundar na mitigação ou mesmo na perda da 
memória dos fatos pela testemunha, circunstância que ensejam em conseqiiên- 
cia, o comprometimento não só, da fidelidade necessária ao esclarecimento da 
verdade, mas também do próprio êxito da persecução penal judicial, não sendo 
demais salientar a importância do testemunho na perquirição da verdade real, 
principalmente em tema cie crime dolosos contra a vida, onde em certos casos, 
constitui-se até mesmo na única prova viável cie se produzir.

Assim, havendo risco cie perda irreparável da prova oral, afetada na 
sua essência em face do decurso indefinido do tempo, forçoso se torna 
reconhecê-la como urgente, consubstanciando-se sua produção antecipada, em 
medida obrigatória dada a evidência do periculum in mora.

E não se trata de considerar a prova testemunhai, de per si como urgente, 
mas sim de considerá-la como tal, na hipótese tratada pela Lei nü 9.271/96, pois a 
revelia nesse caso impede a fluência do curso da instrução criminal, por prazo 
indefinido ou na melhor das hipóteses até que o revel se digne a atender os reclamos 
da Justiça, ou o faça compulsoriamente por força da imposição de prisão preventiva.

Se é certo que o objetivo da citada lei ao determinar a suspensão do processo 
no caso de revelia, foi o de propiciar ao réu o acompanhamento par e passo do 
processo que culminaráno seu julgamento, viabilizando assim a plenitude da ampla 
defesa que a ele é conferida a título de garantia individual constitucional, iguahnente 
resta indene de quaisquer dúvidas que esse estado de fato, não pode repercutir a
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ponto de esvaziar totalmente a busca da verdade real, inviabilizando a preservação 
de um acervo de informações posto sob iminente risco de perdimento.

O ponto central de toda a controvérsia situa-se exatam ente da 
conceiluação da urgência. Na r. decisão ora atacada, o MM. Juiz impetrado 
considera urgente aquele depoimento que pode perder-se na medida em que 
haja risco de não mais lograr-se na futura localização da testemunha, em razão 
de reiteradas e concretas alterações de domicílio.

Sucede data maxima venia que a urgência não decorre em tema de prova 
oral, apenas da eventual mobilidade que possa vir a ser ostentada pela testemu
nha, mas sobretudo pelo risco, que é real, desse testemunho sofrer considerável 
e irreparável redução em seu aspecto qualitativo, ou mesmo a perda total de sua 
substância em função do transcurso de considerável lapso de tempo.

Assim, se a demora na solução do processo propiciar potencial lesão 
irreparável a direito da parte, deverá lançar mão o julgador, das medidas 
cautelares, que precipuamente se prestam à prevenção desses prejuízos”.

E na esteira do judicioso pronunciamento retrotranscrito, o Augusto 
Sodalício a quo, por sua Colenda Primeira Câmara Criminal de Férias de 
Janeiro /97 , em recente ju lgam ento  que teve com o relator o insigne 
Desembargador Raul Motta, com participação dos eminentes Desembargadores 
Marcial Hollanda e Almeida Sampaio, concedeu a segurança para que se 
antecipasse a produção da prova testemunhai, deixando anotado:

“...o que se deve ter presente para julgamento deste maiuíamus, é o 
confronto entre o despacho atacado e o direito líquido e certo do impetrante 
em poder produzir, cautelarmente, a prova testemunhai pretendida”.

Mais adiante:
“Dentro do contexto social, e das consequências que o ato delituoso 

causa, o Juiz moderno tem que ter na lei, o instrumento de atuação, de apuração 
dos fatos e condenação do responsável.

A lei é o parâmetro de atuação do Juiz, dentro do qual se forma seu 
livre convencimento, e não uma camisa-de-força com a finalidade de proteção 
do cidadão infrator”.

E prossegue o mesmo julgado:
“O que interessa ao Estado, à Sociedade, é apurar e punir o fato, e não 

deixá-lo na prateleira, ao deus dará.
A produção antecipada da prova oral, está mais do que justificada e 

amparada juridicamente, posto que diante da ausência de imortalidade das 
testemunhas arroladas, e do efeito deletério do tempo na mente e na inteligência 
do ser humano, prejudicada ficará a instrução criminal”.

E arremata:
“Conclui-se, finalmente, que o r. despacho atacado consubstancia 

verdadeiro prejuízo ao andamento da Ação Penal intentada, principalmente, 
no que diz respeito a produção probatória, que é essencial à apuração da verdade
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real dos fatos, e que nao pode ficar sujeita às situações fortuitas” (TJSP -  MS 
n- 221.654.3/7 -  São Paulo - j .  em 28.1.97).

No mesmo diapasão:
“Mandado de Segurança -  Lei nü 9.271/96 -  Redefinição do art. 366 

do Código de Processo Penal -  Suspensão do processo e do prazo prescriciona!
-  Produção antecipada da prova oral -  Legalidade -  Perigo de perecimento da 
prova testemunhai que autoriza sua antecipação -  Legitimidade do Ministério 
Público para impetrar segurança-Ordem concedida”. (TJSP-M S n- 218.863.3/ 
3-00 -  4a Câm. de Férias de Janeiro/97 -  Rei. Des. Ary Belfort -  j. 21.2.97).

Na mesma direção, confira, ainda: T JS P -M S  nü 231.767.3/0- 4 a Câm.
-  Rei. Des. Cardoso Perpétuo -  30.7.97; TJSP -  MS n» 231.790.3/5 -  3a Câm. 
-R e i. Des. Segurado B ra z - j .  5.8.97.

Note-se que o fundamento que levou à edição da Lei nu 9.271/96 foi o 
“aperfeiçoamento da prestação jurisdicional penal, para dar-lhe maior celeridade, 
racionalidade e eficácia, com o objetivo de reduzir a impunidade” (exposição de 
motivos EM/MJ/N- 607, de 27 de dezembro de 1994, Diário do Senado Federal, 
20.1.96, págs. 580/581), não podendo, pois, servir de instrumento que inviabilize a 
apuração dos fatos, com a postergação da colheita da prova oral por prazo indefinido, 
com o risco de não mais obter das testemunhas e vítimas, quando chamadas 
serodiamente, as informações imprescindíveis para busca da verdade real.

O réu, embora ausente, até por força do mesmo dispositivo legal, será 
representado por defensor dativo, o que atende ao princípio do contraditório e 
da ampla defesa, podendo a prova, ademais, ser renovada, se demonstrado 
oportuno e necessário.

O prejuízo para a defesa não pode ser antecipadamente presumido, 
pois, pelo sistema das nulidades, somente será anulado o ato processual com a 
prova do prejuízo sofrida pela parte e, mesmo assim, se não houver dado causa 
à nulidade (arts. 563 e 565 do CPP).

Reportamos, no mais, aos argumentos expendidos na inicial.
Diante do exposto, após colhido o sempre judicioso parecer da douta 

Procuradoria Federal e, contando com os superiores suprimentos jurídicos da 
Egrégia Turma Julgadora, postulamos o provimento do presente recurso 
ordinário par-a que, reformado o v. acórdão recorrido, seja concedida a segurança.

São Paulo, 6 de outubro de 1998.
João Antônio Marchi, Promotor de Justiça Designado
Roberto Calderaro, Procurador de Justiça -  Secretário Executivo da 3a 

Procuradoria de Justiça

RECURSO ORDINÁRIO EM MS N1’ 10.494 -  São Paulo (1998/0099176-0)
Relator: Min. Vicente Leal
Recte.: Ministério Público do Estado de São Paulo
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T. Origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Impdo.: Juízo de Direito da 4a Vara do Tribunal do Júri do Foro Regional 

VI Penha de França -  São Paulo -  SP
Recdo.: A.P.L.
Advogado: Venilto Paulo Nunes Júnior -  Defensor Público

E m e n t a

Processual Penal -  Ação Penal -  Revelia -  Produção antecipada de 
prova oral -  Necessidade -  CPP, arts. 92 e 366.

Na hipótese de suspensão do processo em face da revelia do réu, a 
memória testemunhai deve ser colhida no tempo mais próximo do fato, em 
face do fenômeno humano do esquecimento, sendo de rigor a sua produção 
antecipada.

-  Exegese dos arts. 92 e 366 do Código de Processo Penal.
-  Recurso ordinário provido. Segurança concedida.

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos, aco rdam  os M inistros 
da S ex ta  Turm a do Superio r Tribunal de Ju stiça , por m aioria , dar 
provim ento ao recurso, na conform idade dos votos e notas taquigráficas 
a seguir. Vencido o Sr. M inistro Fontes de Alencar que negava provimento 
ao recurso. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Srs. M inistros Fernando 
Gonçalves e Hamilton Carvaihido. Ausente, por motivo de licença, o Sr. 
M inistro W illiam Patterson.

Brasília-DF, 10 de outubro de 2000 (data do julgamento).
Ministro Fernando Gonçalves, Presidente
Ministro Vicente Leal, Relator

R e l a t ó r i o

O Exmo. Sr. Ministro Vicente Leal (Relator): O Ministério Público do 
Estado de São Paulo impetrou mandado de segurança contra decisão do ilustre 
Juiz de Direito da 4a Vara do Júri da Comarca de São Paulo que, ao decretar a 
revelia do réu A.P.L. e suspender o processo, não assegurou a produção 
antecipada de prova orai, na forma prevista no art. 366, do CPP, com a redação 
que lhe foi conferida pela Lei n- 9.271/96.

A Egrégia Quinta Câmara Criminal de Férias do Tribunal de Justiça do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou o writ, proclamando-se no 
acórdão a inexistência de ofensa a direito líquido e certo, por não ter o 
representante ministerial justificado, de forma concreta, a necessidade da 
colheita antecipada da prova.
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Irresignado, o Ministério Público Estadual interpõe o presente recurso 
ordinário, reafirmando os fundamentos deduzidos na inicial e pugnando pela 
reforma do acórdão (fls.).

Ascendendo os autos a esta Corte, a douta Subprocuradoria-Geral da 
República, em parecer de fls., opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V o t o

O Exmo. Sr. Ministro Vicente Leal (Relator): Como anotado no 
relatório, tanto na peça exordial do writ como no presente recurso, o recorrente 
pugna para que seja realizada a produção antecipada de prova testemunhai, 
invocando o comando expresso na Lei nü 9.271/96, que conferiu nova redação 
ao art. 366 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, de logo, que a jurisprudência nacional e a doutrina 
autorizada tem proclamado o entendimento de que a norma do art. 366, do 
CPP, com o texto modificado pela Lei nQ 9.271/96, por conter, além de preceito 
de natureza processual penal, também norma de direito penal mais gravosa, 
como seja a suspensão do prazo prescricional nos casos de revelia, não se 
aplica aos fatos ocorridos antes de sua vigência.

Assim, descabe a sua invocação para afastar a produção de prova 
testemunhai, impondo-se o curso do processo na forma prevista antes da 
mencionada alteração legislativa.

Além do mais, a produção antecipada de prova oral, mesmo sob a regência 
da Lei nü 9.271/96, é medida legalmente facultada ao Juiz, sendo inegável o seu 
caráter de urgência. E tanto o é que o art. 92, do CPP, que trata da suspensão do 
processo enquanto pendente questão prejudicial no juízo cível, prevê a inquirição 
de testemunhas durante a suspensão, por se tratar de prova de natureza urgente.

Com efeito, a prova testemunhai deve ser colhida no tempo mais 
próximo possível do fato, em face do fenômeno humano do esquecimento.

Se os fatos são recentes a memória testemunhai é valiosa e idônea, 
com feições de credibilidade. O tempo é senhor de muitas coisas e produtor de 
muitos efeitos. O decurso do tempo faz morrer a memória dos homens.

Assim, é de se reconhecer que a prova testemunhai deve ser classifica
da como prova de natureza urgente, devendo sempre ser colhido em tempo 
próximo dos fatos a serem demonstrados.

Evitar a produção de prova oral é obstruir a ação da justiça penal, é 
buscar a impunidade. E o legislador não quis esse resultado ao editar a Lei nü 
9.271/96.

Dentro dessa linha de visão, é de se reconhecer que a decisão que 
suspendeu o processo deveria ter ordenado a produção antecipada de prova oral.

isto posto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem 
de segurança, determinada a imediata coleta da prova testemunhai.
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É o voto.

V o t o - V e n c i d o

O Sr. Ministro Fontes de Alencar: Sr. Presidente, peço licença para 
discordar. Nego provimento ao recurso.

Presidente o Sr Ministro Fernando Gonçalves, Relator o Sr. Ministro 
Vicente Leal

Segredo Profissional -  Impedimento legal ao 
atendimento de requisição judicial de documentos -  Ficha 
clínica e relatório de paciente requisitados a hospital visan
do a instruir inquérito policial -  Não equivalência a “justa 
causa” para a revelação, como tal entendidas as hipóteses 
de consentimento do ofendido, denúncia de doença cuja no
tificação é compulsória, estado de necessidade e exercício 
regular do direito -  Exigência, sob pena de busca e apreen
são e ameaça de processo por crime de desobediência, que 
implica violação de direito líquido e certo -  Mandado de 
segurança concedido

V e r a  L ú c i a  N o g u e i r a  F r a n c o  M o y s é s

Procuradora de Justiça -  SP_________________________________________________

MANDADO DE SEGURANÇA N- 327.306.3/2 -  Praia Grande
Impetrante: Santa Casa de Praia Grande
Impetrado: Juiz de Direito da 4- Vara Criminal da Comarca de Praia Grande

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r a  d e  J u s t i ç a

Colenda Câmara,
Trata-se de M andado de Segurança intentado por entidade que 

desenvolve atividades de assistência médica e outras similares, a qual postula 
o reconhecimento de ofensa que está a experi mentar, em razão de ordem abusiva 
emanada da autoridade impetrada e consistente na requisição de remessa de 
prontuário médico de paciente daquele nosocômio, sob pena de desobediência, 
com a finalidade de instruir investigação policial em curso, onde se apura 
ocorrência de crime de aborto.

Sustenta a impetrante que a ordem judicial viola direito líquido e 
certo de que é titular, considerando que a docum entação exigida está
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protegida pelo sigilo profissional, conform e se depreende das regras 
emanadas do Conselho Regional de M edicina do Estado de São Paulo, 
Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Médica, sustentando que 
o cumprimento daquela determinação implicaria, em última análise, na 
afronta ao disposto no art. 154 do Código Penal, que qualifica como crime 
a violação de segredo em tais circunstâncias, impondo-se declarar, assim, 
a desobrigatoriedade do cumprimento ao comando inserto no ofício referido, 
à vista da presença do famus boni juris e do periciilum in mora a fundamentar 
a postulação inicial.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas por Sua Excelência, o 
MM. Juiz de Direito aqui apontado como autoridade impetrada, estão às fls.

A concessão da ordem é de rigor.
A envolvente questão tratada no pedido inicial ensejaria avaliação 

abrangente do ponto de vista ético, moral e até filosófico, não fossem estreitos 
os limites do procedimento adotado, sabidamente destinado a amparar situações 
onde se anteveja, deforma imediata e transparente, violação a direito reclamado 
pelo interessado.

Todavia, antes de se enfocar a pretensão sob o prisma jurídico, tenho 
por indeclinável que se examine o escopo daquele instituto à luz dos 
ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais colacionados, considerando que 
o acesso às informações de tal natureza encontra justificativa ponderável, 
revelada pelo interesse social e a segurança pública que o Estado busca amparar 
na persecução penai.

Nessa esteira, a inviolabilidade do segredo profissional há que seraferida 
sob o critério de intangibilidade dos direitos daquele que se expõe ao 
profissional, nele vislumbrando verdadeiro depositário de sua confiança, 
revelando-lhe fatos e circunstâncias que provavelmente jam ais seriam  
externados, não fosse a certeza da preservação daqueles informes.

Assim, as confidências levadas ao médico ou profissional sujeito 
ao silêncio imposto pela lei só poderão ser compreendidas (e exigidas) 
diante da certeza absoluta que não serão desvendadas, ainda que em 
contrário se invoquem valores sociais relevantes, salvo as exceções previstas 
na própria legislação.

Na lição do insuperável Nelson Hungria:
“A vontade do segredo deve ser protegida, ainda quando corresponda 

a motivos subalternos ou vise a fins censuráveis. Assim, o médico deve calar 
o pedido formulado pela cliente para que a faça abortar, do mesmo modo que 
o advogado deve silenciar o confessado propósito de fraude processual do 
seu constituinte, embora, num e noutro caso, devam os confidentes recusar 
sua aprovação ou entendam de desligar-se da relação profissional. Ainda, 
mesmo que o segredo verse sobre fato criminoso deve ser guardado. Entre 
dois interesses colidentes -  o de assegurar a confiança geral dos confidentes 
necessários e o da repressão de um criminoso -  a lei do Estado prefere res
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guardar o primeiro por ser mais relevante. Por outras palavras: Entre dois 
males -  o da revelação das confidências necessárias (difundindo o receio 
geral em torno destas, com grave dano ao funcionamento da vida social) e a 
impunidade do autor de um crime -  o Estado escolhe o último, que é o me
nor” (“Comentários ao Código Penal”, pág. 261).

De outra forma, não há como acenar-se com a garantia outorgada ao 
indivíduo que procura ajuda de profissional de sua confiança, na persuasão de que 
os fatos compartilhados não escaparão àquela órbita restrita, se no futuro acabasse 
o interessado por vê-los estampados a terceiros e mais -  caracterizarem prova 
contra si, comprometendo inclusive o princípio constitucional da ampla defesa.

Bem se observa que, diante da iminência desse risco, procurou o 
leg is lad o r a lbergar as in fo rm ações assim  transm itidas , p ro ib indo  
terminantemente que se devasse a intimidade do cliente, respondendo o 
profissional desrespeitoso por crime previsto no art. 154 do Código Penal.

Diante de tais ponderações, a exigência contida no bojo do ofício 
encam inhado à im petrante afronta, às escâncaras, os diversos dispositivos 
legais que sinalizam  de forma contundente para o abrigo da tutela do 
sigilo profissional, conforme é possível extrair-se da vedação daquelas 
pessoas deporem  acerca de assunto que devam guardar segredo em razão 
de profissão (art. 207 do CPP) e mesmo da desobrigação de virem elas a 
prestar depoim entos (CF 53, § 5Ü; CC, art. 144; CPC, art. 406, II).

Poder-se-ia argumentar que o referido art. 154 da lei penal não 
reveste caráter absoluto; ao indicar hipótese excepcional em que restaria 
excluída de iücitude a conduta do profissional que revela confidências 
recebidas de cliente.

De fato, prescreve o dispositivo citado que ocorrendo “justa causa”, 
resta descaracterizada a figura penal, legitimando a hipótese em que venha o 
agente a divulgar fatos sigilosos, situação em que sua ação não estará dotada 
de antijuridicidade e, portanto, passível de punição.

Entretanto, forçoso é convir, a conduta assim perpetrada há que se situar 
dentro de parâmetros que encontrem apoio em texto legal explícito, não se 
permitindo o desnudamento do sigilo, se não por razões reconhecidas pelo 
legislador, a exemplo do disposto no art. 269 do Código Penal, que obriga a 
notificação de doença infectocontagiosa às autoridades competentes.

Vê-se que a quebra do dever de guardar segredo não comporta juízo de 
discricionariedade, mas está excepcionada naquelas situações exclusivas, a 
serem reconhecidas sob critério objetivo, a fim de se evitar que obliquamente 
resulte em violação ao segredo do paciente.

Mais uma vez invoca-se o magistério de Nélson Hungria, que acerca 
do tema pontifica:

“Jamais a nossa legislação penal determinou ou autorizou que os 
médicos se fizessem delatores de crimes. O que se tem assentado em doutrina 
e deve servir, sem dúvida, à interpretação do preceito incriminador da quebra
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de sigilo é que os médicos podem denunciar o crime de que tenham notícia, 
não propriamente em razão da profissão, mas por ocasião do exercício desta 
ou, em qualquer caso, quando praticado contra o próprio cliente, se da revelação 
nenhum prejuízo resultar a este” (obra citada, vol. VI, pág. 269, ed. 1980).

Resulta, pois, que não se vislumbra qualquer dever legal que obrigue o 
médico, dirigente ou funcionário de hospital a entregar informações que 
interessam diretamente ao paciente, afigurando-se abusiva a requisição desse 
teor endereçada à impetrante, a qual não pode ser compelida a revelá-las na 
forma preconizada, ao arrepio das normas jurídicas aplicáveis.

Os julgados que instruem a impetração denotam a relevância da 
m atéria  em debate, tendo esta Procuradora se curvado ao peso dos 
argum entos alinhavados pela im petrante, com eco nos respeitáveis 
p o sic io n am en to s  defend idos pelos ju lg ad o res , co nvencendo -se  da 
abusividade do comando emanado do magistrado na origem e merecendo, 
por isso, a ordem buscada.

Diante, pois, da flagrante violação ao direito dever reclamado pela Santa 
Casa de Praia Grande, no tocante à guarda e acesso exclusivo aos informes que 
lhe foram confiados, há que ser dada guarida à pretensão deduzida na inicial, 
dispensando-a de cumprimento da ordem judicial indevida, ou que se relegue 
o trabalho ao perito indicado pelo juiz, na forma sugerida inicialmente, desde 
que resguardados os interesses da paciente, conforme anotado.

Pela concessão da ordem, pois, sub censura dessa Coienda Câmara.
São Paulo, 12 de dezembro de 2000.
Vera Lúcia Nogueira Franco Moysés, Procuradora de Justiça

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nfi 
327.306-3/2-00, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante Santa Casa 
de Praia Grande ou Praia Grande Ação Médica Comunitária, sendo impetrado 
o MM. Juiz de Direito da 4a Vaia Criminal da Comarca de Praia Grande:

Acordam, em Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, por votação unânime, conceder a ordem.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por 
Santa Casa de Praia Grande (ou Praia Grande Ação Médica Comunitária), repre
sentada por seu presidente, o Sr. J.A.V. N., contra ato do MM. Juiz de Direito da 
4a Vara Criminal daquela comarca, consistente na requisição, por ofício, de re
messa de prontuário médico de paciente do nosocômio, sob pena de desobediên
cia, com a finalidade de instruir investigação policial em curso, em que se apura 
ocorrência de crime de aborto.

Sustenta a impetrante -  entidade que desenvolve atividades de 
assistência médica e outras similares -  que a ordem judicial viola direito 
líquido e certo de que é titular, sob o argumento de que a documentação
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exigida está protegida pelo sigilo profissional, conforme se depreende das 
regras emanadas do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 
Conselho Federal de Medicina e, em especial, do Código de Ética Médica, 
sustentando que o cumprimento daquela determinação implicaria, em última 
análise, em afronta ao disposto no art. 154 do Código Penal, que qualifica 
como crime a violação de segredo em tais circunstâncias. Imperiosa seria, 
assim, a declaração da desobrigatoriedade do cumprimento ao comando 
inserto no ofício referido, à vista da presença do fu  mus boni juris  e do 
periculum in mora a fundamentar a postulação inicial (fls.).

Indeferida a liminar pelo despacho de fls., prestou informações a 
au to ridade im petrada (fls.), sustentando, com base nos critérios da 
razoabilidade e proporcionalidade (consagrados nos teores da Carta Magna), 
que, ” ... no enfoque do conflito entre o direito de persecução penal, ainda 
que em sede inquisitorial, e o direito ao sigilo profissional no resguardo da 
privacidade da investigação, assume a preponderância do interesse público 
investigatório...” .

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a seu turno, manifestou-se 
pela concessão da ordem, nos termos do douto parecer acostado às fls.

É o relatório.
Impõe-se, em verdade, a concessão do writ.
Almeja a Santa Casa de Praia Grande o reconhecimento do seu direito 

de não atender à requisição do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal daquela 
comarca, referente ao encaminhamento de prontuário médico da paciente M.T.V.F.

Alega, para tanto, que o cumprimento do referido requerimento 
implicaria em revelação de matéria acobertada pelo sigilo médico, lastreando 
sua pretensão nos arts. 69 e 102, ambos do Código de Ética Médica.

Razão lhe assiste, em que pese o r. entendimento esposado pela digna 
autoridade impetrada.

Na realidade, o comportamento da impetrante foi escorreito. Tivesse 
ela acatado a ordem judicial e estaria afetando o sigilo médico, que está obrigada 
a preservar, como dever ético e jurídico.

Com efeito, dispõe o art. 102 do Código de Ética Médica, promulgado 
em 1988, ser vedado ao médico “revelar fato de que tenha conhecimento em 
virtude de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização do 
paciente”.

E o Código Penal, em seu art. 154, trata da violação do segredo 
profissional, estatuindo ser crime “revelar alguém, sem justa causa, segredo, 
de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja 
revelação possa produzir dano a outrem”.

Como ensina o preclaro Damásio E. de Jesus, “a revelação do segredo 
profissional só é típica quando realizada ‘sem justa causa’, que constitui o 
elemento normativo do tipo. Assim, não há tipicidade do fato por ausência do 
elemento normativo nas hipóteses de consentimento do ofendido, do art. 269 do
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CP, estado de necessidade e exercício regular de direito” (“Direito Penal” , Ed. 
Saraiva, São Paulo, 1984, 6a ed., v. 2«/311 e 312).

Tais hipóteses, à evidência, não se fazem presentes.
Por conseguinte, inocorreu justa causa a autorizar a violação do segredo 

profissional.
O parecer de Almeida Júnior (“RT” 301/40, São Paulo) bem esclarece 

o que se deva entender por “justa causa”, e quando essa circunstância autoriza 
a revelação, lembrando Savatier: “ ...o segredo médico nada tem de sacrossanto 
e, imposto que foi pelos interesses sociais, outros interesses sociais lhe podem 
ser superiores. Assim, pois, as indagações das autoridades cujo atendimento 
implique revelação de segredo profissional só devem ser obedecidas quando 
apoiadas em texto legal explícito... Não cabe às autoridades, e sim à lei, deter
minar as hipóteses de ‘justa causa’ para a revelação”.

Se a impetrante remetesse a Juízo os documentos pretendidos por solerte 
Promotor de Justiça e pelo digno impetrado, concorrería para a publicidade 
dos mesmos, pois eles seriam juntados a processo judicial.

Ora, a inviolabilidade do segredo profissional há que ser aferida sob o 
critério de intangibilidade dos direitos daquele que se expõe ao profissional, 
nele vislumbrando verdadeiro depositário de sua confiança, revelando-lhe fatos 
e circunstâncias que, provavelmente, jamais seriam externados, não fosse a 
certeza da preservação daqueles informes.

Assim, como bem observado no douto parecer da ilustrada Procura- 
doria-Geral de Justiça, “ ...as confidências levadas ao médico ou profissional 
sujeito ao silêncio imposto pela lei só poderão ser compreendidas (e exigi
das) diante da certeza absoluta que não serão desvendadas, ainda que em 
contrário se invoquem valores sociais relevantes, salvo as exceções previstas 
na própria legislação.

Na lição do insuperável Nélson Hungria:
‘A vontade do segredo deve ser protegida, ainda quando corresponda a 

motivos subalternos ou vise a fins censuráveis. Assim, o médico deve calar o pedido 
formulado pela cliente para que a faça abortar, do mesmo modo que o advogado 
deve silenciar o confessado propósito de fraude processual do seu constituinte, 
embora, num e noutro caso, devam os confidentes recusar sua aprovação ou 
entendam de desligar-se da relação profissional. Ainda, mesmo que o segredo verse 
sobre fato criminoso deve ser guardado. Entre dois interesses colidentes -  o de 
assegurar a confiança geral dos confidentes necessários e o da repressão de um 
criminoso -  a lei do Estado prefere resguardar o primeiro, por ser mais relevante. 
Por outras palavras: entre dois males -  o da revelação das confidências necessárias 
(difundindo o receio geral em torno destas, com grave dano ao funcionamento da 
vida social) e a impunidade do autor de um crime -  o Estado escolhe o último, que 
é o menor’ (“Comentários ao Código Penal”, pág. 261).

De outra forma, não há como acenar-se com a garantia outorgada ao 
indivíduo que procura ajuda de profissional de sua confiança, na persuasão de que
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os fatos compartilhados não escaparão àquela órbita restrita, se no futuro acabasse 
o interessado por vê-ios estampados a terceiros e mais -  caracterizarem prova 
contra si, comprometendo inclusive o princípio constitucional da ampla defesa.

Bem se observa que, diante da iminência desse risco, procurou o 
leg is lad o r a lbergar as inform ações assim  transm itidas, p ro ib indo  
terminantemente que se devasse a intimidade do cliente, respondendo o 
profissional desrespeitoso por crime previsto no art. 154 do Código Penal.

Diante de tais ponderações, a exigência contida no bojo do ofício encaminhado 
à impetrante afronta, às escâncaras, os diversos dispositivos legais que sinalizam de 
forma contundente para o abrigo da tutela do sigilo profissional, conforme é possível 
extrair-se da vedação daquelas pessoas deporem acerca de assunto que devam guardar 
segredo em razão de profissão (art. 207 do Código de Processo Penal) e mesmo da 
desobrigação de virem elas a prestar depoimentos (Constituição Federal, art. 53, § 
5a; Código Civil, art. 144; Código de Processo Penal, art. 406, II)...”.

Aliás, o próprio Código de Ética Médica -  que atua com autoridade de 
lei federal (art. 30 da Lei nu 3.268/57) -  estabelece a regra geral do segredo 
médico enumerando, em seus arts. 37 e 38, os casos de revelação obrigatória e 
de admissibilidade da quebra do sigilo.

Por isso, este Egrégio Tribunal de Justiça, examinando hipótese análoga, 
deixou assentado que, “embora a obrigatoriedade do sigilo profissional não se 
apresente em caráter absoluto, admitindo exceções, por outro lado também esbarra 
em restrições o poder ou faculdade da autoridade em requisitar informes ou 
elementos para instruir processos criminais. Assim, não se cuidando de crimes 
relacionados com a prestação de socorro médico ou de moléstia de comunicação 
compulsória, em que fica o profissional desonerado do aludido sigilo, de se ter este 
por subsistente em se tratando de tratamentos particulares, seja no tocante à espécie 
de enfermidade, seja quanto ao diagnóstico ou à terapia aplicada” (“RT” 567/305).

Também o Excelso Pretório -  como bem lembrou a impetrante -  
encampou o entendimento de que a pública potestade só forçará o desvendar 
de fato sigiloso se a tanto autorizada por norma específica de lei. Restou 
estabelecido que, conquanto a obrigatoriedade do sigilo médico não tenha 
caráter absoluto, casos há em que a recusa no fornecimento das fichas é legítima, 
interpretando-se na oportunidade, profundamente, os arts. 153, 154 e 325 do 
CP, 234 do CPP, 66 da Lei das Contravenções Penais, 30 da Lei na 3.268/57 e 
34 a 39 do Código de Ética Médica (cf. “RT” 562/407).

Igualmente oportuna a decisão publicada n “RT” 668/280, com a 
seguinte ementa:

“Segredo profissional -  Im pedim ento legal ao atendim ento de 
requisição judicial de documentos -  Ficha clínica e relatório médico de paciente 
requisitados e hospital visando a instruir inquérito policial -  Não equivalência 
a ‘ju sta  causa’ para a revelação, como tal entendidas as hipóteses de 
consentimento do ofendido, denúncia de doença cuja notificação é compulsória, 
estado de necessidade e exercício regular do direito -  Exigência, sob pena de
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busca e apreensão e ameaça de processo por crime de desobediência, que implica 
violação de direito líquido e certo -  Mandado de Segurança concedido.

A revelação de segredo profissional só é típica quando realizada ‘sem 
justa causa’, que constitui o elemento normativo do tipo do art. 154 do Código 
Penal. Assim, não há tipicidade do fato, por ausência do elemento normativo, 
nas hipóteses de consentimento do ofendido, denúncia de doença cuja 
notificação é compulsória, estado de necessidade e exercício regular de direito. 
A tanto não equivale a requisição judicial a hospital de ficha clínica e relatório 
médico de paciente visando a instruir inquérito policial. A exigência de tais 
documentos, sob pena de busca e apreensão e ameaça de processo por crime 
de desobediência, implica violação de direito líquido e certo, amparável por 
mandado de Segurança” (MS n'J 302.893-3 -  5Q C. -  j. 20.2.91 -  Rei. Des. 
Denser de Sá).

Outros julgados podem ser lembrados (STF, HC nu 39.308/SP, in “RTJ” 
24/466; Julgados do TACrim/SP 38/55; “RT” 608/326 etc.).

Nota-se, de todo modo, que a quebra do dever de guardar segredo não 
comporta juízo de discricionariedade, mas está excepcionada naquelas situações 
exclusivas, a serem reconhecidas sob critério objetivo, a fim de se evitar que, 
obliquamente, resulte em violação ao segredo do paciente.

Mais uma vez invoca-se o magistério de Nélson Hungria, que acerca do 
tema pontifica: “Jamais a nossa legislação penal determinou ou autorizou que os 
médicos se fizessem delatores de crimes. O que se tem assentado em doutrina e 
deve servir, sem dúvida, à interpretação do preceito incriminador da quebra de 
sigilo, é que os médicos podem denunciar o crime de que tenham notícia, não 
propriamente em razão da profissão, mas por ocasião do exercício desta ou, em 
qualquer caso, quando praticado contra o próprio cliente, se da revelação nenhum 
prejuízo resultar a este” (obra já citada, vol. VI, pág. 269, ed. 1980).

Resulta, pois, que não se vislumbra qualquer dever legal que obrigue o 
médico, dirigente ou funcionário de hospital a entregar informações que 
interessam diretamente ao paciente, afigurando-se abusiva a requisição desse 
teor endereçada à ora impetrante, a qual não pode ser compelida a revelá-las 
na forma preconizada, ao arrepio das normas jurídicas aplicáveis.

Frise-se, por outro lado, que a própria Santa Casa de Praia Grande 
colocou à disposição do Juízo o prontuário médico da paciente para consulta 
por perito judicial devidamente compromissado (fls.); caminho fornecido 
pela lei penal adjetiva para a efetivação de exame de corpo de delito (art. 
159 do CPP). É o quantum satis para desonerar o nosocômio da exigência 
judicial.

Fica a impetrante, em conclusão, dispensada do cumprimento da ordem 
judicial indevida, facultando-se à culta autoridade impetrada relegue o trabalho 
de análise da ficha clínica da paciente M.T.V.F. a perito que indique, desde que 
resguardados os interesses daquela, conforme anotado.
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Para esses fins é que concedem o presente writ.
Custas na forma da lei.
Participaram do julgamento os Desembargadores Andrade Cavalcanti 

(Presidente) e Fortes Barbosa.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2001.
Jarbas Mazzoni, Relator

Suspensão condicional do processo -  Concessão 
de ofício pelo Juiz, após a recusa do Ministério Público -  Im
possibilidade

A n t o n i o  A u g u s t o  M e l l o  d e  C a m a r g o  F e r r a z  

Procurador dc Justiça -  SP----------------------------------------------

CORREIÇÃO PARCIAL Nü 1.248.733-8 (Capital) 
Requerente: Ministério Público 
Requeridos: A.M.A. e E.S.S.

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d e  J u s t i ç a

Egrégio Tribunal,
A digna Promotora de Justiça que oficia nos autos do Processo n- 392/ 

97, da 13a Vara Criminal da Capital, em que A.M.A. e E.S.S. são acusados da 
prática do delito contra o consumidor previsto no art. 7Ü, VII, combinado com 
o art. 11, da Lei nü 8.137/90 (denúncia fls.), interpôs a presente covreição parcial 
(fls.) relativamente à respeitável decisão trasladada a fls., em que, de ofício e 
contra manifestação do órgão da acusação, o nobre Juiz da causa formulou 
proposta de suspensão condicional do processo. Segundo a recorrente, a decisão 
negou vigência a lei federal e violou preceito constitucional (da imparcialidade 
do Juiz). O réu não tem direito subjetivo à suspensão do processo. Trata-se de 
instituto que pressupõe acordo de vontades entre acusação e defesa. Na espécie, 
o processo foi corretamente encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça que 
entendeu não ser caso de formulação da proposta. Além disso, a decisão alterou 
as condições obrigatórias previstas no art. 89, § 1ü, da Lei n- 9.099/95, prevendo 
o comparecimento bimestral dos acusados. Pretende seja anulada a decisão, 
para que o feito prossiga até final decisão de mérito (fls.).

Contra-razões da defesa de A. foram apresentadas a fls. Preliminarmente, 
sugere o não conhecimento do recurso, por falta de interesse de agir, o qual, na 
espécie, surgiria apenas caso os recorridos aceitassem a proposta de suspensão feita 
de ofício pelo Juiz. Depois, não houve error in procedendo que justificasse a correição
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parcial. No mérito, defende a decisão, inclusive porque a lei prevê pena alternativa de 
multa para o crime de que estão sendo acusados os recorrentes. O comparecimento 
bimestral é possível segundo autorização contida no art. 89, § 2-, da Lei nu 9.099/96.

Contra-razões de E. estão juntadas a fls. com argumentos de mérito 
semelhantes aos de A.

A decisão foi mantida pelo nobre magistrado que a proferiu (fls.).
I -  Cabimento do recurso
Houve, a meu ver, claro error in procedendo, na espécie, a ensejar a 

interposição da correição parcial: depois de encaminhar o feito para a Egrégia 
Procuradoria-Gera! de Justiça, por aplicação analógica do disposto no art. 28 
do Código de Processo Penal, o digno Magistrado não aceitou a decisão ali 
tomada, que lhe era adversa, e, de forma inteiramente contraditória, acabou 
fazendo de ofício proposta de suspensão condicional do processo aos réus.

De qualquer forma, o recurso haveria de ser conhecido ainda que em 
homenagem ao princípio da fungibilidade (art. 579 do Código de Processo Penal).

O interesse recursal também é evidente. Proferida a decisão, em que 
contemplado entendimento jurídico inaceitável para a acusação, nasceu o 
interesse em vê-la modificada.

A decisão recorrida, aliás, é de todo relevante, pois obsta o normal 
prosseguimento do processo, frustrando o exercício do jus accusationis pelo 
Ministério Publico.

O próprio prazo para o recurso se conta da data de intimação da decisão 
e não da eventual aceitação da proposta de suspensão do processo, pelos 
acusados!

II -  Im possibilidade de questionar a decisão da Egrégia  
Procuradoria-Geral de Justiça, na matéria

No mérito, parece-me procedente o inconformismo da zelosa Promotora 
de Justiça oficiante.

O douto Juízo não poderia ter agido de ofício, in ca.su, e, assim fazendo, 
transgrediu o dever de imparcialidade que deve permear todas as decisões 
judiciais.

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Cor- 
pus n- 75.343-MG, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Jus
tiça da União n- 225, de 20 de novembro de 1997, pág. 60.266, construiu inter
pretação no sentido de que a suspensão do processo tem por finalidade mitigar 
o princípio da obrigatoriedade da ação pena! para efeito de política criminal, 
constituindo, pois, faculdade (ou ato discricionário) conferida(o) ao Ministé
rio Público, que pode se recusar, fundamentadamente, a exercê-la (ou a prati
cá-lo). Diante disso, sempre segundo aquela Colenda Corte, não pode o Juiz 
determiná-la, pois não se trata de direito subjetivo do réu, cabendo, em caso de 
discordância, a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, por analo
gia ao disposto no art. 28 do Código de Processo Penal.
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Assim decidiu este mesmo Egrégio Tribunal de Alçada Criminal:
“Defere-se a correição parcial. Efetivamente, o Juiz não pode, de ofício 

ou a requerimento do réu, deferir a suspensão condicional do processo. Embora, 
este Relator, anteriormente, sufragasse orientação diversa, rendeu-se ao 
entendimento de que tal iniciativa é da competência do Ministério Publico, 
não apenas porque é o titular da ação penal e, em conseqüência, o único que 
pode dispor da mesma, mas também porque, pelo texto legal (art. 89, caput, da 
Lei nu 9.099/95), o representante do Parquet detém legitimidade ativa exclusiva 
para propor o benefício em questão. Aliás, neste sentido já  decidiu esta Colenda 
Câmara no julgamento da Apelação nü 1.033.529-8 -  São Paulo, Relator o 
Eminente Juiz Renê Ricupero. Todavia, se o MM. Juiz discordar das razões 
apresentadas pelo Ministério Público para não propor a suspensão, cabe-lhe 
aplicar, por analogia, o art. 28 do Código de Processo Penal. No caso, não é de 
aplicar-se referida norma, uma vez que se tem como correta a recusa do 
Ministério Público em oferecer proposta de suspensão (fls.), tendo em vista a 
gravidade da conduta do acusado e o número de vítimas, uma delas, de apenas 
três anos de idade, fatal” (Apelação n- 998.689-3, São Paulo, Foro Regional do 
Jabaquara/Saúde, Rei. Juiz França Carvalho, 4 de março de 1997).

Reiteradas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirmam 
a tese sustentada no recurso:

“Incumbe ao Ministério Público a proposta de suspensão condicional 
do processo (art. 89 da Lei n- 9.099/95, c.c. o art. 129,1 e § 2® da Carta Magna), 
não podendo esta ser realizada pelo julgador. Na hipótese de divergência entre 
o juiz e o promotor acerca da oferta da suspensão, os autos devem ser, por 
aquele, encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça” (RSTJ 109/301 -  
Recurso Especial nu 155.426-SP, 5a Turma, 17.2.98, v.u.).

Nesse sentido, ainda, a posição da Confederação Nacional do Ministério 
Público: “Proposta a suspensão condicional do processo de ofício pelo juiz, ou 
contra manifestação expressa do Promotor de Justiça em sentido contrário, se 
aceita pelo réu e homologada pelo juiz, cabe recurso, por flagrante nulidade da 
decisão, posto que violadora dos princípios constitucionais da inércia e da 
imparcialidade da jurisdição e da privatividade do exercício da ação penal 
pública pelo Ministério Público”.

Curioso é que o digno Juiz, embora reconhecesse, num momento, o 
sistema que deflui da norma -  na esteira da jurisprudência indicada, tanto que 
remeteu os autos à Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça (fls.) - ,  no momento 
seguinte deixou de aceitar o conteúdo da solução adotada por aquele órgão (fls.)!

É como se o sistema valesse... mas apenas se a decisão de mérito do 
Procurador-Geral prestigiasse seu entendimento...

Certa ou errada, a conclusão da Procuradoria deveria ser acatada, assim como 
o Juiz aceita as decisões dos Tribunais, ainda que distantes de sua própria convicção 
-  da mesma forma que, em nosso ordenamento jurídico, cabe ao Ministério Público 
(e não ao Poder Judiciário), pelo mecanismo do art. 28 do Código de Processo Penal, 
dar a última palavra sobre o não exercício 6o jus persequendi.
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Na espécie, se a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu descaber 
qualquer mitigação do princípio da obrigatoriedade, recusando-se a exercer o 
que o Egrégio Supremo Tribuna! Federal já definiu ser uma faculdade que a lei 
confere ao Ministério Público, não mais é possível rever tal entendimento.

Nem mesmo um órgão judicia! pode fazê-lo, sob pena de quebra do 
princípio da imparcialidade (ne procedat judex ex officio).

III -  O fundamento da decisão e sua refutação: pena de multa 
alternativa

E preciso reconhecer que a tese invocada como fundamento da decisão 
não foi, como deveria, enfrentada pela Procuradoria-Geral de Justiça (o que, 
nem por isso, autoriza a quebra do sistema acima comentado).

Observou o digno Juiz da causa que as penas previstas para o crime 
imputado aos réus, definido no art. 7-, VII, da Lei nü 8 .137, de 27 de dezembro 
de 1990, são de dois a cinco anos ou multa.

Prevista a possibilidade de aplicação da sanção pecuniária, esta seria a 
pena mínima cabível, tornando viável a suspensão condicional do processo, 
disciplinada no art. 89 da Lei nu 9.099/95:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou 
inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao 
oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 
anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido 
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a 
suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penai)”.

Em magnífico parecer oferecido nos autos do Habeas Corpus n- 339.642/ 
3, o ilustre Procurador de Justiça Renato Nascimento Fabbrini enfrentou a questão 
quanto ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), destacando ter feito o 
legislador, para o fim de autorizar, ou não, a suspensão do processo, clara opção 
pelo critério objetivo da quantidade da pena corporal cominada para o delito:

“Na legislação penal a gravidade de uma infração pena! é passível dc scr 
aquilatada por diferentes fatores, dentre os quais: a natureza da pena cominada, se 
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa; a quantidade, máxima ou 
mínima, da sanção prevista; a modalidade da privação de liberdade, reclusão, 
detenção, prisão simples; a vedação de regimes prisionais mais brandos aos autores 
de determinados delitos etc. Dentre os muitos critérios possíveis, expressamente 
optou o legislador no art. 89 da Lei ny 9.099/95 pelo mínimo a pena privativa de 
liberdade cominada para a infração. Prevê, assim, a aplicabilidade da suspensão 
condicional do processo quando a pena corporal prevista não ultrapassa um ano”.

Em sua argumentação, o nobre Procurador de Justiça desenvolve 
interessante cotejo com as contravenções penais:

“Poder-se-ia argumentar em favor da tese sustentada na impetração 
que nao se questiona a viabilidade do benefício para as práticas contravencionais
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em que cominada seja isoladamente a sanção pecuniária. Todavia assim é de 
se entender primeiro porque, embora se refira o artigo de lei apenas a crime, 
por se cuidar de contravenção, figura criminosa de menor gravidade, por 
interpretação extensiva, deve o julgador reconhecer a aplicabilidade da 
suspensão do processo também às práticas contravencionais”.

E prossegue:
“Em segundo lugar, se estivermos diante de uma contravenção para a 

qual é prevista exclusivamente a pena de multa, caberá em tese o favor, não 
propriamente porque cominada pena de multa, mas porque, não sendo nenhuma 
a sanção privativa de liberdade prevista, inexiste o óbice previsto no art. 89 da 
Lei n- 9.099/95. Mas, cuidando-se de infração punida também com a pena 
corporal, ainda quando eventualmente viesse a se cuidar de contravenção penal, 
apossibilidade ou não da suspensão do processo dependerá sempre da verificação 
do mínimo da pena privativa de liberdade estabelecida para o tipo penal”.

No parecer são analisadas as razões que levaram o legislador, na Lei nü 
8.137/90, a adotar a pena alternativa de multa:

“O recurso à cominação da multa alternativa para alguns tipos penais 
justifica-se, a meu ver, principalmente, por vislumbrar nesses o legislador a 
possibilidade de que venha a infração penal a ser cometida, excepcionalmente, 
em circunstancias que denotem menor grau de reprovabilidade. Trata-se so
bretudo de tipos cuja realização pode vir a ocorrer por amplo espectro de con
dutas fáticas, algumas de menor gravidade ao lado de outras, muitas vezes 
merecedoras de severa repressão. Cite-se, por exemplo, em contraposição ao 
crime de ameaça, menos severamente punido, a hipótese dos delitos previstos 
no art. 1- da Lei nu 8.137/90, para os quais, quando praticados nos termos do 
art. 12 do mesmo diploma, têm como pena corporal mínima 2 anos e 8 meses 
de detenção, e máxima de 7 anos e 6 meses de detenção. Para essas infrações 
também é cominada alternativamente a sanção pecuniária”.

Dessa forma, conclui, seria intolerável adotar critério que ensejasse -  
e, m ais do que isso, que obrigasse  — a suspensão  do processo, 
indiscriminadamente, em casos de extrema gravidade:

“A consideração da multa alternativa como caso de cabimento da suspensão 
condicional do processo acarretaria, assim, elevado grau de incerteza, porque em 
princípio passível de benefício pelo critério objetivo autores também de crimes 
graves, hipótese certamente não desejada pelo legislador. Optou este, certamente, 
pelo mínimo da pena privativa de liberdade, critério mais simples, adequado e 
menos instável, afastando no dispositivo qualquer referência à pena de multa”.

O parecer foi acolhido no julgamento do habeas corpus, em 11 de 
maio de 1999, neste Colendo Tribunal de Alçada Criminal, sendo relator o 
eminente Juiz França Carvalho, onde ficou assentado que “a pena mínima a 
que alude o artigo 89 da Lei nü 9.099/95 é a pena privativa de liberdade e não a 
de multa”.



2 22 Justifia, São Paulo, 63 (1 96), out./dez. 2001

IV -  O fundamento da decisão no caso específico do crime do art. 
7-, VII, da Lei n« 8.137/90

Os argumentos até aqui apresentados pretenderam demonstrar ser 
irrelevante, em qualquer caso, a previsão de pena alternativa de multa, para efeito 
de suspensão condicional do processo, quando a pena privativa de liberdade 
abstratamente estabelecida exceda o limite previsto no art. 89 da Lei nü 9.099/ 
95.

Porém, no caso específico do crime do art. 7U, VII, da Lei n- 8.137/90, 
há razões adicionais a serem consideradas, o que se dará depois de rápida 
análise acerca da tipificação feita na denúncia e do sistema penal de tutela das 
relações de consumo.

A) A tutela penal do consumidor em matéria de informação 
inadequada

Os réus foram denunciados porque, na qualidade de presidente da 
Associação Esportiva e Recreativa Clube de Campo Triângulo Azul (A.) e de 
representante legal da empresa Coliseo Promoção e Consultoria de Vendas S/C 
Ltda. (E.), noticiaram, mediante panfletos enviados por correspondência, e 
também por telefone, que os destinatários haviam sido sorteados para receberem 
um título quitado do Clube de Campo dos Artistas, ou da Associação Esportiva e 
Recreativa San Marco, isento de emolumentos, com direito a um ano de 
manutenção grátis.

Todavia, os consumidores interessados, quando compareciam ao local 
indicado para receberem o “prêmio”, eram induzidos em erro pelos funcionários 
dos denunciados e efetuavam o pagamento de taxas de manutenção sem as 
quais estariam impedidos de utilizar os equipamentos esportivos e de fazer das 
agremiações (fls.).

Poder-se-ia supor, numa apressada observação, que essa conduta se 
identificasse com as descritas nos arts. 66 e 67 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nü 8.078, de I 1 de setembro de 1990):

“Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação 
relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, 
desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços.

Pena. Detenção de três meses a um ano e muita.
( . . . )

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber se 
enganosa ou abusiva:

Pena. Detenção de três meses a um ano e multa”.
Como se percebe, há grande semelhança entre as figuras acima e aquela 

do art. 7-, VII, da Lei nü 8.137/90:
“Art. 1- Constitui crime contra as relações de consumo:
( . . . )
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VII -  induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou 
afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, 
utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação 
publicitária.

( . . . )

Pena. Detenção, de dois a cinco anos, ou multa.
Como compatibilizar essas disposições, de técnica legislativa nem sempre 

muito apurada, existentes em diplomas legais claramente afins (no que diz respeito à 
tutela do consumidor), que tiveram tramitação concomitante no Congresso Nacional 
e foram editadas com pouco mais de três meses de diferença, entre uma e outra?

É preciso buscar interpretação desses textos legais que, sendo razoável, lógica 
e jurídica, dê conteúdo às normas, distinguindo claramente os respectivos objetos.

Segundo Antonio Herman de Vasconcelos e Benjamin, os delitos do 
Código de Defesa do Consumidor preocupam-se em coibir o que denomina de 
“desvios de marketing”, entendido o “marketing” como “qualquer modalidade 
de informação ou oferta associada à circulação de bens de consumo, ou seja, 
produtos de serviços” (“A repressão penal aos desvios de ‘marketing’”, in 
“Direito do Consumidor 4”, Revistados Tribunais, 1992, pág. 91).

O art. 66 cuida de condutas praticadas em casos de marketing não 
publicitário. São “crimes de inadequação de informação não publicitária”, ou seja, 
aquela que “acompanha o fornecimento do produto ou serviço”, e “que se mani festa 
através de diversos modos de comunicação diretamente ligados à ‘voz e gestos’ do 
fornecedor final ou que não fazem uso de mídia” (Benjamin, ob. cit., pág. 93).

O art. 67, por sua vez, trata de um crime de inadequação de informação 
publicitária.

Embora reconheça que “nem sempre a separação entre uma modalidade 
e outra poderá ser feita de maneira cristalina, já que há uma área de sobreposição, 
de contorno incerto” , no tocante aos aspectos penais do fato não haverá 
consequências mais sérias:

“E ntretan to , quando presente a dúvida, pelo m enos quanto à 
enganosidade, prejuízo algum haverá em termos de persecutio criminis, de vez 
que as penas impostas a qualquer uma das desconformidades são idênticas, tanto 
no caso do marketing publicitário, como na hipótese do marketing não 
publicitário”.

Vejamos agora as considerações do autor acerca da objetividade jurídica 
e do tipo objetivo do art. 66:

“O art. 66 protege, a um só tempo, a relação de consumo sanitária 
(‘segurança’ de produtos e serviços) e a relação de consumo econômica 
( ‘natureza’, ‘característica’, ‘qualidade’, ‘quantidade’, ‘desem penho’, 
‘durabilidade’, ‘preço’ e ‘garantia’).

( . . . )
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No art. 66, são três as condutas reprimidas, duas comissivas e uma 
omissiva: a) fazer afirmação falsa; b) fazer afirmação enganosa stricto sensu 
(ambigüidade); c) omitir informação relevante” (ob. cit., págs. 96 e 97).

O mais importante, todavia, é registrar que se trata, segundo a doutrina, 
de crime de mera conduta, ou de perigo abstrato, que independe, assim, da 
ocorrência de algum resultado lesivo ao consumidor para se aperfeiçoar.

Segundo Marco Antonio Zanelatto, “para sua consumação basta que, na 
oferta, seja feita afirmação falsa ou enganosa sobre o produto ou serviço, ou que 
seja omitida informação relevante quanto a algum dos aspectos previstos no tipo. 
Prescinde-se, pois, de dano decorrente daquela conduta comissiva ou omissiva” 
(“Apontamentos sobre os crimes contra as relações de consumo e contra a economia 
popular”, in “Cadernos de Doutrina e Jurisprudência, Civil e Criminal”, obra editada 
pela Associação Paulista do Ministério Publico, São Paulo, nü 5, pág. 37).

O mesmo entendimento é exposto por Benjamin, no artigo antes citado:
“Sua consumação independe de dano real ou efetivo erro do consumidor. 

O crime é de perigo abstrato e consuma-se com a mera afirmação ou omissão” 
(ob. cit., pág. 99).

O Código de Defesa do Consumidor disciplina ainda quatro delitos 
“diretamente relacionados com o fenômeno publicitário”: a) o de publicidade 
enganosa; b) o de publicidade abusiva; c) o de publicidade capaz de induzir 
comportamentos perigosos; e d) o de omissão de fundamentação da publicidade 
(Benjamin, cit., pág. 101).

Cuidaremos aqui do primeiro, previsto no art. 67 do Código, que 
também é crime formal, em que “a consumação se dá com a efetiva exposição 
dos consumidores à mensagem publicitária”.

“Em primeiro lugar, o juízo de enganosidade independe da existência 
de dano real sofrido por consumidores individualizados. O crime, como 
veremos, é de perigo abstrato. Nos termos do conceito estatuído pelo próprio 
Código (art. 37) e que orienta o tipo penal do art. 67, é enganosa a publicidade 
falsa ou a que seja capaz de induzirem erro o consumidor. Bem se percebe que 
o juízo é meramente potencial c não real. É uma avaliação de enganosidade e 
não de enganos concretos” (Benjamin, ob. cit., págs. 102 e 106).

As penas previstas no Código de Defesa do Consumidor para esses 
delitos -  três meses a um ano de detenção e multa -  são relativamente modestas, 
adequadas à natureza dos mesmos, ou seja, ao fato deles prescindirem da 
ocorrência de dano concreto para se consumarem.

O mesmo não ocorre com o crime do art. 7®, VII, da Lei ny 8.137/90, 
que, sem dúvida, é de resultado.

Aqui, o consumidor é efetivamente induzido em erro -  o tipo estabelece 
a hipótese de “induzir o consumidor ou usuário a erro”, sugerindo claramente 
tal conclusão -  e, iludido concretamente, “por via de indicação ou afirmação 
falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço”, experimenta 
um prejuízo real.
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Isso explica serem as penas previstas abstratamente para a hipótese 
muito mais ásperas do que aquelas do Código de Defesa do Consumidor — 
detenção, de dois a cinco anos.

Em conclusão, nosso sistema jurídico-penal, em matéria de proteção 
das relações de consumo, pode ser assim compreendido: a) tanto os arts. 67 a 
69 do Código de Defesa do Consumidor como o art. 1-, VII, da Lei n- 8.137/ 
90, tratam de hipóteses de “desvio de marketing”, ou seja, de falsidade, 
ambigüidade, omissão de dados ou outras formas de distorção da informação 
(publicitária ou não) associada à circulação de produtos ou serviços; b) o Código 
de Defesa do Consumidor, entretanto, disciplinou delitos de mera conduta, 
para cuja consumação não há necessidade de dano efetivo ao consumidor, 
enquanto o art. 7-, VII, da Lei nü 8.137/90, contempla crime de resultado, em 
que consumidores sofrem prejuízo efetivo; c) por isso são substancialmente 
exacerbadas as penas previstas para esta última modalidade.

Feitas essas considerações, é possível concluir estar correta a 
tipificação do fato, feita na denúncia, uma vez que ali se afirma que os 
consumidores “efetuavam o pagamento de taxas de manutenção” (fls.), 
quando a informação do produto sugeria terem ganho um prêmio, isento de 
qualquer pagamento ou despesa.

B) Os crim es do art. 7- da Lei n- 8.137/90
A Lei n1! 8.137/90, no dispositivo em questão, definiu inúmeras hipóteses 

de crimes contra as relações de consumo.
Com técnica legislativa sem dúvida precária, disciplinou condutas 

bastante diversas, seja no tocante à natureza (o parágrafo único do art. 1- prevê, 
inclusive, algumas modalidades culposas), seja no que diz respeito à gravidade 
do fato, estabelecendo as penas aplicáveis a todas num único artigo.

Tamanha diversidade explica, certamente, o fato de terem sido previstas 
sanções tão díspares como a de multa e a de detenção, de dois a cinco anos 
(com possibilidade de exasperação de um terço até metade, nas circunstâncias 
do art. 12 da Lei).

Se um feirante ou lojista, sem justa causa, dá preferência, no 
atendimento feito no balcão de seu negócio, a um freguês em detrimento de 
outro, que aguardava há mais tempo (art. 1-, I), evidentemente não merecerá a 
sanção corporal prevista na lei: a conduta é infinitamente menos grave do que 
outras contempladas naquele diploma legal.

O art. 7Ü, de fato, disciplina casos que podem assumir extrema gravidade.
Quem “mistura gêneros e mercadorias de espécies diferentes, para 

vendê-los como puros” (inc. III) pode ocasionar sérios danos aos consumidores, 
ainda que de forma difusa.

Aquele que frauda preços (inc. IV), especialmente de produtos vendidos 
em larga escala, pode auferir ganhos ilícitos extraordinários, adano de consumidores 
que, individualmente, estarão pouco motivados a agirem contra o defraudador.
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Aquele que vende matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias 
para o consumo (inc. ÍX) atinge não apenas as economias do consumidor, mas 
sua saude e segurança, podendo fazê-lo, mais uma vez, em larga escala!

C) A ratio  do descabimento da multa, no caso específico do crime 
do art. 7a, VII, da Lei na 8.137/90

Em douto voto vencido exarado nos autos da Apelação na 1.055.739-8, 
da Comarca de São Paulo, relativo à matéria, o eminente e culto Juiz Luiz 
Ambra considerou excessiva a pena detentiva mínima prevista para o crime do 
art. 7a, II, da Lei, ‘‘superior mesmo à do furto e à do estelionato comum”.

Data venia, permito-me discordar desse respeitável entendimento.
Algumas hipóteses disciplinadas na Lei n- 8. i 37 /90- sobretudo aquelas 

em que há dano efetivo -  são muito mais graves do que um furto ou estelionato 
comuns, onde o resultado lesivo normalmente afeta uma ou poucas pessoas.

O potencial ofensivo de uma propaganda enganosa, por exemplo, é 
praticam ente ilim itado, podendo, eventualm ente, alcançar m ilhares de 
consumidores.

Aos danos individuais, por sua dimensão, soma-se verdadeiro abalo 
social, afetando, como- de fato afeta, a segurança das relações de consumo, 
como um todo, ou a confiabilidade dos meios de comunicação.

Também sob a ótica do elemento subjetivo (dolo) dever-se-á reputar 
muito mais reprovável a conduta em tela:

“A agregação de pequenos ganhos ilícitos, auferidos mediante práticas 
mercadológicas nefastas à saúde do mercado, implica grandes lucros para o violador, 
caracterizando, ademais, tremendo estímulo econômico à continuidade delitiva e à 
utilização geral da prática criminosa por outros agentes econômicos ['Apesar do 
pequeno valor perdido pelo indivíduo, se um conjunto de pessoas for enganado e 
sofrer prejuízos, o fornecedor pode receber, no contexto geral, considerável -  embora 
injusto -  lucro’ (Graham Stephenson, “The criminal law and consumerprotection ", 
Asford, Barry Rose Publishers Ltd., 1982, pág. 1)]” (Benjamin, ob. cit. pág. 95).

Que punição poderia representar uma simples pena de multa para quem 
alcançou ganhos econômicos expressivos à custa do consumidor?

No caso específico do crime do art. 1-, inc. VII, da Lei n- 8.137/90, há 
razão para afirmar que a pena de multa jamais poderia ser aplicada isoladamente 
sem intolerável quebra da hierarquia do sistema jurídico-penal em vigor, no 
tocante à repressão dos desvios de marketing.

Realmente, estaria mortalmente atingida a lógica desse sistema caso 
se admitisse que a pena de muita pudesse ser aplicada isoladamente num caso 
concreto de informação inadequada sobre produto, que tenha ocasionado dano 
eletivo a consumidores, e que a mesma sanção pecuniária jamais pudesse ser 
imposta nas hipóteses em que a mesma informação inadequada não tivesse 
causado dano algum (porque em relação aos delitos dos arts. 66 e 67 do Código
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de Defesa do Consumidor, nos quais estariam subsumidas essas últimas 
condutas, a pena de multa é sempre cumulativa)...

A interpretação sistemática do texto de lei em questão revela, salvo 
melhor juízo, que a pena alternativa de multa ali prevista será aplicável aos 
casos de menor gravidade do art. 7a, sobretudo aos crimes de mera conduta 
que ele também contempla.

Creio difícil imaginar hipótese de crime com dano concreto ao 
consumidores em que ela fosse recomendável, mas, para preservação da lógica 
do sistema, é possível dizer que nunca poderá ser imposta àqueles que praticarem 
o crime do art. 1-, VII!

Em conclusão, verifica-se que a Promotora de Justiça oficiante não 
deixou de propor a suspensão condicional do processo, in casit, por capricho 
ou rigor excessivo. Ao revés, decidiu não exercer a faculdade de mitigar o 
princípio da obrigatoriedade com sólidas razões jurídicas para tanto.

D) A doutrina e os precedentes jurisprudenciais
A previsão da multa alternativa no art. 1- da Lei nfi 8.137/90 não foi 

analisada, na doutrina e na jurisprudência, de forma mais aprofundada, sob a 
perspectiva da deficiente técnica legislativa consistente em reunir, sob uma 
mesma rubrica, crimes bastante diversos quanto à natureza e gravidade.

Tampouco o foi o caso específico do inc. VII, em cotejo com os delitos 
dos arts. 66 e 67 do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo nas outras hipóteses, pelas razões já exaustivamente declinadas, 
seria de rigor observar o critério objetivo da quantidade da pena privativa de 
liberdade cominada abstratamente para o crime.

Na pior das hipóteses, dever-se-ia evitar conclusões apriorísticas, 
desvinculadas do exame dos casos concretos.

O precedente citado na douta decisão de fls., publicado na RT 753/637 
(TACrim-SP -  Apelação na 1.091.193/5, Capital, 4a Câmara, j. em 3 de março 
de 1998, Rei. Juiz Devienne Ferraz) é um bom exemplo.

Cuidava-se, ali, da modalidade culposa de um dos crimes do inc. IX do 
art. 1- (o acórdão faz expressa menção ao parágrafo único desse dispositivo).

Além disso, o inciso em análise contempla delitos meramente formais, 
sem dano efetivo ao consumidor, como “ter em depósito para vender ou expor 
à venda... matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo”.

M ais recentem ente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do Recurso Especial na 201.166, de São Paulo (5a Turma, j. em 21 
de outubro de 1999, Rei. Min. José Arnaldo da Fonseca), firmou o seguinte 
entendimento:

“Recurso Especial Penal. Pena máxima abstratamente cominada igual 
a 5 anos de detenção imposta alternativamente com a pena de multa. Art. 76 da 
Lei na 9.099/95. Alt. 89 do mesmo Estatuto.
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“Independentem ente de ser estabelecida cum ulativam ente ou 
alternativamente com pena de multa, a possibilidade da sursis processual só 
ocorre quando a pena privativa de liberdade mínima cominada for igual ou 
inferior a um ano”.

No caso objeto dessa decisão, cuidava-se de infração ao art. 1-, IV, da
Lei na 8.137/90 (“fraudar preço”).

Este C olendo Tribunal de A lçada C rim inal, igualm ente, teve 
oportunidade de adotar essa tese no julgamento da Apelação n- 1.055.739/8, 
da Capital, em que o réu era acusado de violar o disposto no art. 7U, II, da Lei 
n1! 8.137/90 (“vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, 
especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições 
legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial”):

“Realmente, a pena privativa de liberdade, igual ou inferior a um ano é 
a balizadora da concessão ou não da suspensão do processo, como deflui 
claramente do art. 89, caput, da Lei nü 9.099/95, pouco importando a pecuniária, 
alternativamente estabelecida”.

Ou ainda, em outra passagem:
“Assim, com a devida vênia, a previsão de pena pecuniária alternativa 

no dispositivo não autoriza a ilação de que o agente faz jus à suspensão do 
processo, pois, como já  se disse, no caso concreto a pena privativa de liberdade, 
igual ou inferior a um ano é o divisor de águas” (TACrim-SP -  7a Câmara, j. 
em 15 de maio de 1997, Rei. Juiz José Habice).

Outro precedente, também desta mesma Colenda Corte, assentou:
“A suspensão condicional do processo se aplica aos crimes cuja pena mínima 

cominada seja igual ou inferior a um ano, não havendo nenhuma distinção em relação 
aos casos de pena alternativa ou cumulativamente cominadas; portanto, inadmissível 
a concessão do benefício se a pena é superior a esse limite ainda que cominada pena 
pecuniária alternativamente, pois, se o legislador da Lei nü 9.099/95 não distinguiu a 
hipótese, é vedado ao intérprete fazê-lo” (TACrim-SP -  RT 750/632).

Na doutrina, a tese aqui afirmada conta com o sempre prestigioso apoio 
de Mirabete:

“A possibilidade de proposta de suspensão condiciona! do processo só 
pode ocorrer quando a pena privativa de liberdade mínima cominada à infração 
penal for igual ou inferior a um ano, independentemente de ser ela estabelecida 
cumulativa ou alternativamente com pena de multa” (“Juizados Especiais 
Criminais”, Atlas, São Paulo, 2000, pág. 247).

Se era descabida a aplicação, mesmo em tese, da pena de multa, ou 
irrelevante sua previsão como sanção alternativa, para esse efeito, o caso era 
mesmo de inviabilidade da suspensão condicional do processo.

V -  As condições impostas aos acusados
Pudessem ser afastados os argumentos até aqui apresentados, restaria 

ainda a questão do comparecimento pessoal obrigatório a Juízo, que a decisão
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recorrida estabeleceu como bimestral, quando a lei prevê o comparecimento 
mensal (art. 89, § Ia IV, da Lei nü 9.099/95).

Também nesse aspecto teria razão a Promotora de Justiça recorrente.
O disposto no art. 89, § Ia, IV, não admite outra exegese se não aquela 

que deflui da literalidade da norma.
A lei manda que o comparecimento a Juízo seja mensal, termo que 

encerra significado bastante claro e preciso!
As “outras condições” que, nos termos do art. 89, § 2U, poderá o Juiz 

especificar, obviamente deverão se somar às estatuídas no § )~, as quais, por 
serem mínimas e obrigatórias, não poderão ser atenuadas ou suprimidas:

“Em sede de Juizado Especial Criminal, é inadmissível afixação de prazo 
de comparecimento em período inferior ao estabelecido pelo art. 89, § 1-, IV, da 
Lei nu 9.099/95, pois a possibilidade de estabelecimento de outras condições 
para a suspensão do processo, além das elencadas no Diploma Legal, não implica 
na conclusão de que tenha o Juízo o poder discricionário de fixar o prazo, sendo 
certo ainda que mencionado benefício deve ser interpretado e aplicado de forma 
restritiva, para que atinja efetivamente seus objetivos” (RJDTACrim 40/376).

São essas as razões que me levam a emitir o parecer no sentido do 
conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja revogada a proposta 
de suspensão condicional do processo, feita de ofício pelo Juiz aos acusados, 
com o prosseguimento do feito, ou então, alternativamente, da reforma da 
decisão, para que o prazo de comparecimento dos réus em Juízo, durante o 
período de prova da suspensão, seja mensal.

São Paulo, 29 de janeiro de 2001.
Aníonio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Procurador de Justiça

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial nü 
1.248.733/8, da Comarca de São Paulo -  13a V.C. (Proc. 392/97), em que é:

Requerente: Ministério Público
Requerido: Juízo da Comarca
Réu: A.M.A. e E.S.S.
Acordam, em Décima Quinta Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, 

proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao Recurso Ministerial para que seja anulada à decisão 

guerreada, prosseguindo-se à ação penal até seus ulteriores termos. V.U.
Nos termos do voto do Relator, em anexo.
Participaram do julgamento os Srs. Juizes Carlos Biasotti (2Ü Juiz), 

Paulo Vitor (3Ü Juiz).
São Paulo, 15 de março de 2001.
Vidal de Castro, Presidente e Relator
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V o t o  n u 7 . 6 6 0

Cuida-se de recurso interposto peio Ministério Público contra a decisão 
de f!s., proferida pelo magistrado da 13a Vara Criminal da Capitai, que concedeu 
aos réus a suspensão do processo nos termos do art. 89 da Lei n- 9.099/95. 
Sustenta a impossibilidade do magistrado conceder a suspensão do processo 
após a recusa peio órgão de acusação, pois é certo que apenas ao Ministério 
Público cabe decidir sobre o cabimento da proposta da suspensão prevista no 
artigo 89 da Lei nIJ 9.099/95. Além disso, o magistrado alterou as condições 
obrigatórias previstas no artigo 89, § Ia, da Lei nü 9.099/95, prevendo o 
comparecimento bimestral dos réus.

O recurso foi regularmente processado. Mantida a decisão (fis.), subiram 
os autos.

A douta Procuradoria-Gera! de Justiça com o parecer de fis., opinou 
pelo provimento do recurso ministerial.

E o relatório.
A.M.A. e E.S.S., devidamente qualificados nos autos e na qualidade de 

Presidente da Associação Esportiva e Recreativa Clube de Campo Triângulo 
Azul e representante legal da empresa Coliseo Promoção e Consultoria de Vendas 
S/C Ltda., respecíivamente, foram acusados de terem infringido o disposto no 
art. 7U, inciso VIÍ, combinado com o art. 11, da Lei na 8.137/90, c.c. o art. 71, 
caput, do Código Penal, porque previamente ajustados e com identidade de 
propósitos induziram diversos consumidores e usuários a erro, por via de indicação 
ou informação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade de bem ou serviço, 
utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária.

O ilustre Promotor de Justiça oficiante entendeu que os réus não faziam 
jus aos benefícios da Lei nu 9.099/95. O magistrado, por sua vez, entendeu 
preenchidos os requisitos exigidos na citada lei e resolveu conceder aos acusados 
a suspensão do processo pelo prazo de dois (02) anos, sob as condições previstas 
no § Ia, incisos II e III, do art. 89, da Lei nu 9.099/95, bem como alterou as 
condições obrigatórias previstas.

Dispõe o art. 89 da Lei nü 9.099/95 que: "Nos crimes em que a pena 
mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidos ou não por esta lei, 
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do 
processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado 
ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 
autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)’’.

O certo é que o legislador utilizou o verbo poder e, ao fazê-lo, deixou 
claro que a proposta é facultativa.

Assim, seguiu-se o modelo norte-americano e a regra da lei processual 
civil no que pertine à transação entre as partes.
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Ao juiz cabe apenas e tão-somente analisar as formalidades legais, 
homologando ou não o acordo entre as partes.

Por outro lado, o titular da ação penal pública é o Ministério Público, e 
a transação prevista na Lei nü 9.099/95 é forma de autocomposição nas infrações 
de menor potencial ofensivo. Aliás, como corolário lógico temos que somente 
ao dominus litis cabe decidir acerca da conveniência ou oportunidade de 
suspender o processo ou ofertar denúncia.

Como se sabe, no processo penal uma parte é o réu e a outra a sociedade, 
representada pelo Ministério Público.

Caso o promotor de justiça não proponha a suspensão do processo e o 
juiz entenda ser o réu merecedor do benefício deverá encaminhar os autos ao 
Procurador-Geral de Justiça por aplicação analógica do art. 28 do Código de 
Processo Penal.

Insistindo o Procurador-Geral na não proposta de acordo, está o juiz 
obrigado a atendê-lo, sob pena de violação do princípio de que ao juiz é vedado 
proceder de ofício.

E, nesse sentido, ainda, inúmeros são os acórdãos proferidos pelas 
Câmaras deste Egrégio Tribunal de Alçada Criminal:

“Sentença. Lei n- 9.099/95. Aplicação de ofício pelo Juiz dos benefícios 
da Lei. Nulidade. Ocorrência: ementa oficial: ação penal. Composição amigável. 
Aplicação, de ofício, pelo juiz, dos benefícios da Lei nü 9.099/95, substituindo 
a posição ministerial contrária. Impossibilidade. Sentença anulada. É de ser 
anulada sentença que alija o órgão ministerial, dominus litis em processo 
criminal, de eventual proposta conciliatória e faz incidir, de ofício, os efeitos 
da Lei na 9.099/95”. Apel. nü 1.043.493, TACrim, Rei. Juiz Luís Ganzería, Ia 
Câmara, j. 17.4.97, v.u., rolo/fiash. 1.104/279.

“Juizado Especial Criminal. Transação penal. Ausência de proposta do 
Ministério Público. Oferecimento de ofício pelo Magistrado. Impossibilidade: 
ementa oficial: a nobre função do julgador no instituto da transação penal, 
prevista na Lei nü 9.099/95, é o de homologação de acordo levado a efeito 
entre as partes. Em nenhum momento o legislador previu que o julgador, ante 
a negativa do representante do Parquet, pudesse descer do vértice do triângulo 
do actum trium personarum e fazer as vezes de parte”. Apel. n- 1.055.001, 
TACrim, Rei. Juiz Xavier de Aquino, i Ia Câmara, j. 12.5.97, v.u., rolo/flash 
1.105/060.

Do exposto, meu voto dá provimento ao recurso ministerial, para que 
seja anulada a decisão guerreada, prosseguindo-se a ação penal até seus 
ulteriores termos.

Vidal de Castro, Relator
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Suspensão condicional do processo -  Prolação 
de sentença condenatória -  Impossibilidade -  Inexistência de 
omissão, uma vez que o Ministério Público fundamentou a 
negativa no oferecimento do benefício, contra a qual não se 
insurgiu o réu no momento adequado -  Preclusão

M a r t h a  d e  T o l e d o  M a c h a d o

Procuradora de Justiça designada -  S P ________________________________________ _

APELAÇÃO CRIMINAL N« 337.143.3/6-00 -  São Paulo
Apelanle: F.F.L.
Apelada: Justiça Pública

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d e  J u s t i ç a

1. Trata-se de apelação criminal interposta por F.F.L., inconformado 
com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da 
Capital, que o condenou à pena de um ano de reclusão e ao pagamento de dez 
dias-multa, no valor unitário mínimo, concedido o sursis, por incurso no artigo
333 do Código Penal.

Nas razões de apelo, bate-se preliminarmente pela concessão da suspensão 
condicional do processo após a prolação do decreto condenatório, sob o argumento 
de que seria cabível no momento processual próprio mas não foi concedida por 
omissão, e, no mérito, pela absolvição, por insuficiência probatória.

2. O apelo não comporta provimento.
Não merece acolhida o pedido de suspensão condicional do processo 

formulado pelo réu tão-somente nas razões de apelação, seja porque a ela não fazia 
jus no momento processual adequado, qual seja o do oferecimento da denúncia, ou 
porque, prolatada a sentença de mérito, ela é completamente descabida.

Como já está se pacificando na doutrina e na jurisprudência, a oferta 
da suspensão condicional do processo é poder discricionário do Ministério 
Público, regrado estritamente pela lei no tocante às hipóteses de cabimento e 
seu momento processual, e não direito subjetivo do acusado.

Tanto que não pode a suspensão ser concedida de ofício pelo Juiz, 
como já  assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal (cf. RH n- 75.343, 
sessão de 12.11.97. No mesmo sentido, HC n- 76.437/SP- Ia Turma, Relator 
o Ministro Octavio Gallotti, DJU 21.8.98).111

Como salientou Sua Excelência:

(I) Citado na obra “jurisprudência Criminal do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribuna! 
de Justiça”, Alfredo de Oliveira Garcindo Filho, Curitiba. 1999, pág. 453.
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“A suspensão prevista no artigo 89 da Lei nü 9.099/95 é uma faculdade 
exclusiva do Ministério Público, a quem cabe promover privativamente a ação 
penal pública (CF, art. 129, inciso I), não podendo o juiz substituí-lo”.

No mesmo diapasão o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, 
no acórdão relatado pelo Eminente Desembargador Silva Pinto:

“De há muito deixou o Magistrado, contra sua índole, de interferir no 
tema acusatório, função própria do Ministério Público (art. 129, inciso I, da 
Constituição da República), que é indeiegável (§ \-d o  mesmo dispositivo).

A Lei Maior, como se vê, impede que o Juiz assuma o pape! átdominus 
litis e proponha ele próprio a suspensão condicional do processo” .í2>

No caso dos autos, considerando-se tão-somente o quantum da pena, a 
suspensão, em tese, era cabível.

Mas não ocorreu qualquer omissão do órgão do Ministério Público em 
manitêstar-se sobre a questão, nem do juízo a quo no exercício da função fiscalizadora 
dos atos do Parquet ou da ordenadora do processo segundo os ditames legais.

Tanto assim que, no momento do oferecimento da denúncia, fls., o 
Doutor Promotor de Justiça manifestou-se sobre o ponto, asseverando que 
deixava de oferecer a suspensão porque descabida, já que o réu respondia a 
outro processo crime, nos expressos termos do disposto no artigo 89, caput, da 
Lei nü 9.099/95 (fato, aliás, admitido pela Defesa).

O exercício da discricionariedade regrada de que é titular o órgão da 
acusação quanto à oferta de suspensão foi efetivamente controlado pelo 
Magistrado a quo, que, concordando com a opção do Ministério Público, 
determinou o seguimento regular do feito, deixando de aplicar analogicamente o 
artigo 28 do CPP, como vem recomendando o STF e este Egrégio Tribunal, na 
hipótese contrária (cf. STF, HC nü 76.437/SP -  Ia Turma, Relator Ministro Octavio 
Gallotti, DJU 21.8.98, e HC n“ 76.619/MS -  2a Turma, Relator Ministro Nelson 
Jobim).01 2 3

E o réu conformou-se com o não oferecimento da proposta de suspensão, 
já  que nada argüiu em contrário, seja na prévia, fls., seja por ocasião das 
alegações finais, fls.

Vê-se, pois, que o feito não padece de qualquer eiva, que poderia ter sido 
gerada por eventual omissão do Parquet, mas que no caso concreto não ocorreu.

Mais. Se nulidade houvesse estaria sanada pela preclusão, nos termos 
do disposto no art. 5 72 ,1 e III, do CPP, posto que a Defesa deixou de argtiir o 
eventual vício na ocasião oportuna, qual seja aquela referida no art. 571, II, do 
estatuto adjetivo.

Com efeito, o eventual não oferecimento de proposta de suspensão 
condicional do processo pelo Ministério Público no momento processual

(2) RES 240.114.3, JTJ 221/307.
(3) Aresto citado in “Jurisprudência Criminal do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça”, organização. Alfredo de Oliveira Garcindo Filho, Curitiba, 1999, págs. 453-4.
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oportuno (qual seja, o do oferecimento da denúncia), em tese, apenas poderia 
gerar nulidade de natureza relativa.

Isto porque a suspensão não configura direito subjetivo do acusado, como 
já referido. Nem está o réu obrigado a aceitar a suspensão eventuaimente proposta 
pelo Ministério Público. Logo, se nem por ocasião da defesa prévia nem das 
alegações finais reclama da ausência de oferta, há de se entender que não a 
desejava, seja porque a entendia incabível ou porque não lhe parecia conveniente.

Portanto, no caso em tela, como a parte nada reclamou ou argüiu antes 
da prolação da sentença, a matéria relativa à eventual não-oferta de proposta 
de suspensão no momento processual cabível estaria coberta pela preclusão.

3. Anote-se, ainda, que o art. 89 da Lei nü 9.099/95, ao impor os 
requisitos subjetivos para a concessão da suspensão, em especial no ponto 
relativo aos antecedentes do acusado, não está eivada de inconstitucionalidade.

Permissa maxima venia, o princípio da inocência não tem a extensão 
que lhe pretende atribuir o denodado Defensor, não impedindo que o fato de o 
réu estar respondendo a outro processo criminal, embora ainda não condenado, 
tenha consequências de natureza processual, ligadas à conveniência para a 
sociedade de prosseguimento normal do segundo processo.

Assim, como já entendeu o Supremo Tribunal Federal:
“Para que se verifique o direito ao benefício da suspensão condicional 

do processo, por dois a quatro anos, a pena mínima cominada há de ser igual 
ou inferior a um ano, além de seu eventual beneficiário não poder estar 
respondendo a processo ou não tiver sido condenado por outro crime (arts. 61 
e 89 da Lei nü 9.099/95). Caracterizado que a paciente responde à ação penal 
pendente de recurso e a outros processos, não lhe socorre o benefício da 
suspensão do processo nos moldes pretendidos” (HC n- 73.793/PR - 2- Turma, 
Relator Ministro Maurício Corrêa, DJU 20.9.96, pág. 34.536).Í41

E nem poderia o Pretório Excelso entender de outra forma, já que tem 
assentado que o princípio da inocência não impede a própria prisão preventiva ou a 
obrigação de o réu se recolher a prisão para apelai-, nos casos cabíveis (HC nü 69.667- 
R J-R el. Min. Moreira Alves, DJU 26.2.93, pág. 2.357: HC nü 79.634-PE, DJU de 
24.6.94, pág. 16.649; HC nB 58.901-GO, DJU de 26.3.93, pág. 5.005; HC rE 70.634- 
PE, DJU de 24.6.94, pág. ! 6.649, todos relatados pelo Ministro Francisco Rezek).4 (5) 6

Ora, se o invocado princípio da inocência não impede nem mesmo o 
cerceamento da liberdade antes da sentença condenatória definitiva, muito 
menos teria o condão de gerar a inconstitucionalidade do referido dispositivo 
da Lei de Pequenas Causas Criminais.

4. Por outro lado, mesmo que em tese fosse cabível a suspensão 
condicional do processo -  o que não é o caso - ,  não havería de ser concedida

(4) Obra citada.
(5) Aresto citado por Mirahele. in “Código de Processo Penal interpretado”. 6a edição. Atlas. pág. 

760. nota 594.5.
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após a prolação da sentença condenatória, sob pena de fundo desvirtuamento 
do instituto e de violação do próprio exercício do jus puniendi, poder-dever do 
Estado, constitucionalmente imposto e assegurado (CF, art. 129, inciso I).

Antes da introdução no Ordenamento da Lei n- 9.099/95, vigorava o 
princípio da plena indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, 
decorrência inafastável da regra da inderrogabilidade da pena criminai. Justo e 
coerente que, chamando o Estado para si o monopólio do emprego da força, vedando 
aos cidadãos a efetivação da chamada justiça privada (pena da prática de crime), 
tenha nascido para o Poder Público a obrigação da prestação da retribuição àqueles 
que cometem as mais severas violações aos valores do Ordenamento, concretizadas 
nos tipos penais. Daí o ensinamento da boa Doutrina de que o jus puniendi não é 
uma faculdade do Poder Público, mas o poder-dever de agir para a repressão das 
condutas criminosas, como forma de manutenção e preservação da paz pública.

E a Lei de Pequenas Causas Criminais não modificou a essência deste 
estado de coisas, que configura um dos pilares do Estado Moderno, democrático 
e civilizado. Os contornos do jus puniendi continuam inalterados.

Ocorreu, sim, uma mitigação no dever de agir em relação aos crimes 
de ação pública incondicionada, na medida em que foi facultado ao titular da 
persecução penal em Juízo deixar de fazê-lo, presentes as hipóteses previstas 
na lei. Mas o referido diploma legal não facultou ao Ministério Público, de 
forma indiscriminada ou a seu exclusivo juízo, deixar de propor ou dar 
seguimento àação penal. Pode fazê-lo tão-somente nos estritos casos balizados 
na lei, em função da natureza dos crimes e das características pessoais do 
agente, e sob as condições, processuais e de direito material, nela impostas.

Como apontam os Promotores de Justiça de São Paulo, Pedro Henrique 
Demercian e Jorge Assaf Maluly, na obra “Teoria e Prática dos Juizados 
Especiais Criminais”:

“No esteio do mandamento constitucional, a Lei n° 9.099/95 mitigou os 
princípios da obrigatoriedade e da legalidade, seja pela possibilidade de aplicação 
imediata da sanção especial, não privativa de liberdade, na fase preliminar (art. 72) e 
mesmo depois de instaurada a instância penal (art. 81), seja pela adoção da suspensão 
condicional do processo, sempre por intermédio de ‘proposta do Ministério Público’ 
(consenso e transação) e, como conseqiiência, com a anuência das partes”.

(...) Pelo sistema adotado, no limiar da ação penal, valendo-se de critérios de 
‘discricionariedade controlada’ (...), ao oferecer denúncia -  presentes determinados 
requisitos -  ‘poderá propor’ a suspensão condicional do processo (art. 89)”.<IVI

Mas não é ampla a discricionariedade regrada delegada ao titular da 
ação penal pública incondicionada de não agir na persecução das infrações penais 
tidas pelo legislador como de pequeno potencial ofensivo. E regrada porque a lei 
limitou rigidamente as hipóteses de sua incidência e condicionou a suspensão do

(6) Obra citada, Aide Editora, Rio de Janeiro, 1997, págs. 72 e 124.
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processo ao cumprimento pelo réu de certas obrigações, além de impor a 
fiscalização da legalidade das atividades do Parquet pela Autoridade Judicial.

Em suma, a oferta da suspensão condicional do processo é poder 
discricionário do Ministério Público, regrado estritamente pela lei no tocante 
às hipóteses de cabimento e seu momento processual, e não direito subjetivo 
do acusado.

Tanto que não pode a suspensão ser concedida de oficio pelo Juiz, como 
já  assentou o Plenário do Supremo Tribunal Federal (cf. RE nü 75.343, sessão 
de 12.11.97. No mesmo sentido, HCn-76.437/SP~ DTurma, Relator o Ministro 
Octavio Galloti, DJU 21.8.98),171 como anteriormente assinalado.

E não sendo a suspensão condicional do processo um direito do acusado, 
nada no Ordenamento autoriza que se imponha fundo retrocesso na marcha 
processual, quando o curso absolutamente normal e regular do procedimento 
cabível na espécie levou a causa ao momento de seu julgamento pelo mérito.

Entender-se de maneira diversa, sempre com elevado respeito aos que pensam 
o contrário, implica afronta expressa ao texto da Lei nü 9.099/95 e desvirtuamento 
das finalidades do legislador ao introduzir o instituto em nosso Ordenamento.

Isto porque o momento processual em que o legislador autorizou a 
mitigação da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, com a 
inerente mitigação na inderrogabilidade da pena criminal, é o do oferecimento 
da denúncia, em face da dicção expressa do cxiput do art. 89.

E como vem reiteradamente sal ientando a Procuradoria-Geral de Justiça 
do Estado de São Paulo sobre a questão:

“A suspensão condicional do processo (tal como a transação penal) se 
traduz num acordo com concessões recíprocas. É intuitivo que não deve ser 
concedida, exclusivamente, em atenção ao interesse unilateral do acusado. Quando 
o instituto incida após o limiar da ação -  o que, em princípio, é inadmissível e 
inconveniente -  o seu grau de exigência não pode ser o mesmo peculiar às situações 
ordinárias. É que o esforço consumido com a realização dos atos instmtórios reduz 
a utilidade da medida para a sociedade. Se esta já tem a perspectiva concreta de um 
título condenatório, só excepcionalmente convirá sua aplicação, evitando-se, assim, 
que se converta em último refúgio do imputado, em busca da impunidade.

Não são poucos, aliás, aqueles que profligam a concessão da suspensão 
condicional do processo antes ou depois da sentença penal condenatória, ainda 
que sem o trânsito em julgado, justamente para se evitar que o princípio da 
oportunidade regrada não se transforme no princípio do oportunismo”.1'

Nesta linha de raciocínio, o Supremo Tribuna! Federal, em Sessão 
Plenária, já entendeu incabíve! a suspensão condicional do processo após a

(7) Citado na obra “Jurisprudência Criminal do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça”, Alfredo dc Oliveira Garcindo Filbo. Curitiba, 1999. pág. 453.

(8) Decisão preterida pelo Dr. Luiz Anlonio Guimarães Mavvey. nos autos do Protocolado n7 8 76.066/ 
99 -  Art. 28 do CPP. No mesmo sentido, os protocolados n -  8.3 17/00 e 1.230/00.
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prolação da sentença condenatória (cf. Diário da Justiça de 20 de dezembro de 
1996, Suplemento Informativo do STF nu 57, de 18.12.96). O posicionamento 
foi renovado nos autos do HC n- 74.848-1/RS, DJU 27.6.97, página 30.230, 
verbis: "A incidência da regra prevista no art. 89 da Lei nu 9.099/95 pressupõe 
não haver sido prolatada, ainda, sentença condenatória”.

Por todo o exposto, é que penso incabível a suspensão condicional do 
processo nesta fase processual, como pretende o apelante em suas razões de recurso.

5. No mérito, a respeitável sentença condenatória merece prosperar 
por seus próprios fundamentos.

Em síntese, o réu foi condenado como incurso nas penas do art. 333 do 
Código Penal, porque surpreendido na direção de uma motocicleta sem portar 
os documentos do veículo, em fiscalização de rotina realizada por policiais 
m ilitares, acabou por oferecer vantagens aos milicianos, para que não 
apreendessem a carteira funcional da Polícia Civil que ele, embora já  tendo 
deixado os quadros policiais, ainda portava.

Sustenta a absolvição porque entende insuficiente à prova do fato o 
testemunho dos três policiais militares inquiridos.

Ora, como já  entendeu a Justiça Paulista em acórdão relatado pelo 
eminente Desembargador Dínio Garcia:

“Inconcebível recair sobre os agentes da autoridade, in genere, 
presunção de inidoneidade. A ssim ,..., deve a prova testemunha! produzida por 
policial-condutor ser avaliada com os mesmos critérios com que é sopesado o 
depoimento de um particular civil, máxime porque inexiste qualquer restrição 
à produção de prova oral por milicianos” (in JUTACrim 27/172).

Invoco, ainda, os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
“Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoimentos de Policiais, 

pelo simples fato de o serem, sem que outras razões justifiquem sua rejeição” (HC 
nü 72.500/SP -  Ia Turma, Relator Ministro Sydney Sanches, DJU 4.8.95, pág. 
22.448).

“O valor dc depoim ento testemunhai de servidores policiais — 
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório -  
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá- 
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, 
da repressão penal. O depoimento testemunhai de agente policial somente não 
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse 
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar 
-  tal como ocorre com as demais testemunhas -  que as suas declarações não 
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos idôneos. 
Doutrina e Jurisprudência.” (HC ny 73.518/SP -  Ia Turma, Relator Ministro 
Celso de Mello, DJU 18.10.96, pág. 39.846).,y)

[9) Arestos citados in ‘'Jurisprudência Criminal do SupremoTribunal Federal e do SuperiorTribunal 
de Justiça”, organização Alfredo de Oliveira Garcindo Filho. Curitiba. 1999, pág. 393.
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No caso concreto, o cotejo entre as alegações do réu em seu 
interrogatório judicial e o testemunho dos milicianos não retira a credibilidade 
deste. Bem ao contrário, reforça-a.

Com efeito, o apelante confirma a ocorrência do evento, em linhas 
gerais, com as mesmas características relatadas pelos agentes públicos, embora 
negue a oferta da vantagem para que o ato de ofício não fosse praticado.

Mais do que isso, não invoca qualquer inimizade anterior com os milicianos, 
apesar de afirmar que já conhecia um deles, nem tampouco relata qualquer incidente 
quando da fiscalização de trânsito por eles conduzida que pudesse, mesmo em 
tese, explicar porque lançariam falsa e grave acusação contra ele.

Em suma, sua negativa genérica não tem o condão de desprestigiar o 
firme depoimento dos milicianos.

Por derradeiro, anoto, como bem salientado pelo ilustre Promotor de 
Justiça subscritor das contra-razões de apelo, que os policiais militares tinham 
o dever funcional de apreender a carteira de identidade da Polícia Civil retida 
indevidamente pelo policial exonerado, ato da função, pois, que o réu visava 
impedir através da corrupção dos agentes públicos. É o que se vê do ofício de 
fls., subscrito pelo Corregedor da Polícia Civil.

6. Ante o exposto, o parecer é pelo improvimento do apelo do réu.
São Paulo, 20 de abril de 2001.
Martha de Toledo Machado, Promotora de Justiça designada

Tráfico de entorpecentes -  Pena -  Regime inte
gral fechado -  Inconstitucionalidade da Lei n2 8.072/90 (art. 
2fl, § l fi) -  Revogação em face da Lei n2 9.455/97 -  Aplicação 
desta restrita ao crime de tortura -  Inocorrência

Pena -  Tráfico -  Substituição por restritiva de 
direitos -  Impossibilidade

J o s é  R i c a r d o  P e i r ã o  R o d r i g u e s  

Procurador dc Justiça -  S P ______

APELAÇAO CRIMINAL N2 301.101.3/7 -  Mogi das Cruzes 
Apelante: R.S.S.
Apelada: A Justiça Pública

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d e  J u s t i ç a

1. Trata-se de apelação crim inal apresentada pelo réu R.S.S., 
inconformado com a r. sentença do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
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da Comarca de Mogi das Cruzes, que o condenou às penas de 4 anos de reclusão, 
a ser integralmente cumprida em regime fechado, e 66 dias-multa por infração 
ao disposto no artigo 12, combinado com o artigo 18, inciso IV, da Lei n2
6.368/76.

Em suas razões recursais pleiteia o ilustrado defensor a absolvição do 
apelante por insuficiência probatória, porquanto baseada a decisão condenatória 
exclusivamente em depoimentos suspeitos dos policiais que efetuaram a prisão 
em flagrante do réu. Todavia, se porventura não for possível a absolvição, pede 
o combativo advogado, subsidiariamente, o afastamento da majorante do artigo 
18, inciso IV (tráfico cometido nas imediações de estabelecimento de ensino), 
não configurada na hipótese dos autos, assim como a substituição da pena 
privativa da liberdade por sanção restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 
do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei n2 9.714/98. Por último, 
solicita ainda o patrono do réu seja permitido a este cumprir sua reprimenda 
inicialmente e não integralmente em regime fechado, de forma a poder progredir 
p o ste rio rm en te  para  um regim e m ais brando, não só em razão da 
inconstitucionalidade da norma do artigo 2-, § l2, da Lei nü 8.072/90, que 
determina o cumprimento integral das penas relativas aos crimes hediondos 
em regime fechado, mas também e sobretudo porque mencionado dispositivo 
acabou por ser revogado pelo artigo lü, § 7Ü, da Lei n- 9.455/97, que define os 
crimes de tortura e dá outras providências e que determina o cumprimento 
inicia! e não integral da pena em regime fechado.

O apelo em questão foi devidamente contrariado pelo representante do 
Ministério Público de Primeiro Grau, que propôs o seu improvimento.

É o necessário em apertada síntese.
2. Não merece ser provido, a nosso entender, o recurso interposto.
E isto porque, em primeiro lugar e diversamente do afirmado pela 

esforçada defensoria, a prova dos autos é segura e não admite a menor dúvida 
quanto a ter o apelante R.S.S. cometido, em associação com a adolescente 
V.C.L., o crime de tráfico de drogas descrito na preambuiar e que lhe valeu a 
presente condenação.

Com efeito, a materialidade da infração não se discute, porquanto 
provada pela apreensão em poder da referida adolescente, comparsa do réu no 
tráfico de entorpecentes, de 25 (vinte e cinco) porções de cocaína em forma de 
“crack”, que a menor trazia consigo por determinação do acusado para serem 
por ambos comercializadas, tudo conforme se verifica do competente auto de 
exibição e apreensão (fls.) e do laudo de exame químico-toxicológico realizado, 
positivo para cocaína (fls.).

Por outro lado, também a autoria é inquestionável ante os depoimentos 
dos policiais civis R.M.O. e D.M.P.R.S., que efetuaram a prisão em flagrante 
do réu (fls.), estando roborados tais depoimentos pela apreensão da droga já 
mencionada e pelas confissões do acusado R. e da menor V., colhidas à primeira 
hora, no auto de prisão em flagrante delito (fls.).
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Reaimente, relatam tais policiais que, na madrugada de 22 de maio de 
1999, dirigiram-se eles até o Auto Posto Duque, situado nas proximidades da 
UMC, na cidade e comarca de Mogi das Cruzes, posto que haviam recebido 
informações de que naquele local um casal, composto de homem, que usava 
cavanhaque e era conhecido por R., e de uma garota loira, vestindo calça branca 
e blusão preto, procedia ao tráfico de entorpecentes. Então, em lá chegando, os 
investigadores avistaram o acusado R. e a adolescente V., constatando que estes 
tinham as mesmas características do casal descrito nas informações. Diante 
disso, submeteram eles R. e V. a uma revista pessoal, oportunidade em que 
encontraram com a adolescente, escondidas sob suas vestes, 25 (vinte e cinco) 
porções de cocaína em forma de “crack” e com o acusado a importância de R$ 
20,00 (vinte e reais) em dinheiro. Em seguida, indagados sobre a droga, R. e V. 
confessaram que a estavam comercializando, sendo certo inclusive que o 
dinheiro apreendido era produto da venda de alguns “papelotes” de cocaína, 
esclarecendo, ainda, que R. deixara a droga em poder de V. porque acreditava 
que, sendo ela mulher e menor, não seria submetida a uma revista em caso de 
eventual diligência policial.

Demais disso, cumpre observar que, à primeira hora, na flagrância dos 
fatos, tanto o acusado R. como a adolescente V. admitiram o tráfico que 
praticavam em conjunto, confessando-o perante a autoridade policial (fls.).

Ora, nessas condições, não há negar-se o crime de tráfico de drogas em 
associação praticado pelo apelante, até porque os relatos dos investigadores, 
que não conheciam anteriormente o imputado e não tinham qualquer motivo 
para incriminá-lo falsamente, estão roborados pela apreensão da droga (fls.) e 
pelas confissões policiais do réu e da menor V. (fls.).

Outrossim, deve ser anotado que é despropositado colocar-se em dúvida 
os depoimentos dos investigadores inquiridos pelo simples fato de serem eles 
policiais, até porque como já decidido pelo Pretório Excelso:

“O valor de depoim ento testemunhai de servidores policiais -  
especial mente quando prestado em juízo, sob garantia do contraditório -  reveste- 
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo 
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da 
repressão penai.

O depoimento testemunhai do agente policial somente não terá valor 
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular 
na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar -  tal como 
ocorre com as demais testemunhas -  que as suas declarações não encontram 
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF 
-  HC nü 73.518-5 -  Rei. Celso de Mello -  DJU 18.10.96, pág. 39.846).

Destarte, ante tal painel probatório, harmonioso e convincente, era de 
rigor a condenação do increpado por ofensa ao artigo 12 da Lei Antitóxicos, 
eis que bem caracterizado, inclusive pela quantidade da droga apreendida e
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pela forma como estava ela embalada, em pequenos “papelotes” já prontos 
para a venda, o tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, não há também como afastar-se a majorante do artigo 
18, inciso IV, da Lei nfi 6.368/76, pois perícia efetuada no local dos fatos (fls.) 
demonstra que o posto de gasolina, onde o acusado procedia ao tráfico de 
drogas, estava situado exatamente em frente à UMC (Universidade de Mogi 
das Cruzes), sendo irrelevante que a infração tenha sido cometida fora do horário 
de aulas, pois, na conformidade do texto legal, basta que a hedionda mercancia 
seja efetuada nas imediações de estabelecimento de ensino para que se tenha 
por configurada a majorante do artigo 18, inciso IV, da Lei das Drogas.

Demais disso, não há igualmente como permitir-se que a reprimenda 
do réu seja inicialmente e não integralmente cumprida em regime fechado, de 
forma a ensejar posterior progressão para regime mais brando, pois o tráfico 
de drogas é crime hediondo e sua penalidade, por força do disposto no artigo 
2Ü, § 1ü, da Lei n- 8.072/90, deve ser integralmente cumprida em regime fechado.

E nem se diga que tal norma seria inconstitucional, pois o tema já  foi 
amplamente debatido no Pretório Excelso, que fixou entendimento no sentido 
de que:

“Tendo sido o delito de tráfico de entorpecentes praticado durante a 
vigência da Lei nfl 8.072, de 25.7.90, correto o acórdão impugnado, ao acolher o 
recurso do Ministério Público e aplicar o regime integralmente fechado previsto 
no artigo 2-, § lü, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Plenário do
STF” (STF -  HC n- 72.214-8 -  Rei. Sydney Sanches -  DJU de 17.5.96, pág. 
16.322).

Da mesma forma, não pode ser aceito o argumento de que o artigo 2a, 
§ I®, da Lei n® 8.072/90 tenha sido revogado pelo artigo fü, § 7U, da Lei n- 
9.455/97, porquanto esta última é específica e cuida exclusivamente do crime 
de tortura, de tal sorte que os institutos ali inseridos, dentre os quais aquele que 
determina o cumprimento inicial e não integral da pena em regime fechado 
(art. 1°, § 7-), dizem respeito apenas e tão-somente ao crime de tortura, não 
tendo aplicação aos demais delitos considerados como hediondos.

Aliás, nesse sentido a orientação da Suprema Corte que, chamada a 
manifestar-se sobre o assunto, teve a oportunidade de proclamar que:

“De qualquer maneira, bem ou mal, o legislador resolveu ser mais 
condescendente com o crime de tortura do que com os crimes hediondos, o 
tráfico de entorpecentes e o terrorismo. Essa condescendência não pode ser 
estendida a todos eles, pelo Juiz, como intérprete da Lei, sob pena de usurpar a 
competência do legislador e de enfraquecer, ainda mais, o combate à criminalidade 
mais grave” (STF -  HC n® 76.543-5 -  Rei. Sydney Sanches -  j. 3.3.98 -  DJU 
17.4.98).

Por último, é desarrazoada a pretensão da douta defesa de substituição da 
sanção privativa de liberdade (quatro anos de reclusão) por pena restritiva de direitos 
nos termos do artigo 44 do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei nü
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9.714/98, porquanto manifesta a incompatibilidade entre esse reformado artigo 44 
do Código Penal com o crime de tráfico de drogas, que é hediondo e por sua 
excepcional gravidade não admite a anistia, a graça, o indulto, a fiança e a liberdade 
provisória e que impõe aos réus por tal infração condenados o cumprimento integral 
da pena em regime fechado (art. 2-, incisos I e II e § lü, da Lei nü 8.072/90).

Ora, como admitir-se que a um crime hediondo, cuja pena deve ser 
integralmente cumprida em regime fechado, possa aplicar-se um dispositivo 
(art. 44 do CP) destinado exclusivamente a delinqiientes de pequena ou média 
periculosidade?

Tal exegese importaria em absurda, ilógica e desconexa interpretação da 
Lei, inadmissível, uma vez que, como assinala o insigne Carlos Maximiliano: “Deve 
o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva 
um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou 
impossíveis” (in “Hermenêuticae Aplicação do Direito”, pág. 166, Forense, 9a edição, 
1981).

Por isso e ante todo o exposto, temos que é absolutamente correta e 
conforme a prova dos autos a condenação do apelante por infração ao artigo 
12, combinado com o artigo 18, inciso IV, da Lei Antitóxicos, nenhum reparo 
merecendo a cuidadosa decisão de Primeiro Grau.

3. Pelo improvimento do apelo apresentado é, portanto, o nosso parecer.
São Paulo, 14 de janeiro de 2000.
José Ricardo Peirão Rodrigues, Procurador de Justiça

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nu 
301.101 -3/7, da Comarca de Mogi das Cruzes, sendo apelante R.S.S. e apelada 
a Justiça Pública:

Acordam, em Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

A r. sentença de fls., cujo relatório se adota, condenou R.S.S. a quatro 
anos de reclusão, em regime integralmente fechado, e ao pagamento de sessenta 
e seis diárias, no unitário mínimo, como incurso nas penas dos artigos 12, 
capuf, e 18, inciso IV; ambos da Lei n!1 6.368/76.

O réu, inconformado, apelou, postulando a absolvição, sob o fundamento 
de que as provas dos autos eram insuficientes para autorizar o decreto 
condenatório, limitadas às declarações contraditórias dos policiais que deixaram 
de arrolar testemunhas estranhas ao quadro policial. Pleiteia, subsidiariamente: 
a) o afastamento da causa de aumento do artigo 18, inciso IV, da Lei de Tóxicos, 
não configurada nos autos, pois a prisão do acusado ocorrera num sábado, fora, 
portanto, do horário de aulas; b) a substituição da pena privativa de liberdade 
pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, com a redação 
que lhe deu a Lei nü 9.714/98, e c) que a pena possa ser cumprida inicialmente
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em regime prisional fechado, permitindo-lhe progredir futuramente a regime 
mais brando, argumentando, ainda, com ser inconstitucional o artigo 28, § lu, da 
Lei n- 8.072/90, que determina o cumprimento da pena em regime integralmente 
fechado, dispositivo esse revogado pelo artigo lü, § 1-, da Lei nü 9.455/97 (fls.).

Respondido o recurso (fls.), a Procuradoria opinou pelo não provimento
(fls.).

Existem nos autos elementos de convicção, que revelam, de forma 
segura, a vinculação do apelante com a droga apreendida.

Os policiais responsáveis pela prisão do réu, R.M.O. e D.M.P.R.S., 
declararam ter recebido denúncia anônima de que nas proximidades da 
Universidade de Mogi das Cruzes havia um casal vendendo droga. Passaram a 
eles todas as descrições do casal: o homem usava cavanhaque e era conhecido 
por R., e a garota era loura e vestia calça branca e blusão preto. Os policiais, 
chegando ao local, reconheceram imediatamente os traficantes, submetendo- 
os à revista pessoal, ocasião em que fora apreendida em poder da adolescente 
V., namorada do réu, vinte e cinco porções de cocaína em forma de “crack”, 
escondidas sob suas vestes, e em poder de R. encontram a quantia de vinte 
reais. Indagados a respeito do entorpecente, acabaram por confessar que o 
estavam comercializando. R. disse ainda que achou melhor deixar a droga em 
poder de V., porque acreditava que, sendo ela mulher e menor, não seria 
submetida à revista pessoal em caso de eventual diligência policial (Rs.).

Interrogados no auto de prisão em flagrante, R. e V. declararam que 
efetivamente com eles foram encontrados o entorpecente e a importância de 
vinte reais em dinheiro (fls.).

Dessa forma, é de ponderar que os depoimentos dos policiais nada têm de 
contraditório, pois evidenciaram que o apelante se dava ao tráfico ilícito de drogas.

A condenação, portanto, resultou de prova segura de que o acusado 
traficava entorpecente, merecendo integral confirmação abem  lançada sentença 
do MM. Juiz de primeiro grau.

A d e m a i s ,  o  a p e l a n t e  e r a  a p o n t a d o  c o m o  t r a f i c a n t e .  E  a  q u a n t i d a d e  

expressiva de cocaína apreendida, bem como o modo de acondicionamento, 
em papelotes, também sugerem destinação a tráfico ilícito.

Sua conduta se subsumiu, portanto, ao preceito primário descrito no 
tipo do artigo 12 da Lei n- 6.368/76.

Passando-se ao exame da causa de aumento prevista no artigo 18, inciso 
IV, da Lei de Tóxicos, não há dúvida de sua caracterização, pois, através do 
laudo de fls., ficou comprovado que a Universidade de Mogi das Cruzes fica 
próxima ao Auto Posto Duque, local dos fatos. Ademais, a alegação de que o 
delito fora praticado fora do horário de aula, não exclui a referida causa de 
aumento de pena, já  que a distância entre a Universidade e o Auto Posto é 
m ínim a. Além  disso, aos sábados são m inistradas aulas e cursos na 
Universidade.
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Quanto ao pedido do réu de cumprir sua pena em regime prisional 
inicialmente fechado, de forma a ensejar futura progressão para regime 
m ais brando, não procede. Os Tribunais Superiores não reconhecem  
inconstitucionalidade do artigo 2-, § lü, da Lei n- 8.072/90: “À lei ordinária 
compete fixar os parâmetros dentro dos quais o julgador poderá efetivar ou 
a concreção ou a individualização da pena. Se o legislador ordinário dispôs, 
no uso da prerrogativa que lhe foi deferida pela norma constitucional, que 
nos crimes hediondos o cumprimento da pena será no regime fechado, 
significa que não quis ele deixar, em relação aos crimes dessa natureza, 
qualquer discricionariedade ao juiz na fixação do regime prisional” (STF -  
HC n— 69.603-1 e 70.121-3).

O regime prisional, portanto, será do início ao fim fechado, não só 
porque assim o determina a lei, mas também pela gravidade do crime, a exigir 
severa punição, ressalvado, nesse tema, a opinião do subscritor deste.

Em face do exposto, negam provimento ao recurso.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores Denser de Sá 

(Presidente com voto) e Gomes de Amorim, com votos vencedores.
São Paulo, 29 de junho de 2000.
Celso Limongi, Relator
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SEÇÃO CÍVEL

Ação civil pública -  Ação para defesa de inte
resses difusos e coletivos -  Ação que abrange determinada 
região, envolvendo várias comarcas -  Fixação de competên
cia pelas normas reguladoras da ação civil pública e do Esta
tuto da Criança e do Adolescente, par e passo do preceito co
mum do Código de Processo Civil -  Inaplicabilidade do arti
go 93 do Código de Defesa do Consumidor, por se referir, ex
pressamente e exclusivamente, às ações para defesa de inte
resses individuais homogêneos, que não se confundem com os 
interesses coletivos, os quais são discriminados pelo próprio 
Código de Defesa do Consumidor (artigo 81) -  Recurso co
nhecido e provido

J u r a n d i r  N o r b e r t o  M a r ç u r a

Procurador de Justiça -  S P _________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nu 076.434.0/1-00 -  São José dos 
Campos

Agravante: Ministério Público
Agravadas: Fazenda Pública do Estado de São Paulo c Fundação 

Estadual do Bem Estar do Menor -  Febem

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d e  J u s t i ç a

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Dr. Promotor de 
Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de São José dos Campos contra 
a r. decisão trasladada às f  1 s., que acolheu a exceção de incompetência deduzida 
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo nos autos da Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público em face da Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo e Fundação Estadual do Bem Estar do Menor -  Febem, determinando a 
remessa dos autos a uma das Varas Centrais da Infância e da Juventude da 
Comarca da Capital, com esteio no artigo 93 da Lei n- 8.078/90 (CDC).

Ao agravo foi concedido efeito suspensivo, nos termos do r. despacho de fls.
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O MM. Juiz a quo prestou as informações constantes de fls.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou contra-minuta às fls.
A Febem não apresentou contraminuta no prazo legal.
2. O apelante requer, em preliminar, a anulação da r. decisão agravada, 

por inobservância ao princípio do contraditório inserto no artigo 5-, inciso LV, 
da Constituição Federal, em virtude de não haver sido conferida oportunidade 
de manifestação à co-ré Febem, antes de prolatado o decisum. No mérito, 
sustenta a inaplicabilidade, in casu, do artigo 93 do Código de Defesa do 
Consumidor, aduzindo tratar-se de discussão de dano de âmbito local, incidindo 
na espécie o fenômeno da prevenção.

Ab initio, tenho que não merece acolhida a preliminar de violação ao 
princípio do contraditório argüida pelo combativo Dr. Promotor de Justiça 
agravante, tendo em vista tratar-se de incompetência absoluta, cuja matéria 
pode ser conhecida ex officio pelo juiz, independente de provocação ou oitiva 
das partes (cf. art. 113 do CPC). Ademais, o direito de reclamar eventual prejuízo 
compete à parte prejudicada e não ao Ministério Público que, no caso em 
testilha, atua como parte (cf. art. 6- do CPC).

No mérito, assiste razão ao agravante.
Efetivamente, o artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor não se 

aplica ao caso em espécie, porquanto referido dispositivo encontra-se inserido 
no Capítulo II do Título III do CDC, que tratadas ações coletivas para a “Defesa 
de Interesses Individuais Hom ogêneos”, sendo certo que os interesses 
deíendidos pelo Ministério Público na aludida ação civil pública pertencem a 
categoria diversa, consoante demonstrou, percucientemente, o culto Dr. 
Promotor de Justiça agravante (cf. fls.).

Outrossim, o artigo 93 do CDC ao referir-se a “danos de âmbito nacional 
ou regional” teve em mira, respectivamente, o território nacional ou apenas 
parte dele, id est, as regiões sul, sudeste etc., não se prestando a expressão 
“regional”, constante do aludido dispositivo legal, para designar a região 
formada por duas ou mais cidades de um mesmo Estado.

Afinal, não teria sentido deslocar-se para o foro da Comarca da Capital a 
discussão de matéria afeta à região de São José dos Campos, inclusive porque o Juiz 
da Comarca da Capital não possui jurisdição sobre as Comarcas mencionadas a fls. 
03, item I, alínea “a”, ocorrendo, aí sim, hipótese clara de invasão de competência.

A solução mais consentânea com as normas do Direito Processual 
aplicável passa necessariamente pelo fenômeno da prevenção.

Com efeito, em se tratando de interesses difusos afetos a adolescentes 
de uma determinada região, englobando duas ou mais comarcas, a ação civil 
pode ser proposta em qualquer delas, hipótese em que considera-se prevento o 
juiz que despachou em primeiro lugar, ex vi do artigo 106 do Código de Processo 
Civil combinado com o artigo 209 do ECA.

Aliás, idêntico entendimento resulta da aplicação do artigo 2U da Lei nfl 
7.347/85, na hipótese em que, verbi grada, o dano (ambiental, ao patrimônio
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histórico, cultural etc.) atingir mais de uma comarca, consoante precedente 
jurisdicional colacionado pelo eminente Desembargador Nigro Conceição nos 
autos do AI n~ 072.867.0/8-00, da Comarca de Campinas.

3. Ante o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo 
provimento do recurso.

São Paulo, 27 de novembro de 2000.
Jurandir Norberto Marçura, Procurador de Justiça

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nü 
76.434-0/1-00, da Comarca de São José dos Campos, em que é Agravante 
Promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude de São José dos Campos, 
sendo Agravados Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros:

Acordam , em Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, por unanim idade de votos, dar provim ento ao recurso, de 
conformidade com o voto do Relator que fica fazendo parte integrante do 
presente julgado.

O julgam ento teve a participação dos Desembargadores Álvaro 
Lazzarini (Presidente) e Gentil Leite.

São Paulo, D de março de 2001.
Hermes Pinotti, Relator

V o t o  n q 1 3 . 6 7 1  -  C â m a r a  E s p e c i a l

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em exceção de 
incompetência referente à ação civil pública promovida pelo agravante em 
face do Estado de São Paulo e da Fundação do Bem Estar do Menor -  Febem, 
visando a assinação de obrigação de fazer para criar e manter unidades de 
atendimento de internato, de semiliberdade e de internação provisória, além 
de outras providências de atendimento para toda região, atingindo os municípios 
de Aparecida, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, 
Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Lorena, 
Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Queluz, Roseira, Salesópohs, Santa 
Branca, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, 
São Sebastião, Taubaté, Tremembé, Ubatuba, Jambeiro, Lavrinhas, Areias, São 
José do Barreiro, Arapeí, Canas, Santo Antonio do Pinhal, Potim, Natividade 
da Serra, Lagoinha, Redenção da Serra, Monteiro Lobato e Silveiras.

O MM. Juiz a quo entendeu por se tratar de questão regional a matéria 
deveria ser conhecida por uma das Varas da Infância e Juventude da Comarca 
da Capital, por força da inteligência do artigo 93 do Código de Defesa do 
Consumidor e artigo 21 da lei reguladora da ação civil pública, no que discordou 
o M in istério  Público , afiançando a inaplicabilidade das normas ora 
especificadas.
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Conhecido o agravo, foi deferido o efeito suspensivo (fls.), tendo o 
MM. Juiz prestado informação a fls., aflorando contraminuta (fls.).

A douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento do recurso
(fls.).

2, A respeitável decisão monocrática, de reconhecido zelo, não merece 
subsistir.

A primeira matéria aventada no agravo volta-se à nulidade da decisão, 
ante a não observação do princípio do contraditório, dado que não ter-se-ia 
dado oportunidade de manifestação à co-ré Febem.

Com efeito, como mui bem salientado pelo nobre Procurador de Justiça 
oficiante, não há falarem eiva pelo simples fato de que a incompetência ora discutida 
não é relativa, mas sim absoluta, pelo que podería ser conhecida de ofício a qualquer 
tempo em qualquer grau de jurisdição, sem se olvidar que o Ministério Público 
agindo como parte, não lhe compete a argüição de eventual prejuízo da parte adversa, 
carecendo, neste ponto de legitimidade e interesse processual.

Assim, arreda-se o vício propalado na preambular do recurso interposto.
No tocante ao âmago da questão, de fato, com razão o combativo 

Promotor de Justiça, porquanto as premissas alinhavadas no respeitável 
decisório de 1 - grau não permite a conclusão atinente à incompetência do Juízo.

Em primeiro plano de discussão, cumpre observar que a matéria debatida, 
revolvida na ação civil pública diz respeito a interesses coletivos, os quais não se 
confundem com os interesses individuais homogêneos, pois enquanto os primeiros 
concernem as circunstâncias de fatos comuns, tal como os últimos, seus titulares 
são absolutamente indeterminados e o objeto do interesse é indivisível, o que já 
não se sucede com os interesses individuais homogêneos, cujos titulares são 
determinados ou determináveis, sendo o objeto divisível.

Assim, cuidando a hipótese de interesses coletivos, o que se encontra 
plenamente desvendado em petição inicial (fls.), o prisma de análise não pode 
escapar da natureza da ação.

Valeu-se o Magistrado a quo da norma inovadora do artigo 21 da lei 
que disciplina a ação civil pública, que determina na aplicação à defesa dos 
direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os 
dispositivos do Título III do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do preceito do artigo 21 raciocinou o exegeta o alicerce no artigo 
93 do Código de Defesa do Consumidor, em especial inciso II, que fixa o Foro 
da Capital do Estado, no que aqui importa, para as ações voltadas para defesa 
de interesses individuais homogêneos referentes a danos de âmbito regional.

De imediato, infere-se a não existência de subsunção lógica ideal entre 
os conceitos objeto de exame, pois a ação civil pública em testilha se presta à 
defesa de interesses coletivos, enquanto a norma do Código de Defesa do 
Consum idor guarda aplicação aos interesses individuais hom ogêneos, 
expressamente, encontrando-se inserida no Capítulo II, que versa acerca “Das 
Ações Coletivas para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos”.
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Contudo, dir-se-ia que o Código de Defesa do Consumidor, com tanta 
e tantas leis pátrias possui imprecisão técnica e vernacular, porquanto o 
legislador teria querido abranger toda e qualquer hipótese de ação coletiva (é 
certo que o intérprete deve se valer de todas as técnicas de interpretação para 
chegar a conclusão mais lógica. Entrementes, defeso é ao exegeta ir além ou 
ficar aquém da norma, de tal arte que não se concebe a interpretação do preceito 
com base no que queria o legislador, quando seu querer não é expresso na lei, 
ou seja, de pouco ou de nada vale o legislador ter a intenção de se assim escrito 
não é o texto legal, de maneira que aquilo que escrito não foi no mandamento, 
não pode ser tido como integrante do universo jurídico, não podendo, assim, 
valer-se o intérprete da intenção alienígena ao texto para dar-lhe o perfil do 
que posto não foi, sendo tal o motivo pelo qual desprezada é a intenção do 
legislador não formalizada em lei, não se confundindo a mens legis com a 
mens legislatoris -  se arreda, pois o elemento histórico, de valor relativo, deve 
ser sempre posto de lado quando divorciado do sentido), o que não significa 
interpretação larga, sem barreiras, quanto a incidência normativa, numa espécie 
de analogia de criação, porquanto desenvolve-se nova norma jurídica com 
arrimo em outra que não lhe guarda pertinência.

É o que ocorre.
O legislador do Código de Defesa do Consumidor, buscou a especialização 

das ações, tanto é que no artigo 81, percursor do Capítulo I do Título III, em 
destaque, individuou os interesses difusos (inciso I), os interesses coletivos (inciso 
II), classificando-os como transindividuais de natureza indivisível, e os interesses 
individuais homogêneos (inciso III), advindos de origem comum.

Desta feita, as normas relativas aos interesses coletivos não se 
confundem com aquelas voltadas aos interesses individuais homogêneos, salvo 
nos pontos comuns ou por expressa determinação legal.

Neste bordo, não sendo matéria comum e não havendo no ordenamento 
disposição expressa de aplicação da norma de competência das ações para a 
defesa de interesses individuais homogêneos àquelas de interesses coletivos, 
reina a impossibilidade de aplicação analógica, pena de criação de universo 
jurídico, porquanto o Código de Processo Civil regula as hipóteses de 
competência concorrente, fixando a ação civil pública, igualmente, regra 
específica de competência, como é sabido e não se nega em recurso.

Considerando que a ação civil pública resolve interesses difusos 
coletivos de determinada região, abrangendo mais de uma Comarca, considera- 
se competente, com prevenção aquele que despachou em primeiro lugar, em 
consonância com os artigos 106 do Código de Processo Civil e 209 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, consoante já se decidiu perante esta Corte, como 
mui bem lembrado pelo nobre Procurador de Justiça.

Nesse diapasão, nada autorizava a declinação de competência.
3. À vista do exposto, dou provimento ao recurso.
Hermes Pinotti, Relator
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Ação civil pública -  Loteamento -  Obras de 
infra-estrutura -  Hipótese em que a loteadora repassou a to
talidade dos lotes ao proprietário original, obrigando-se pela 
conclusão do empreendimento -  Caso de sucessão (art. 29 da 
Lei nfi 6.766/79) -  Legitimidade passiva a d  c a u s a m  -  Sentença 
que não a reconheceu -  Apelo provido para afirmar a legiti
midade passiva dos réus apelados

J o ã o  F r a n c i s c o  M o r e i r a  V i c g a s

P ro c u ra d o r  d e  Ju s tiç a  c o n v o c a d o ___________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nü 084.997.4/8-00 -  Itaí 
Apeiante: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Apelados: A.R.L. e outra

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d e  J u s t i ç a

Ação civil pública habitacional visando a regularização de loteamento 
urbano. A respeitável sentença de fls., reconhecendo a ilegitimidade da parte 
passiva, extinguiu-a na forma cio artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. 
Contra isso a irresignação.

Recursos processados, com resposta. É o relatório, opino.
O problema dos autos envolve a chamada sucessão do loteamento, 

verificada quando inter vivos ou causa mortis, alguém adquire a propriedade 
loteada (ou o que resta dela), sucedendo o loteador em todos os direitos e 
deveres obrigando-se a respeitar os compromissos e cessões relativos aos lotes 
já  negociados etc. A disciplina e a garantia disso estão no artigo 29 da Lei n- 
6.766, de 1979 (artigo 9U do Decreto revogado).

O sucessor no loteamento passa a ser o loteador, titular da gleba loteada, 
e não simplesmente o proprietário dos lotes individualmente considerados, 
como se os comprasse isoladamente do loteador.

No caso dos autos não houve compra de lotes, nem sucessão na 
propriedade de lotes, mas sim sucessão no loteamento. Sucessão que ocorreu 
quando a Municipalidade de Paranapanema e a Emurp, a título de pagamento 
de indenização, transferiram para os réus a totalidade do loteamento. Da certidão 
dessa transmissão percebe-se que foram descritas as quadras e a área total, e 
não os lotes individualmente. Das certidões seguintes se extrai que os réus, ora 
apelados, continuaram vendendo lotes desse que passou a ser o seu loteamento. 
A relação dos lotes por eles vendidos está no processo (fls.). Indiferente o fato 
de não serem pessoas jurídicas, porquanto a Lei de Parcelamento do Solo a 
elas não restringe a possibilidade da sucessão em loteamentos.
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Dessarte, não há e não havia razão lógica ou jurídica que autorizasse a 
negação de suas responsabilidades nas graves e diversas irregularidades 
constatadas no loteamento.

Justifica-se, portanto, na espécie, a legitimação passiva dos recorridos, 
razão pela qual, aderindo as excelentes razões do ilustre Promotor de Justiça 
oficiante, sou pelo provimento da apelação.

São Paulo, 24 de agosto de 1998.
João Francisco Moreira Viegas, Procurador de Justiça convocado

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n* 84.997- 
4/8, da Comarca de Avaré, em que é apeiante Ministério Público, sendo apelados 
A.R.L. e sua mulher, W.D.O.L:

Acordam, em Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao recurso, de 
conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte do acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Ruy Camilo 
(Presidente) e Marcondes Machado.

São Paulo, 10 de agosto de 1999.
G. Pinheiro Franco, Relator

V o t o  n ~ 3 . 6 6 5

Apelação Cível contra sentença de extinção de ação civil pública, 
proclamada a ilegitimidade passiva ad causam.

Sustenta o recorrente, M inistério Público, ter havido sucessão no 
empreendimento, a teor do artigo 29 de Lei nü 6.766/79, de sorte que a 
responsabilidade pela conclusão das obras de infra-estrutura e urbanização é 
dos demandados, que receberam, como pagamento pela desapropriação da área, 
a integralidade dos lotes. Busca a reforma.

Processado o recurso, com resposta, subiram os autos. Parecer da 
Ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento.

É o relatório.
Os apelados eram proprietários de uma gleba de terras registrada na 

matrícula n- 36.613, do Cartório de Avaré, que foi objeto de desapropriação 
amigável por parte da Emurp -  Empresa Municipal de Urbanização de 
Paranapanema.

A Emurp, nova titular do domínio, deliberou lotear aquela gleba, tendo 
sido registrado o empreendimento na matrícula nü 42.038 do mesmo Cartório.

Na escritura de desapropriação amigável ficou estipulado que os 
proprietários anteriores, réus nesta ação, receberíam, por conta da indenização,
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a totalidade dos lotes (537), remanescendo a obrigação daquela empresa quanto 
às obras de in fra-estru tu ra  do em preendim ento, tudo garantido pela 
Municipalidade local, que compareceu ao ato notarial como interveniente (fls.).

O Ministério Público ajuizou esta ação civil pública dizendo que os 
apelados sucederam a empresa loteadora em todos os seus direitos e obrigações, 
nos termos do artigo 29 da Lei nü 6.766/79, de sorte que são responsáveis pelas 
obras de infra-estrutura e urbanização.

A sentença afirmou a ilegitimidade passiva dos apelantes, ao argumento 
de que a sucessão não ficou caracterizada.

A questão deve ser resolvida em face do regramento de direito 
imobiliário, não em virtude dos reflexos dos atos administrativos perpetrados.

O artigo 29 da Lei nü 6.766/79 estabelece o seguinte: “aquele que 
adquirir a propriedade loteada mediante ato inter vivos, ou por sucessão causa 
mortis, sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obrigações, ficando 
obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de 
cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, 
ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou ao 
legado” .

O preceito  é claro  o bastante ao estipu lar que a sucessão no 
empreendimento decorre apenas da transmissão da propriedade loteada.

No caso concreto, ainda que os lotes tenham sido alienados aos apelados 
como forma de pagamento da indenização pela desapropriação amigável da 
área deles próprios, o fato objetivo é que essa alienação acabou atingindo a 
totalidade dos lotes e do empreendimento, razão maior para se constatar a 
ocorrência de sucessão em direitos e obrigações.

É verdade que a doutrina tem entendido que no caso de transmissão da 
propriedade loteada, total ou parcialmente, após o registro do parcelamento e 
enquanto não tiver sido alienado nenhum dos lotes, haverá mera transmissão 
de lotes, tornando-se imprescindível que, além da alienação destes, sejam 
transmitidos também os direitos e obrigações contraídos pelo parcelador perante 
o Poder Público. E verdade, ainda, que no caso presente, não houve a transmissão 
das obrigações pelo parcelador, porque ele se obrigou à execução das obras de 
infra-estrutura do empreendimento.

Mas a despeito disso tudo, tenho para mim que o preceito legal vincula 
a sucessão à mera aquisição da propriedade loteada mediante ato inter vivos, 
mormente quando a aquisição acaba por abranger a totalidade da gleba, e, 
pois, do empreendimento.

Poder-se-ia argum entar que conclusão nesse sentido acaba por 
descaracterizar a própria assunção de obrigações por parte da empreendedora 
originária. Isso porque ela, no ato da alienação, obrigou-se a executar a totalidade 
das obras do loteamento.
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Mas o ajuste contratual não tem o condão de modificar regra de direito 
público, instituída no artigo 29 da Lei do Parcelamento do Solo, de conteúdo 
eminentemente protetivo, e, pois, cogente.

A obrigação direta pelas obras de infra-estrutura acaba recaindo sobre 
o sucessor, que, na h ipótese, pelos próprios term os da escritu ra  de 
desapropriação amigável, poderá, posteriormente, repassá-la à empreendedora 
originária Emurp e à própria Municipalidade, que expressamente compareceu 
àquele ato de desapropriação obrigando-se a garantir a plena implementação 
do parcelamento.

Daí porque, respeitado o entendimento da sentença, os apelados devem 
figurar no pólo passivo da relação processual.

Meu voto, pois, dá provimento ao recurso, para afastar o óbice 
proclamado e permitir o prosseguimento desta ação civil, observando-se a 
existência de outra ação da mesma natureza suspensa em apenso.

G. Pinheiro Franco, Relator

Ação de Investigação de Paternidade e Alimen
tos -  Lei nQ 8.560/92 -  Legitimidade ativa do Ministério Pú
blico

J o ã o  F r a n c i s c o  M o r e i r a  V i e g a s  

P ro c u ra d o r  d e  Ju s tiç a  c o n v o cad o  -  S P

PROCESSO N!1 239.504.1/2 -  Matão
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: R.L.F.

R a z õ e s  d o  R e c u r s o  E x t r a o r d i n á r i o

Dos Fatos e do Direito
O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs contra R.L.F. 

ação de investigação de paternidade e alimentos, com fundamento nos artigos 
363, 0 , do Código Civil, e 2a, § 4U, da Lei na 8.560, de 1992, em favor do menor 
D.A.S., visando obter o reconhecimento da existência do vínculo parental entre 
eles e a condenação do primeiro ao pagamento de uma pensão alimentícia.

Citado, o réu apresentou contestação, por onde deduziu a preliminar 
de ilegitim idade do Parquet para a propositura da demanda. A matéria 
prejudicial foi repelida por decisão saneadora, que foi objeto de agravo de 
instrumento.

A Colenda Terceira Câmara Civil do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, acabou por acolher as razões do demandado, entendendo



254 Justitia, São Paulo, 63 (196), oul./dez. 2001

que o Ministério Público não estava agindo em defesa de interesse público, 
coletivo ou difuso, não lhe cabendo a função de prestador de serviço de 
assistência judiciária, prática a qual lhe está vedada por força do artigo 128, § 
5Ü, II, b, da Constituição Federal. Ademais, a defesa dos economicamente 
hipossuficientes está a cargo da Defensoria Pública, em virtude do preceito 
contido no artigo 134, da citada carta constitucional.

Da Admissibilidade do Recurso
O recurso está sendo interposto em tempo hábil, valendo lembrar que 

o recorrente tem a seu favor a regra do artigo 188, do Código de Processo 
Civil.

A par disso, evidente se mostra o interesse em recorrer do Parqaet, 
seja pelo não reconhecimento de sua legitimidade ad causam, seja pelo prejuízo 
sofrido pelo beneficiário da ação.

Superados os requisitos objetivos e subjetivos acima, cuidaremos de 
desenvolver melhor o pressuposto objetivo do recurso, relativo ao cabimento.

O v. acórdão recorrido, ao repelir a legitimidade do Ministério Público, 
para o ajuizamento da ação de investigação de paternidade, em favor de menor 
impúbere, interpretou de forma restritiva o artigo 127, da Constituição Federal. 
Com isso negou vigência ao inciso IX, do artigo 129, da Magna Carta, que 
atribuiu aoMinistério Público as funções decorrentes de leisinfraconstitucionais, 
a par daquelas previstas no artigo 127.

O v. julgado combatido deu tímida interpretação às disposições 
constitucionais acima citadas, reduzindo o papel do Ministério Público, que 
teve suas funções aumentadas e engrandecidas pela atual ordem constitucional. 
Parece-nos, então, que houve afronta ao sentido emanado dos dispositivos 
constitucionais em questão, ensejando, desse modo, a interposição do presente 
recurso, pois, em suma, ocorreu afronta a Magna Carta.

“O extraordinário ficou restrito às questões constitucionais, segundo o 
texto da Carta Magna vigente. O Supremo Tribunal Federal, por conseguinte, 
tornou-se corte constitucional, cabendo-lhe, com exclusividade, dizer a última 
palavra sobre a interpretação da Constituição Federal do país. Esta é a razão 
pela qual não tem aplicação o verbete 400 da Súmula do Supremo Tribunal 
Federal, relativo à interpretação razoável. Entender-se contrariamente, seria 
admitir que o tribunal local dissesse a última palavra sobre o espírito do texto 
constitucional, retirando a competência do Supremo Tribunal Federal nessa 
matéria” (“Recursos no Processo Civil -  Princípios Fundamentais -  Teoria 
Geral dos Recursos”, Nelson Nery Júnior, pág. 96).

E imperativo que a Corte Suprema do país se pronuncie acerca do tema 
questionado neste recurso, restabelecendo a regular aplicação da norma 
constitucional.

Sucede, adernais que a questão foi prequestionada em todas as 
instâncias, desde do estabelecimento da relação processual. E, ainda que assim
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não ocorresse, “hoje não há nenhuma previsão constitucional ensejadora de 
limitação ou vedação ao cabimento quer do recurso extraordinário quer do 
especial, de sorte que o legislador infraconstitucional não tem autorização para, 
como pretendem os referidos artigos 36 do Projeto de Lei nü 1.416/88 e 34, 
parágrafo único, do RISTJ, restringir-se o acesso ao Supremo Tribunal Federal 
e Superior Tribunal de Justiça impondo barreiras ao cabimento do recurso 
especial” (autor e obra supracitados, pág. 98).

Daí cabível se mostra o recurso em tela, impondo-se, pois, a sua 
admissão.

Das Razões de Recurso
No corpo do v. acórdão recorrido exsurge a afronta ao inciso IX, do 

artigo 129, da Constituição Federal quando os ilustres julgadores defendem 
que as “outras funções” conferidas ao Ministério Público devem ser compatíveis 
com a sua final idade, não ultrapassando os limites fixados no artigo 127, caput, 
realçando que a defesa dos direitos individuais pelo representante do Parquet 
compreende tão-somente os indisponíveis.

Mas, não é essa a mens legislatoris dos citados preceitos constitucionais. 
A bem da verdade, o inciso IX, do artigo 129 vem complementar o disposto no 
caput áo artigo 127, conferindo ao Ministério Público outras atribuições, além 
daquelas relativas à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis, desde que, evidentemente, 
previstas em lei e que se harmonizem com a sua finalidade.

Nessa linha, não há como se afastar “das outras funções que lhe forem 
conferidas” a legitimidade do Ministério Público, para a propositura da ação 
investigatória de paternidade. É que a função está prevista no artigo 2-, § 4-, da 
Lei nu 8.560, de 1992. De outro lado, incogitável qualquer conflito entre esse 
dispositivo e o artigo 127, da Constituição da República, como quer ver o v. 
acórdão recorrido. A persistir esse entendimento, forçoso concluir pela 
interpretação restritiva da norma constitucional, o que enseja a reforma do 
julgado, a fim de que se restabeleça a devida mens legislatoris.

É de ver que o supra-referido artigo 2Ü, § 4U, da Lei n- 8.560, de 1992, 
cuidou, apenas, de tentar recompor a ordem rompida por um ato de paternidade 
irresponsável. Não foi outro, aliás, o propósito do legislador ordinário, quando 
da elaboração da lei em destaque, já que na justificativa que acompanhou seu 
projeto refere-se a não valer grande coisa a Constituição Federal garantir a 
igualdade dos filhos, havidos ou não do casamento, se não se fizerem esforços 
possíveis no sentido de constituir as relações de parentesco.

Aqui inafastável a idéia de que dentro da concepção do Estado moderno, 
que procurou centralizar diversas funções, principalmente aquela atinente à 
defesa e a segurança e seus cidadãos, os quais passaram a ter direito à vida, à 
honra, à propriedade e outros, decorre a obrigação do Estado de determinar a 
paternidade de toda criança registrada somente com a maternidade estabelecida.
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Afinal, como dizia Platão, “não deveria gerar filhos quem não quer dar-se ao 
trabalho de criá-los e educá-los” (Critão).

Ao Ministério Público, desde sempre, foi atribuída a defesa da ordem 
pública e dos interesses individuais indisponíveis. Para a recomposição da ordem 
violada, reservou-lhe a legitimidade para a propositura da ação de investigação 
de paternidade.

Daí evidencia-se o fato de que, a atuação do Parquet se faz em favor de 
um interesse público qualificado, muitas vezes, de indisponibilidade. Se encarna, 
em determinado caso concreto, um interesse de outrem, ou se sua atuação 
beneficia A ou B, pouco importa. Esse interesse que encarnou em um caso 
determinado é para o Estado (representado pelo M inistério Público), um 
interesse secundário, que visa ou que é meio para a satisfação de um interesse 
de ordem pública em jogo.

Dessarte, dentro deste norte é que deveria ser visto e interpretado o § 
4U do artigo 2“ da Lei n- 8.560 (o que deu ao Parquet legitimidade concorrente 
para a propositura da investigatória).

Realmente, foi nesse rumo que se pautou o legislador, criando ali não uma 
figura de representação, mas, sim, de legitimação extraordinária, à semelhança 
com o que já  ocorria no artigo 68 do Código de Processo Penal (ação civil ex 
delicto e de execução civil de sentença condenatória criminal). E o Ministério 
Público propondo a ação em nome próprio e tendo como interesse primário o do 
Estado, de ver estabelecido para todos os seus súditos os vínculos de filiação.

Se examinarmos a justificativa que acompanhou o projeto que resultou 
na Lei nü 8.560 poderemos verificar que serviu de fonte maior ao legislador 
pátrio o procedimento de investigação oficiosa adotado no Código Civil 
Português (arts. 1.864 e segs.). Naquele país, encontra-se o Promotor Público 
legitim ado extraordinariam ente para propor a ação de investigação de 
paternidade ou maternidade, isto quer dizer, propositura em nome próprio (do 
Ministério Público) e não do bastardo, por representação.

Enfim , o m odelo da Lei, inspirado na averiguação oficiosa de 
paternidade ou maternidade, prevista no Código Civil Português, foi além da 
afirmação de uma suposta e discutível pretensão jurídica individual ao 
conhecimento da ascendência biológica, pois atribuiu ao próprio Estado o direito 
de atuá-la, soberanamente, em aberto menosprezo para com os interesses 
privados do filho e do genitor que voluntariamente o reconheceu (geralmente a 
mãe). Percebe-se que o legislador desertou da posição que até então adotava 
de dispor que o reconhecimento do estado de filho constituía-se em direito 
personalíssimo.

Vê-se que a Lei nü 8.560 insinua-se claramente contra a autonomia de 
vontade do particular ao converter o reconhecimento do vínculo parental, 
literalmente, de questão de estado em questão de Estado.

Assim, concordando ou não com a linha política abraçada pelo le
gislador, temos de reconhecer que, com o advento da Lei n- 8.560, de 1992,
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passou a ação (oficiosa) de investigação de paternidade a se regrar pelos 
princípios que são comuns às chamadas ações civis públicas (dentre eles se 
destacando o princípio da indisponibilidade) e, que perdeu ela (a ação de 
investigação de paternidade ou maternidade) seu caráter de versar sobre 
direito personalíssimo.

Correto, portanto, admitir-se que o citado § 4- do artigo 2- da Lei nü 
8.560, de 1992, se insere dentro daquelas “outras funções” conferidas ao 
Ministério Público, que ao propor a ação (oficiosa) de investigação de paternidade 
promove a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, bem como dos 
interesses sociais, dos quais tornou-se constitucionalmente guardião.

A conclusão que de tudo se tira é a de que a Lei nü 8.560, de 1992, e, 
em especial o § 4Ü de seu artigo 2-, se encontra em total harmonia com as 
normas constitucionais previstas no artigo 127 e inciso IX do artigo 129.

Sucede, então, que o v. acórdão além de dar interpretação restritiva ao 
artigo 127, negou vigência ao inciso IX do artigo 129.

Não é sem razão que José Maria Leoni Lopes de Oliveira, em seu 
excelente trabalho “A Nova Lei de Investigação de Paternidade”, afasta o 
argumento de Marco Aurélio Silva Viana, de que a legitimidade atribuída ao 
Ministério Público seria inconstitucional, visto que a Carta Magna fala em 
defesa de interesses individuais indisponíveis:

“O estabelecimento de paternidade diz respeito ao estado de pessoa. A 
ação de investigação de paternidade é ação de estado.

Ora, o status é uma qualidade jurídica decorrente da posição que o 
indivíduo ocupa na sociedade da qual derivam, para este, direitos e deveres 
(Orlando Gomes, “Introdução ao Direito Civil”, nü 86, pág. 145).

Temos estado político (nacionais e estrangeiros), familiar (filho, pai, 
cônjuges) e individual (capazes e incapazes, sãos e insanos).

O estado é direito público que interessa a toda a sociedade, por isso foi 
atribuída ao Ministério Público legitimidade para defender os interesses 
individuais indisponíveis, entre os quais se encontra, a todo evidente, o 
estabelecimento da paternidade.

Nesse sentido, veja-se a lição sempre lúcida de Orlando Gomes: ‘O 
estado de pessoa regula-se por preceitos de ordem pública, pois a situação 
jurídica de cada indivíduo interessa a toda sociedade. Esses preceitos não podem 
ser modificados pela vontade do particular. São jus publicunr, privatorum pactis 
inutari non potest’ (“Introdução ao Direito Civil” , nü 90, pág. 147).

O Código de Processo Civil, no artigo 81, dispõe sobre a atividade do 
M inistério Público como parte na jurisdição civil: ‘O Ministério Público 
exercerá direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe no processo, 
os mesmos poderes e ônus que às partes’.
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Por outro lado, o CPC determina intervenção do Ministério Público 
nas causas em que há interesse de incapazes, bem como nas causas concernentes 
ao estado da pessoa (art. 82, CPC)” (autor e obra citados, págs. 135-136).

Debruçando-se sobre o mesmo tema, Eduardo de Oliveira Leite faz as 
seguintes observações:

“A nova Lei n- 8.560, em seu artigo 1-, inciso IV, prevê o reconhecimento 
dos filhos havidos fora do casamento, por manifestação expressa e direta perante 
o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto único e principal do 
ato que o contém.

O princípio, embora revolucionário em terras brasileiras, já é de uso 
corrente há muitos anos em Cuba, onde surgiu. Naquele país, a idéia de 
paternidade não faz concessões a presunções fáticas ou jurídicas e, dentro do 
maior realismo exigível nestas matérias, obriga o pai de toda criança nascida a 
assumir a paternidade, dentro da idéia de paternidade responsável perseguida 
pelo novo texto constitucional brasileiro. No sistema cubano, a mulher grávida 
(independentemente do estado jurídico) ao ingressar na maternidade, declara 
o nome do pai da criança que tem o prazo de um ano para contestar a paternidade.

A nova Lei n -8.560 não se afasta muito do princípio cubano. Com efeito, 
no artigo 2-, lê-se que o oficial do registro de nascimento remeterá ao juiz certidão 
integral do registro e o nome e o prenome, profissão, identidade e residência do 
suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação.

O juiz de posse da informação, houve a mãe sobre a paternidade alegada 
e manda notificar o suposto pai, independentemente de seu estado civil, para que 
o mesmo se manifeste sobre a paternidade que lhe é atribuída (art. 2-, § lü).

Duas são as medidas do suposto pai; ou negar a paternidade, o que 
redundará insuficiente sem a prova inquestionável de não paternidade 
(atualmente verificável com a totalidade de certeza mediante perícia médico- 
legal); ou bem confirma a paternidade, lavrando-se o termo de reconhecimento 
e remetida a certidão ao oficial do registro para a devida averbação.

Caso nenhuma das duas hipóteses ocorra: ou seja, se o pai não atender 
à notificação no prazo de trinta dias, ou mesmo se negar a alegada paternidade, 
o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público, para que intente, 
havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade (§ 4- do 
art. 2ü)” (“Temas de Direito de Família”, págs. 112-113).

Nessa linha, portanto, é que podemos conciliar os enunciados artigos 129, 
IX, e 127, da Constituição Federal, com o citado artigo 21!, § 4-, da Lei n- 8.560, de 
1992, já que pelo atual regime constitucional, incumbe ao Ministério Público a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis.

Outrossim, é de se salientar que a Assessoria de Direito Público do 
M inistério Público do Estado do Rio de Janeiro, através de seu Assessor 
Especial, José dos Santos Carvalho Filho, pronunciou-se no processo MP n- 
288/94, reconhecendo a constitucionalidade da legitimidade do Ministério
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Público para a ação de investigação de paternidade, em decorrência da Lei nü 
8.560, de 1992:

“Em primeiro lugar, lamentamos profundamente discrepar do entendi
mento das ilustradas Curadorias de Família quanto à questão da inconstitucio- 
nalidade da Lei nü 8.560. Continuamos convencidos de que o conteúdo norma
tivo se situa no âmbito das funções outorgadas constitucionalmente ao Minis
tério Público, particularmente a defesa dos interesses individuais indisponí
veis (art. 127, CF).

Nenhum direito, sob a ótica do ias positium é indisponível por natureza. 
É a lei que, visando à tutela de direitos especialíssimos, retira algumas vezes, a 
disponibilidade de seu titular. No caso, parece-nos que, em mais de uma ocasião, 
o legislador quis caracterizar o direito â paternidade como indisponível, e tal se 
extrai do artigo 227, de seu § 6-, do artigo 229, e mesmo do art. 27 da Lei nü 8.069/ 
90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tal caráter se encontra expresso.

Não se nos afigura tenha a lei violado os dispositivos referidos pela 
Coordenadoria -  o artigo 5-, caput, incisos II, X e LV, bem como o artigo 9Ü da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Nada na lei indica, concessa vertia, 
violação aos princípios da igualdade, da permissividade (ou legalidade), da 
inviolabilidade da intimidade e da garantia do contraditório, contidos naqueles 
mandamentos.

Ao contrário. Ao atribuir ao Ministério Público a legitimação ad cau
sam ativa, conquanto concorrente com a do menor, por seu representante legal, 
para propor a ação de investigação de paternidade, a lei nada mais está afir
mando do que a peremptória indisponibilidade do direito à paternidade e a 
necessidade de maior e mais eficiente tutela.

Por tudo isso, entendemos -  e conosco está a opinião de ilustrados 
integrantes da instituição -  que a lei é constitucional, e não é por que haja 
dificuldade de executar seus comandos normativos que, como decorrência, se 
apontarão vícios de incompatibilidade constitucional...” (conforme J.M. Leoni 
Lopes de Oliveira, na obra já citada, págs. 138-139).

Certamente, aí o nascedouro de Resolução baixada pelo Procurador- 
Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Resolução n- 600, de 1994):

“ ... A rt. l ü A atuação dos órgãos do M in istério  Público  nos 
procedimentos de averiguação oficiosa, previstos na Lei n- 8.560, de 29.12.92, 
será regulada por esta Resolução.

... Art. 6- Não sendo caso de arquivamento, o Promotor de Justiça junto 
à Vara de Família, após preparar a petição inicial, providenciará a livre 
distribuição da ação, instruída com o respectivo procedimento, junto ao órgão 
competente do Poder Judiciário.

... Art. 1- Cabe ao Promotor de Justiça que atua junto ao Juízo de Família 
ao qual foi distribuída a ação nela prosseguir em todos os seus demais termos 
no primeiro grau de jurisdição”.
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E, diferente não é o que ocorre no Estado do Rio Grande do Sul... 
Decidindo conflito negativo de competência o E. Tribunal de Justiça daquele 
Estado, por sua Sétima Câmara Civil, afirmou que, “no procedimento oficioso 
de investigação de paternidade, previsto na Lei n- 8.560/92, deixando o suposto 
pai de comparecer ao feito, ou negando a paternidade, se comparecente, cabe ao 
Rd, Juiz de Direito da Vara da Direção do Foro, ou da Vara de Registros Públicos, 
onde houver, determinar o arquivamento dos autos originais e a remessa de 
cópia integral do expediente, devidamente autenticada, ao órgão do Ministério 
Público que atuou no procedimento, mediante recibo, para que este dê seguimento 
ao feito, promovendo a ação judicial investigatória, se assim entender, perante 
a Vara competente” (Conflito de Competência e Atribuição nü 594006710 — 7a 
Câmara Civil-Pelotas -  Rei. Des. Alceu Binato de Moraes -julgado em 27.4.94, 
in Revista de Jurisprudência do TJRGS nü 164, pág. 230). Também na Apelação 
Cível n- 593075740, a mesma Sétima Câmara, afirmou a legitimidade do Parquet 
para a propositura da ação investigatória: “ ...Na realidade, em investigatória de 
paternidade, não só é necessária a intervenção do Ministério Público, como tem 
legitimidade para propô-la, nos casos previstos na Lei nü 8.560, de 29.12.92, 
artigo 2y, § 4Ü” (Rei. Des. WaldemarL. de Freitas Filho, julgado em 13.4.94, in 
Revista de Jurisprudência do TJRGS iri 166, págs. 274-276).

Não se mostra à toa o perfil do artigo 127, da Constituição Federal, por 
sinal retrato fiel do sentimento emanado pelo legislador constituinte, quando 
da elaboração da Carta de 1988, que pautou-se pela construção de um Estado 
de Direito e Democrático, como se infere do preâmbulo abaixo transcrito:

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade e a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, prom ulgam os, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil” .

Frente a tal enunciado, percebe-se que o dever de defender a ordem 
jurídica e o regime democrático, bem como os interesses sociais indisponíveis, 
como preconizado no caput do artigo 127, da Constituição, dirige-se a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais. É o garantir ao cidadão, liberdade, 
segurança e bem-estar; é aquele que visa o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça; é, ainda, aquele que torna seguro ao cidadão o acesso a qualquer Poder, 
em especial ao Judiciário. São todos direitos essenciais, que guardam caráter 
de indisponibilidade. E, trata-se de relevante interesse social a busca de uma 
paternidade responsável e a garantia da igualdade dos filhos, principalmente 
num país que, só em 1990, acusou o nascimento de 2.419.927 crianças, das 
quais mais de 31,76% tinham mãe solteira (768.815) (Dados fornecidos pela 
última pesquisa do Registro Civil do IBGE).
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Conclui-se, pois, que o comando contido na norma do § 4,J do artigo 2Ü da 
Lei nü 8.560, de 1992, não foge da premissa acima. De ver-se, assim, a 
compatibilidade do comando legal com a ordem constitucional estabelecida. 
Ademais, despropositada mostrar-se-ia uma Constituição que garantisse a igualdade 
dos filhos, havidos ou não do casamento, se negasse atribuição ao Ministério Público 
para empreender ações no sentido de constituir as relações de parentesco.

A legitimação do Ministério Público para a propositura da ação de 
investigação de paternidade amolda-se a atual finalidade da instituição, encontrando- 
se prevista em lei, ou seja, no já citado § 4Ü do artigo 2o da Lei nü 8.560.

Não há, por outro lado, como se confundir representação judicial com 
legitimação extraordinária. Nesta última alguém em nome próprio defende interesse 
alheio. A legitimação extraordinária nada mais é que uma substituição processual 
autorizada, e prevista, inclusive, no artigo 6a, do Código de Processo Civil.

Inquestionável que a representação judicial está vedada constitucio
nalmente. Mas não é a hipótese que cuida nos autos da ação de investigação de 
paternidade, caso típico da legitimação extraordinária, que foi tolerada pelo 
legislador constituinte, quando discriminando as funções institucionais do Mi
nistério Público deixou em aberto outras tantas a ele conferidas por lei, e com
patíveis com a sua finalidade.

Sequer pode se dizer que a ação de investigação de paternidade, em 
benefício de menor, não se enquadra na finalidade da referida instituição. Como 
bem anotam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “a hipótese é de 
legitimação extraordinária (CPC 6IJ), em vista de tratar-se de questão de estado 
(filiação), portanto indisponível. A CF 127 caput atribui ao Ministério Público 
a defesa dos direitos individuais indisponíveis, aqui incluído o direito de 
investigar a paternidade, objeto da LIP” (“Código de Processo Civil e Legislação 
Extravagante”, nota 1 ao artigo 2U § 4Ü, LIP, pág. 1.490).

Com pensamento semelhante, temos a posição de Yussef Said Cahali, citada 
na obra de José Maria Leoni Lopes de Oliveira: “Essa legitimação extraordinária 
agora atribuída ao Promotor de Justiça aparentemente tangencia o caráter 
personalíssimo da ação de investigação de paternidade; é bem de ver, porém, que o 
reconhecimento da paternidade representa um direito indisponível, não podendo o 
seu exercício ser obstado pelo desinteresse ou pela renúncia da genitora; aliás, sob 
esse aspecto, a jurisprudência sempre se manifestou no sentido de ser inadmissível 
ou ineficaz a renúncia ou desistência da ação de investigação de paternidade 
manifestada pela mãe do menor” (“Reconhecimento do filho extramatrimonumi ”, 
in “Livro de Estudos Jurídicos”, vol. 7, pág. 216) (ob. cit., pág. 137).

Bem se vê que a posição defendida no acórdão recorrido não subsiste a 
uma análise mais profunda dos institutos em questão. O julgado combatido, 
portanto, afrontou dispositivo constitucional, uma vez que negou vigência ao 
artigo 129, IX, e restringiu a interpretação do artigo 127.

De outra parte, a decisão recorrida encampou a tese, segundo a qual 
com o advento da Defensoria Pública, instituída pelo artigo 134 da Constituição
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da República e repetida no artigo 103 da Constituição Paulista, falece 
legitimidade ao Ministério Público, para a propositura da ação investigatória.

Aqui, igualmente aposição defendida pelo aresto guerreado não resiste 
aos elementos de exame abaixo mencionados.

Os Nobres Julgadores viram na postulação do Parquet invasão de seara 
alheia. Entretanto, o Ministério Público não representa a vítima, mas atua como 
Estado, comprometido com a garantia dos direitos fundamentais. Por isso já 
ter dito aqui, que a atuação ministerial se faz em favor do interesse público 
qualificado muitas vezes, de indisponibil idade. Se encarna, em determinado 
caso concreto, um interesse de outrem, ou se sua atuação beneficia A ou B, 
pouco importa. Esse interesse que encarnou em um caso determinado é, para o 
Estado (representado pelo Ministério Público), um interesse secundário, que 
visa ou que é meio para a satisfação de um interesse de ordem pública em jogo.

Nesse passo, oportuno destacar a lição de Ada Pellegrini Grinover, 
quando escreve sobre questão assemelhada, qual seja a do artigo 68 do Código 
de Processo Penal: “Esse enfoque constitucional também leva à revisão da 
natureza jurídica da intervenção do Ministério Público nas ações reparatórias 
de dano ex delicto. Não atuaria ele como legitimado acl processum , na 
representação do ofendido, a título de assistência jurídica aos necessitados; 
mas sim como legitimado ad causam pelo estatuto processual, interpretado à 
luz da nova Constituição, e movido, portanto, pelo interesse social que permeia 
a proteção às vítimas do crime, a qual interessa diretamente à sociedade e ao 
Estado” (“O Ministério Público na reparação do dano às vítimas do crime”, 
publicado na “Tribuna do Direito”, em março de 1994, pág. 5).

Concluindo, a citada autora, coloca que; “as Defensorias Públicas têm, 
sem sombra de dúvida, a atribuição de representar em juízo os interesses pessoais 
das vítimas de crimes, para sua satisfação individual; mas sem prejuízo da 
legitimação à causa do Ministério Público que, com o mesmo objetivo imediato, 
estará perseguindo o interesse social e o do próprio Estado, podendo agir tanto a 
título individual como a título coletivo, pela via da ação civil pública”.

Tal entendimento se harmoniza com o parágrafo primeiro do artigo 
129 da Constituição Federal, que não exclui a legitimidade de outros, além do 
Ministério Público, para a propositura das ações civis nele previstas. Ora, se o 
legislador não privou terceiros de promover as ações civis, igualmente não 
pretendia excluir o Ministério Público da legitimação para esta e outras ações 
desde que previstas em lei. A reciprocidade revela-se imperativa.

Em suma, se a Carta Constitucional não confere à Defensoria a promoção 
privativa dos interesses dos ofendidos pobres, não é a criação dessa instituição 
que tornará inconstitucional o fato de outras atuarem em favor dos necessitados. 
Aliás, nesse diapasão, o artigo 1 da Lei nfi 8.906, de 1994, na forma como posta 
no acórdão recorrido, revela-se inconstitucional, visto que vai contra o princípio 
inserido na Lei Maior, já  que estabelece como atividade privativa da advocacia, 
a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais.
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Mas, quanto a esse tópico, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 
no HC na 67.390-PR, quando ao interpretar o artigo 133, da Constituição 
Federal, assim entendeu; “A constitucionalização do princípio geral já  constante 
do artigo 68 da Lei nH 4.215/63... não lhe deu caráter diverso do que ele já 
tinha, e, assim, não revogou, por incompatibilidade, as normas legais existentes 
que permitem... que, nos casos previstos expressamente, exerça as funções de 
advogado quem não preencha as condições necessárias para a atividade 
profissional da advocacia” (m, DJU de 6.4.90, pág. 2.627).

Por evidente, parece-nos, então, que tanto a norma criadora da De
fensoria Pública, constante da M agna Carta, como da Constituição do Es
tado de São Paulo, quanto os próprios dispositivos dos artigos 127, caput, 
e 129, não retiram  a legitimidade concorrente do M inistério Público para a 
ação de investigação de paternidade. Daí que insustentável se m ostra a tese 
defendida no v. acórdão recorrido, que esta contrariando os preceitos cons
titucionais já  citados.

Digna de nota foi a decisão proferida pela Quarta Câmara do Primeiro 
Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de 
Instrumento na 472.472-3, julgado em 21.8.91, em que foi relator, o Juiz Walter 
de Almeida Guilherme, com declaração de voto vencedor do Juiz Amauri Alonso 
leio, onde se ressaltou que:

“Num país como o nosso, tão carente de instituições, é verdadeiramente 
inaceitável, se é que o termo define com clareza a situação, impedir sua 
intervenção em processo onde desponta inequivocamente um interesse coletivo. 
É enorme desperdício de forças intelectuais, vivas, postadas para ampliar o 
acesso da sociedade ao Judiciário, abrindo-lhe oportunidade de apreciar e julgar 
questões da maior relevância para todos os brasileiros, ou para uma parcela 
significativa da comunidade”.

Nossa realidade aponta para o colapso dos serviços de assistência 
judiciária, que não dão conta da demanda. Sequer instalada se encontra a 
Defensoria Pública, instituída desde. 1988, pela Constituição Federal. Ora, diante 
de quadro tão desesperador, por que propiciar tanto zelo na defesa da exclusão 
de outras instituições, na prestação do mesmo serviço?

O ideal seria que uníssemos nossas forças, para que o povo brasileiro 
exercesse plenamente a sua cidadania, o que está ainda muito longe de acontecer.

Obviamente que mais instituições promovendo a assistência judiciária 
gratuita, mais perto estaremos de realizar os princípios basilares da cidadania. 
Certamente, deixaremos de presenciar cenas tão deprimentes, como as que 
embaraçam nossa visão, tanto nos grandes centros urbanos, quanto em 
longínquas comarcas, quando na frente dos edifícios onde se encontra instalados 
os serviços de assistência judiciária, a população carente, desamparada e 
desesperada por estar sofrendo alguma ameaça a seus direitos, vê-se comprimida 
a longas filas, muitas vezes tendo de chegar ao local ainda durante a madrugada
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ou na noite anterior, para conseguir uma senha, e a esperança de ser atendido. 
A partir daí começa uma outra maratona, a de conhecer os seus direitos, e a 
viabilidade de uma medida judicial, quando esta se faz necessária, a relação de 
documentos se torna um tormento. Se não bastasse tudo isso, existem ainda as 
incertezas, as inseguranças geradas pela demanda judicial.

A solução para essa situação só pode dar-se com a multiplicação dos 
serviços de assistência gratuita, única forma de tornar-se mais eficiente e de 
melhor qualidade o atendimento aos necessitados.

Olhemos, pois, para essa pobre gente e deixemos de lado argumentações 
jurídicas vazias, já  que divorciadas da nossa triste realidade, e, que só .servem 
para diminuir o sentido da existência de todos os poderes estatais. Provoquemos 
a união de forças, para a racionalização e otimização dos serviços, para que 
possamos caminhar mais rapidamente para a consolidação de um país mais feliz!

Isto posto, pedimos e esperanças a reforma do v. acórdão recorrido, 
para que afastada a extinção do processo sem julgamento do mérito, por 
ilegitimidade ativa, retome-se sua fase de instrução.

São Paulo, 28 de maio de 1996.
João Francisco Moreira Viegas, Procurador de Justiça convocado

ECA -  Pedido de Providência -  Interrupção de 
fornecimento de água a determinadas residências, por força 
de inadimplemento dos consumidores -  Provocação específi
ca do Doutor Promotor de Justiça para determinar o forneci
mento d’água, porquanto alguns menores atingidos foram 
proibidos de ingressar em sala de aula por falta de higiene -  
Não sendo o ponto nodal de interesse direto e imediato de 
menores e adolescentes, não possui o Juízo especializado com
petência para decidir a matéria, sendo nula a decisão que de
terminou o fornecimento de água, e x  v i da inteligência dos 
artigos 1 4 8 , 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescen
te -  Dado provimento ao recurso

J u r a n d i r  N o r b e r t o  M a r ç u r a
P ro c u ra d o r  d e  Ju s tiç a  -  S P ___________________________ ______________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nü 072.278,0/0-00 -  Bebedouro
Agravante: Serviço Autônomo Ambiental de Água e Esgotos de 

Bebedouro -  SAAEB
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Agravado: Juízo de Direito da Infância e da Juventude da Comarca de 
Bebedouro

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d e  J u s t i ç a

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Serviço Autônomo 
Ambiental de Água e Esgotos de Bebedouro -  SAAEB contra a r. decisão 
trasladada a fls., proferida pelo MM. Juiz de Direito da Infância e da Juventude 
da Comarca de Bebedouro, nos autos do Pedido de Providências deduzido 
pelo Ministério Público, pela qual Sua Excelência houve por bem determinar 
o imediato restabelecimento do fornecimento de água às famílias referidas na 
reportagem anexa ao pedido formulado pelo Pcirquet, pugnado pela reforma 
do decisum , em consonância com as razões deduzidas na minuta de fls.

Foi deferido efeito suspensivo ao agravo, nos termos do r. despacho de fls.
O Dr. Promotor de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de 

Bebedouro apresentou contraminuta às fls.
O MM. Juiz a quo prestou as informações constantes de fls.
2. Assiste razão ao agravante.
Com efeito, é cediço que compete ao Juiz da Infância e da Juventude 

“conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos 
afetos à criança e ao adolescente...”, sendo tal competência absoluta, com 
exceção apenas da competência da Justiça Federal e da competência originária 
dos Tribunais Superiores (cf. arts. 148, IV, c.c. art. 209, ambos do ECA).

Todavia, consoante advertiu o preclaro Desembargador Dirceu de Mello, 
em precedente análogo (cf. AI n- 40.022-0/3, j. 6.11.97), “a Justiça da Infância e 
Juventude, porque criada com o escopo de tutelar especificamente os interesses 
das crianças e adolescentes, há de ter sua competência restrita às ações que envolvem 
primordialmente os interesses dos menores. Esse é o princípio que deve guiar o 
intérprete no processo de exegese das normas de competência previstas no ECA 
(arts. 148, 208 e 209). Nesse sentido, não é todo processo que envolve direito de 
criança ou adolescente que diz respeito à Vara da Infância e da Juventude, mas tão- 
somente aquele em que sobressai o interesse do menor. Do contrário, seriam atraídos 
para a órbita da Infância e Juventude uma grande quantidade de feitos, com a 
conseqiiente morosidade do serviço judiciário, o que, em última análise, redundaria 
num prejuízo para as crianças e adolescentes. Vale dizer, a situação seria 
diametralmente oposta àquela que visou o legislador que, sem dúvida, desejava 
assegurar a estes uma prestação jurisdicional de boa qualidade e célere”.

No caso em testilha, exsurge manifesto que o problema noticiado no 
pedido de providências é de ordem social e diz respeito às “famílias mencionadas 
na reportagem” (cf. fls.), e, por evidente, as crianças e adolescentes pertencentes 
às aludidas famílias são atingidas, assim como também o seriam se a hipótese 
fosse, verbi gratia, de despejo por falta de pagamento. O problema decorre do 
inadimplemento de obrigação civil por parte de pessoas adultas, as quais podem, 
eventualmente, possuir filhos menores, mas esse fato não tem o condão de



266 Justitia, São Paulo, 63 (1 96), out./dez. 2001

deslocar a competência do Juízo Cível para o Juízo da Infância e da Juventude, 
tendo em vista que a questão não envolve -  salvo por via indireta ou reflexa -  
violação a norma legal de proteção à infância e à juventude.

Em conclusão, tem-se que o escopo do pedido de providências extravasa 
dos limites da defesa de direitos e interesses de crianças e adolescentes para 
abarcar, de modo imediato e principal, interesses de adultos, razão pela qual a 
matéria deve ser submetida à apreciação do Juízo Cível, mediante a competente 
ação civil, com observância do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se 
manifestamente inadequado o manejo de simples pedido de providências, cujo 
procedimento não possui forma ou figura de juízo.

3. Ante o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo 
provimento do recurso, cassando-se a r. decisão agravada, por absoluta 
incompetência do Juízo da Infância e da Juventude.

São Paulo, 2 de outubro de 2000.
Jurandir Norberto Marçura, Procurador de Justiça

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nü 
72.278-0/0-00, da Comarca de Bebedouro, em que é Agravante Serviço 
Autônomo Ambiental de Água e Esgotos de Bebedouro -  SAAEB, sendo 
Agravado Promotor de Justiça do Anexo da Infância e Juventude de Bebedouro:

Acordam , em Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para anular a 
sentença, de conformidade com o voto do Relator que fica fazendo parte 
integrante do presente julgado.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Gentil Leite e 
Fonseca Tavares.

São Paulo, 30 de novembro de 2000.
Hermes Pinotti, Presidente e Relator

V o t o  n ü 13.558 -  C â m a r a  E s p e c i a l

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida 
em Pedido de Providências, no qual determinou-se o restabelecimento de 
fornecimento de água para determinadas residências, cujo fornecimento havia 
sido interrompido em razão de inadimplência.

Conhecido o agravo foi deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.), 
tendo o MM. Juiz prestado informação a fls.

Respondido o recurso (fls.) a douta Procuradoria de Justiça pugnou 
pelo provimento do recurso (fls.).

2. O recurso merece prosperar, acolhendo-se, na íntegra, a manifestação da 
douta Procuradoria de Justiça, que mui bem procedeu à adequação normativa na hipótese.
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Consoante afiançado quando do deferimento do efeito suspensivo, e 
enfatizado pelo nobre Procurador de Justiça, o Juízo da Infância e Juventude 
extrapolou em sua competência, razão pela qual é absolutamente nula a decisão 
contra a qual ora se insurge.

O Doutor Promotor de Justiça da Comarca de Bebedouro, com base 
em artigo publicado em periódico locai reclamou providências ao Juízo da 
Infância e Juventude pois, grupo considerável de menores deixava de assistir 
as aulas dada a proibição de ingresso nas escolas, porquanto os alunos não se 
apresentavam com a devida higiene, caracterizada pela falta de banho.

A falta de higiene, na hipótese, derivaria da interrupção do fornecimento 
de água, interrupção esta calcada na inadimplência dos consumidores.

Ora, a inadimplência em questão não é matéria afeta ao Juízo da Infância 
e Juventude, não ostentando competência o Juízo para determinar o retorno ao 
fornecimento d’água.

A competência da Vara especializada prende-se às ações que digam 
respeito diretamente aos interesses de menores adolescentes, não invadindo 
questões marginais que indireta e mediatamente atinjam reflexivamente menores 
e adolescentes, ex vi da inteligência dos artigos 148, 208 e 209 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

O ponto nodal da problemática desenvolvida no pedido de providência 
refere-se a introdução de fornecimento de água que, por consectário mediato e 
eventual atingiu menores que deixaram de tomar banho e foram proibidos de 
ingressar nas salas de aula pela falta de higiene, importando dizer que o 
inadimplemento e ausência de água nas caixas d ’água não atinem diretamente 
aos menores, fazendo com que faleça o Juízo de competência.

Nessa esteira, outra não é a solução, senão o provimento do recurso 
com o reconhecimento da incompetência do Juízo da Infância e Juventude, o 
que fulmina a decisão guerreada.

3. À vista do exposto, dou provimento ao recurso, declarando nula a 
decisão proferida, ante a incompetência absoluta do Juízo da Infância e 
Juventude quanto ao trato da matéria em foco.

Hermes Pinotti, Relator

ICMS -  Correção monetária dos créditos -  
Vedação por ato do Fisco estadual -  Violação dos princípios 
de não-cumulatividade, da isonomia e do locupletamento sem 
causa -  Inocorrência -  Correção indevida

G i l b e r t o  R a m o s  d e  O l i v e i r a  

P ro c u ra d o r  d e  Ju s tiç a  -  S P ______
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APELAÇÃO CÍVEL N“ 033.914-5 -  Cosmópolis/Campinas
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Comércio de Cereais Arroz Enxuto Ltda.

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d e  J u s t i ç a

Egrégia Câmara,
1. Empresa contribuinte do TCMS impetrou mandado de segurança com 

o escopo de garantir o direito à correção monetária de saldos credores apurados 
a partir de dezembro de 1990, em valor já  demonstrado por ela própria.

Concedida a ordem com reexame necessário, apelou Fazenda do Estado 
em busca de resultado favorável, e com a contrariedade da impetrante, o 
Ministério Público de primeiro grau foi pelo improvimento.

2. A preliminar suscitada pela recorrente entrosa-se com o mérito, e 
com este será analisada. A impetrante pretende garantir a correção monetária 
de saldos credores apurados a partir de dezembro de 1990. Assim, na essência, 
formulou pedido no sentido de que se garanta seu direito de atualizar moneta- 
riamente os créditos do ICMS, referentes a créditos extemporâneos de insu- 
mos, conforme cálculos próprios.

Alega que ao impedir a correção monetária dos créditos, a exigência 
fiscal viola os princípios da não-cumulatividade, da igualdade e do enriqueci
mento sem causa.

O princípio da incumulatividade confere ao contribuinte o direito à com
pensação do que for devido em cada operação relativa à circulação de mercado
rias com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado.

Esse princípio, no entanto, não tem outro sentido ou significado que não 
seja o de compensar o imposto devido em cada operação com o montante cobra
do nas operações anteriores, evitando-se a tributação em cascata, como ocorria 
com o antigo imposto sobre vendas e consignações (IVC). Desse modo, a ausên
cia de correção monetária dos créditos ou do saldo credor apurado pelo contri
buinte em nada interfere na essência do princípio da não-cumulatividade.

E imprescindível anotar que o sistema do ICMS tem como caracterís
tica a tributação do valor acrescido, em cada etapa da circulação, de modo que 
não há falar em crédito sem se lhe contrapor um débito maior que lhe seja 
subsequente.

O sistema de “apuração por período” adotado na legislação brasileira, 
com o denominado método tax on tax (imposto sobre imposto) consiste, como 
se sabe, em apurar o imposto, em cada operação, sobre o total do respectivo 
montante e, do resultado, deduzir o imposto incidente sobre a operação anteri
or; daí a conclusão de que não há como falar em crédito do adquirente contra o 
Estado, exatamente como se dá no método tax on base (imposto sobre a base 
ou base sobre a base), que consiste em calcular o imposto em cada operação, 
sobre a diferença maior entre o respectivo montante e o valor tributado na
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operação antecedente (cfr. Ylves José de Miranda Guimarães, “IC M -A nálise 
e Princípios Estruturais”, Ed. LTR, pág. 120), então emergindo excíusivamen- 
te o crédito tributário do sujeito ativo da relação tributária, com a simples 
incidência da alíquota sobre a faixa tributável (valor acrescido), cuja obriga
ção é singelamente extinta com o respectivo pagamento, inexistindo as figuras 
do “débito” e do “crédito” .

Em decorrência da sistemática adotada, o saldo devedor representa o 
surgimento da obrigação tributária, constituindo o crédito tributário do poder 
tributante, que é a prestação pecuniária devida ao Fisco.

Já o saldo credor, que é excepcional, porque sua existência decorre de 
um montante de entradas muito superior às saídas, propicia a que se preserve o 
princípio da não-cumulatividade com o seu aproveitamento no período seguinte.

Tal sistema faz lembrar o escólio do eminente Alcides Jorge Costa, 
segundo o qual “a inexistência de qualquer direito de crédito contra o Estado 
fica bem clara se atentarmos para o fato de existirem dois métodos de apura
ção do valor acrescido, que é o valor tributável: o método base sobre base e o 
método imposto sobre imposto. Se usado aquele, ninguém falaria em crédito 
do adquirente contra o Estado. Não há razão para que as cousas não se passem 
do mesmo modo, pelo fato de se empregar outro método para a apuração do 
valor acrescido” [referindo-se evidentemente ao método imposto sobre im
posto, no sistema de apuração por período adotado pela legislação] (“ICM 
na Constituição e na Lei Complementar”, Resenha Tributária, 1978, págs. 
155-156).

Embora tenha reformulado sua opinião acerca da natureza jurídica do 
crédito, o abalizado doutrinador continua a sustentar a impossibilidade de 
atualização:

“Note-se que o Regulamento do ICM de São Paulo prevê, e muito 
justamente, o lançamento atrasado de créditos.... Não existe, todavia, previsão 
legal que permita a correção monetária de créditos lançados com atraso. Desta 
maneira, seja qual for a época em que se faça o lançamento, este deve fazer-se 
pelo valor nominal do crédito”.

( . . . )

“A correção teria algum cabimento se o crédito não tivesse sido lançado 
em virtude de medida do Fisco. Medida individualizada e coercitiva, bem 
entendido”. (Alcides Jorge Costa, “ICM -  Créditos -  Natureza Jurídica -  
Correção monetária”, in “Revista de Direito Administrativo”, n- 45, págs. 43- 
44).

Argumenta-se -  já então com a invocação do princípio constitucional da 
isonomia que se em relação ao imposto não pago na época própria (saldo 
devedor, na sistemática enfocada) o Fisco o exige sempre com correção monetária, 
igual tratamento deve ser conferido ao contribuinte na situação inversa, 
permitindo-lhe corrigir o saldo credor acumulado, máxime em regime de violenta 
inflação em que vivemos, sob pena de locupletamento sem causa do Estado.
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O argumento à primeira vista pode impressionar, mas não resiste a 
uma análise mais acurada, em face do que já se expôs com os acréscimos a 
seguir.

Sendo o ICMS um tributo de valor agregado, integrando o preço da 
mercadoria, os efeitos da inflação devem ser computados e considerados no 
custo quando da revenda e que, por determinação legal, é integrado também 
pelo valor do imposto (art. 2Ü, § 7a do DL na 406/68; art. 14 do Convênio TCM 
na 66/88; art. 33 da Lei paulista n- 6.374/89).

Desse modo, permitir que o contribuinte possa atualizar monetariamente 
os créditos ou o saldo credor, é aceitar, agora sim, a quebra do efeito da 
incumulatividade, pois essa correção monetária criaria um hiato consistente 
no respectivo valor (o valor da correção), aparentemente não tributado, em 
cada etapa da circulação da mercadoria. E mais: apenas aparentemente não 
seria tributado, pois aquele hiato composto pelo valor da correção monetária, 
tributado efetivamente é, pois integra o valor global da operação, em que o 
tributo está embutido, sobre o qual incide a alíquota.

O pior é que essa constatação nos leva a uma realidade estarrecedora: 
a correção monetária do saldo credor transformaria o contribuinte no destinatário 
do tributo, como se fora ele a pessoa política tributante, porque receberá o 
imposto do consumidor final ou do adquirente na etapa seguinte, pelo valor 
global da operação, mas não recolherá ao Estado o imposto correspondente 
àquela fatia do valor da correção monetária, situada entre a diferença do preço 
da mercadoria na entrada antecedente e o valor da saída.

Por isso, argumente-se às claras com uma inflação estratosférica e 
tenha-se uma mercadoria entrada há muito tempo no estabelecimento do 
contribuinte, com o respectivo valor praticamente reduzido a pó: então ao 
seu valor singelo, histórico, e até mesmo ridículo, cabe ao contribuinte, em 
face da estrutura e da sistemática do ICMS, computar na fixação do preço, 
os efeitos da inflação, de todas as ordens, inclusive no que se refere ao lapso 
de tempo de aproveitamento do crédito fiscal. E é exatamente o que fará, 
mesmo que se lhe conceda aqui o direito de corrigir monetariamente o saldo 
credor, esta sim a hipótese que redundará em locupletamento ilícito do 
contribuinte, ao receber para si, como se poder tributante fosse, o imposto 
sobre uma fatia do “valor da operação”.

Exemplificando: a mercadoria ingressou no estabelecimento do con
tribuinte pelo valor de R$ 10. Encalhada algum tempo, e em decorrência dos 
índices de correção, seu valor acaba atualizado em R$ 600, e o contribuinte 
termina vendendo-a por R$ 1.000. Adotada a correção monetária do crédito, o 
Estado terá recebido ao fim dessa circulação imposto correspondente apenas a 
R$ 410 do valor da operação final (R$ 10 na operação antecedente e R$ 400 
pela diferença entre o valor corrigido -  R$ 600 -  e o valor da saída, R$ 1.000). 
Ao contribuinte caberá uma fatia de imposto maior que a do próprio Estado, 
incidente sobre R$ 590, que constitui a correção monetária de R$ 10 para R$ 
600. Pergunta-se: não terá o contribuinte, mesmo considerada a violenta infla
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ção (que aqui argumenta para reclamar o direito à atualização do crédito), 
computado os seus efeitos na fixação do preço?

Como se vê, adotada a correção monetária do crédito, só o contribuinte 
será indevidamente beneficiado por aquele hiato, representando uma “bolha” 
no preço final, composta pela inflação e materializada pela atualização 
monetária do crédito (ou do estoque que representa o saldo credor); não se 
beneficia o consumidor final e se prejudica o Estado, que deixará de arrecadar 
o imposto de sua com petência sobre uma fatia do valor da operação, 
violentando-se desse modo a estrutura constitucional do tributo.

N essa conform idade, não sendo o contribu in te, e, no caso, a 
impetrante, quem suporta a carga econômica do tributo, mas os adquirentes 
de suas mercadorias, e em última análise o consumidor final em face do 
fenômeno da repercussão tributária, a conclusão inelutável é a de que o 
momento oportuno de se computar os efeitos ocasionados pela inflação, seja 
ela de que ordem for, é na fixação do preço. Não é difícil concluir que o 
consumidor final é quem arca com os encargos decorrentes da inflação, como 
de resto é sobre o tecido social que sempre desabam os efeitos nocivos desse 
perverso fenômeno econômico.

Por isso, o mecanismo de atualização dos créditos ou do saldo credor 
na escrita fiscal da impetrante, além de confiitar com a natureza e a sistemática 
do ICMS, significa determinar que uma parte do imposto efetivamente pago 
pelo consumidor final seja absurdamente carreada aos cofres do contribuinte, 
como se fora a pessoa política tributante, e não para os cofres do Estado. A 
conclusão prevalece para qualquer crédito e saldo credor, inclusive o acumulado 
e seja qual for o motivo da acumulação.

É indispensável consignar que a tese da impetrante não deixa de ser 
deveras estimulante. Para os contribuintes, é claro. Porque, segundo a tese, 
embora não tenha competência tributária pela Constituição, ao vender sua 
mercadoria, o contribuinte, além de receber a parcela correspondente ao lucro, 
arrecada imposto para si mesmo, numa parcela eventualmente maior que a do 
próprio Estado; parcela que será tanto maior quanto mais tempo tiver durado o 
encalhe da mercadoria e mais alta for a taxa inflacionária, como no exemplo 
(inflação de 5.900%), citado bem a propósito.

Se a competência tributária é indelegável, mesmo entre as pessoas 
jurídicas de direito público (arts. 7- e 8Ü do CTN), o que dizer então da delegação 
dessa competência ao particular? Mais não é preciso dizer para demonstrar 
que o acolhimento da impetração, sim, é que constituirá ilegalidade gritante, 
não a norma que determina a escrituração do crédito pelo valor nominal.

Em razão do que ficou exposto, não há falar em violação do princípio 
da isonomia, tratando-se, como se tratam, de situações distintas. Aliás, esse 
princípio constitucional, em matéria tributária, é dirigido aos poderes tributantes 
quanto ao tratamento a ser dado aos contribuintes: veda o “tratamento desigual 
entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente” (art. 150, II, da
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Constituição Federai), não sendo possível perseguir a igualdade jurídica entre 
o contribuinte e o poder tributante.

E quanto a princípio genérico da isonomia (art. 5°, caput, da CF), está 
visto que não é possível tratar igualmente situações desiguais, segundo 
conhecido e tradicional escólio de nosso constitucionalistas.

O tratamento dispensado ao Poder Público, por exemplo, sempre 
distinguiu o interesse público ou coletivo do interesse particular, tanto que 
ninguém discute, com sucesso, os privilégios conferidos às Fazendas Públicas, 
como o duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 475 do CPC), prazos para 
contestar em quádruplo e recorrer em dobro, tratamento especial na lei de 
execuções fiscais etc., como proclamou o eminente Des. Laerte Nordi, ao relatar 
a Apelação Cível nu 197.787-2, desse Egrégio Tribunal, julgando caso 
exatamente igual ao dos autos.

Resulta perfeitam ente legítima, porque não interfere na estrutura 
constitucionalm ente traçada do ICMS, com a qual, ao contrário, guarda 
perfeita sintonia, a norma contida na legislação paulista determ inando 
que “o crédito deve ser escriturado por seu valor nom inal” (art. 38, § 2Ü,
da Lei nü 6.374/89).

A legislação, desse modo, além de não prever a correção monetária do 
saldo credor, proíbe-a expressamente, de modo que, sendo a atividade 
adm in istra tiva  de lançam ento vinculada e obrigató ria , sob pena de 
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN), devendo a 
administração pública estrita obediência ao princípio da legalidade (art. 37 da 
CF), outro caminho não resta à digna autoridade impetrada senão cumprir a 
lei, exigindo a escrituração do crédito pelo valor nominal.

Conceder o reclamado direito à correção monetária, in casu , seria 
legislar positivamente, o que não é possível ao Judiciário, até porque teria 
que legislar amplamente, dispondo sobre o termo a quo da correção (mo
mento da entrada? da apuração? no mês seguinte? a partir de quando?) 
instituindo índices etc. Neste caso, ainda ocorrería o absurdo de o Judiciá
rio homologar os cálculos da impetrante. Enfim, com base nos cálculos 
que pretende homologado, a impetrante instituiu a favor de si mesma urna 
correção de créditos pretéritos, diversamente do que ocorre com o imposto 
a pagar, em que a Fazenda ainda concede o recolhimento pelo valor nomi
nal até o dia 9 do mês subseqíiente.

Não se desconhece a existência de decisões divergentes, inclusive do 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mas resguardando o devido respeito à 
Colenda Corte Superior, tais decisões, sobre não serem pacíficas, data vertia, 
infringem, como demonstrado, a estrutura constitucional do tributo, maltratam 
o princípio da não-cumulativamente (criando uma “bolha” no valor das 
mercadorias, revertendo o respectivo imposto, subtraído do Estado, em favor 
do contribuinte), e, nova vênia, ao invocarem o princípio do locupletamento 
ilícito, que desconsidera a referida estrutura, subvertem o próprio princípio,
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autorizando o locupletamento ilícito do contribuinte ou, se se preferir, 
transformando-o em sócio do Estado ou em poder co-tributante.

Tanto é assim  que o Pretório Excelso, em bora tenha tranqüila 
jurisprudência concedendo correção monetária em ações de repetição do 
indébito, não a concede em casos de créditos tardiamente escriturados, ainda 
que por objeção da Fazenda, quando o tributo correspondente não foi recolhido. 
A jurisprudência é das duas Turmas e do Plenário da Suprema Corte, como se 
decidiu nos ERE na 104.963, ocasião em que se proclamou que “não cabe, 
porém, a correção monetária do valor desse tributo, se o Fisco, apesar de não 
reconhecer aquele direito (ao crédito), não exigiu o seu pagamento. Não há 
identidade de situações entre quem pagou indevidamente o imposto e quem 
deixou de escriturar o valor da isenção, mas também não o recolheu à Fazenda” 
(RTJ-120/1232), ficando esclarecido que “no crédito tardio, não ocorre qualquer 
prejuízo: se o contribuinte não pagou o tributo, não perdeu nada” (voto do 
Min. Carlos Madeira, pág. 1.236).

No m esm o sentido: “Não incide correção m onetária  sobre o 
creditamento de ICM quando o contribuinte não paga o imposto. Dissídio 
com provado. Recurso extraordinário  do Estado conhecido e provido 
parcialmente, para excluir a correção monetária” (RTJ-123/1212). E ainda: 
RTJ-127/289, 127/1087, 123/815, 121/1187, 119/95, 118/385 etc.

Mais recentemente a Suprema Corte voltou a se manifestar, como no Agravo 
de Instrumento nü 126.613-SP, em que o eminente Relator Min. Aldir Passarinho, 
destacou: “Não é demais salientar, neste passo, que a jurisprudência do STF é 
firme no sentido de não haver correção monetária em hipótese como a dos autos, e 
cabe mesmo observar que o entendimento do acórdão no RE nü 110.218-1, de que 
foi relator o Min. Oscar Correia e em que houve o reconhecimento do direito a 
correção monetária, ao ser admitido o creditamento do valor do ICM, não se firmou 
na jurisprudência desta Corte em tal sentido, como se pode ver por inúmeros 
acórdãos...”. “... O art. 23, II, da Constituição Federal pretérita (EC 1/69), ao tratar 
das operações relativas à circulação de mercadorias, dispondo que tal imposto era 
não cumulativo, abatendo-se, ‘nos termos do disposto em lei complementar, o 
montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado’, não cuidou da 
questão referente à correção monetária. E, anote-se, nem mesmo lei complementar 
dela cuida” (RTJ-134/948).

Igualmente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem decidido: 
“Tratando-se de ação declaratória é indevida a correção monetária. Questão 
pacificada no STF, conforme RE na 109.452: ‘ICM. Direito de crédito pelo 
tributo isento. Ação declaratória. Não cabimento de correção monetária e juros. 
Pacífico é o entendimento do Supremo Tribunal de que em ação declaratória 
de crédito pela parcela do ICM isento, diversa essencialmente da repetição de 
indébito, descabe aplicar a correção monetária e os juros, REs não conhecidos” 
(RESP n- 22.270-2-SP, Ia Turma, Rei. Min. Garcia Vieira, v.u„ DJUde 24.8.92, 
págs. 12.990-12.991).
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Em igual sentido: RESP nü 2.671-SP, Ia Turma, Rei. Min. Armando 
Rolemberg, v.u., DJU de 18.6.90, pág. 5.682; RESP n!í 2.671, Ia Turma, Rei. 
Min. Armando Rolemberg, v.u., DJU de ! 8,6.90, pág. 5.682; RESP nu21.372- 
RS, 1a Turma, Rei. Min. Garcia Vieira, v.u., DJU de 3.8.92, pág. 11.261, 
dentre outros.

Se assim é nos créditos tardios, por mais fortes razões, em função da 
sistemática do tributo, conforme ficou demonstrado, haverá de ser nos créditos 
pretéritos, tratados na impetração. Nesse sentido já  decidiu esse Egrégio 
Tribunal de Justiça, em hipótese assemelhada, na já referida Apelação Cível 
nu 197.787-2, Décima Primeira Câmara Civil, relator o eminente Des. Laerte 
Nordi.

Não há, portanto, direito líquido a ser reconhecido, pelo que se impunha 
a denegação da ordem.

3. O parecer, por conseguinte, é pelo provim ento dos recursos, 
denegando-se a ordem.

São Paulo, 10 de fevereiro de 1997.
Gilberto Ramos de Oliveira, Procurador de Justiça

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n- 033.914- 
5/6, da Comarca de Campinas, em que é recorrente o Juízo ex officio, sendo 
apelante Fazenda do Estado de São Paulo e apelada Comércio de Cereais Arroz 
Enxuto Ltda.:

Acordam, em Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar provimento aos 
recursos, de conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo 
parte do acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Gamaliel Costa 
e Corrêa Vianna.

São Paulo, 1 i de agosto de 3 998.
Aloísio de Toledo, Presidente e Relator

V o t o  6 . 5 0 5

A r. sentença ratificou a liminar e concedeu o writ ao presente manda
do de segurança impetrado por Comércio de Cereais Arroz Enxuto, para o fim 
de garantir o direito à correção monetária dos saldos credores de ICMS apura
dos, respeitada a prescrição quinquenal, compensando-se com os valores devi
dos em janeiro/95.

Entendeu o MM. Juiz que em obediência ao princípio da isonomia, 
se houver saldo credor, ao contribuinte será lícito creditar-se desse valor, 
aplicando os mesmos índices de correção monetária utilizados pela Fazenda,
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sob pena de infringência também ao princípio constitucional da não cumula- 
tividade do ICMS.

Recorre a Fazenda do Estado, inconformada, alegando preliminar
mente, da inexistência do direito líquido e certo por se tratar de lançamen
to por homologação, necessitando-se de dilação probatória e, no mérito, 
que a tese sustentada pela apelada e adotada no r. decisório, pretende, equi
vocadamente, apoiar-se nos princípios constitucionais da não cumulativi- 
dade e da isonomia, porém, além de violá-los, ofende, também, os princí
pios de independência e harmonia entre os poderes e o da legalidade; e, 
para isso, cita jurisprudência e doutrina para defender sua tese, a seu favor.

Recurso respondido e o eminente Procurador de Justiça manifestou-se 
pelo provimento dos recursos, denegando-se a ordem.

É o breve relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passa a integrar este acórdão, em sua íntegra, o parecer de excepcional 

qualidade, formulado com brilho pelo Procurador de Justiça Gilberto Ramos 
de Oliveira (fls.). As razões aii expostas são integralmente adotadas por este 
Relator.

Em verdade, já entendeu o Supremo Tribunal Federal que a não correção 
dos saldos escriturais do ICMS não afronta os princípios da isonomia e da não 
cumulatividade, definidos na Constituição Federai, e reconheceu, aos Estados, 
a autonomia para indicar o fator de correção de seus tributos.

Realmente, o seguinte acórdão, de autoria do eminente Ministro 
Demócrito Reinaído, do Superior Tribunal de Justiça, bem definiu a questão 
nestes autos tratada:

“ICMS -  Saldos escriturais.
Tributário -  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) -  Correção monetária -  Saldos escriturais -  Lei Estadual n- 6.374/89, 
art. 38, § 2L

Tributário -  Correção monetária dos saldos escriturais do ICM pago 
através de períodos (Decreto-Lei nü 406/89, art. 38, § 2--}. Impossibilidade.

O reco lh im en to  do ICMS em períodos (e não logo após o 
aperfeiçoamento do fato gerador) é sistema instituído pelos Estados para a 
operacionalização do pagamento daquele tributo, devendo o contribuinte (de 
direito) registrar, em livro próprio, na coluna de crédito, o valor do ICMS 
correspondente às entradas de mercadorias no estabelecimento e, na coluna de 
débitos, as quantias pertinentes às saídas (vendas), para efeito de confronto 
dos valores consignados no final de cada período.

A diferença verificada entre esses saldos meramente escriturais não se 
erige em crédito tributário, na definição da lei, mas tão-só de elemento escriturai 
utilizado na composição da base de cálculo do ICMS, não estando sujeita à 
correção monetária (Lei nü 6.374/89, art. 38, § 2Q);
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A escrituração (nas colunas de débito e crédito) objetiva a feitura 
da compensação, no final do período considerado, após o confronto entre 
os valores inscritos em cada uma das colunas respectivas, não havendo de 
falar-se em crédito, quando os valores da coluna de saída de mercadorias 
sobejar aos outros, pois, nem está sujeito à repetição, e, como sendo as 
saídas freqiientes (e, até, diárias), nem havería como avaliar-se qual a quantia 
a ser corrigida, já  que inexistiu espaço de tempo suficiente para aferir-se o 
desgaste da moeda.

A lei impõe que o saldo (incorretamente denominado de crédito), 
resultante da diferença do imposto anteriormente pago em relação aos débi
tos lançados por ocasião da saída das mercadorias, seja feita pelo seu valor 
nominal (Lei n- 6.374/89, art. 38, § 2a). A correção monetária desse crédito 
meramente escriturai importaria na declaração de inconstitucionalidade da 
Lei Estadual (na 6.374/89), providência impossível no âmbito do especial. 
Inexiste, ainda, lei federal que determine essa correção, em discordância com 
a legislação local citada.

Uma vez corrigido o valor (denominado imprecisamente de crédi
to) escriturado no livro fiscal, sem a contrapartida da atualização das quan
tias consignadas na coluna débito, o contribuinte pagaria menos imposto, 
em face da correção monetária e mais valia da coluna crédito (saldo positi
vo), enriquecendo-se ilicitamente. A diminuição desse valor a pagar cons
tituiría verdadeira restituição prévia, antes mesmo do recolhimento, em 
desconformidade com normas do CTN, que veda a restituição de tributos 
em favor de quem não provar que não transferiu, a terceiros, o encargo 
financeiro (art. 166).

A correção monetária de tributos está sujeita ao princípio da legalidade 
estrita. Inexistindo lei federal que determine a atualização de saldos escriturais, 
é manifestamente ilegal a pretensão da recorrente.

O ICMS é, por excelência, imposto transmissível, já  que compõe os 
custos do produto ou da mercadoria, que é suportado pelo contribuinte de fato 
(o consumidor). A correção importaria, desenganadamente, em locupletamento 
sem causa, em detrimento dos interesses da coletividade.

A Lei na 6.899/85 só se refere à correção dos débitos judiciais, não 
se aplicando aos tributos, que têm disciplina própria e previsão legal 
específica.

O Colendo STF tem proclamado, de forma reiterada, que a não correção 
dos saldos escriturais do ICMS não afronta os princípios da isonomia e não 
cumulatividade, definidos na Constituição Federal, e reconheceu, aos Estados, 
a autonomia para indicar o fator de correção de seus tributos.

Recurso a que se nega provimento. Decisão por maioria de votos. (Resp 
na 63.594-0 -  SR Relator: Ministro Demócrito Reinaldo. Primeira Turma. 
Maioria. Julgamento: 23.6.97)”.

PARECERES 277

Também o eminente Desembargador Corrêa Vianna, em memorável 
acórdão, assim enfrentou a questão:

“ICMS -  Direito de crédito -  Correção monetária -  Inadm issibili
dade -  H ipótese de crédito escriturado por seu valor nominal -  Regime 
de com pensação de débitos e créditos -  Princípio da não cumulatividade 
respeitado -  Recurso provido. A Lei na 6.374/89 assegura ao contribuinte 
o direito de creditar-se de imposto anteriormente cobrado, mas observa
do em seu artigo 38, § 2a, que ‘o crédito deve ser escriturado por seu 
valor nom inal” (Relator Corrêa Vianna, Apelação Cível nü 236.243-2, 
Osasco, 21.6.94)” .

Pelo meu voto, estou dando provimento aos recursos oficial e voluntário, 
para denegar a segurança.

Aloísio de Toledo, Des. Relator

Mandado de Segurança -  Acolhe-se a 
impetração formulada por Prefeito Municipal contra ato do 
Presidente da Câmara que admitiu a instauração de processo 
por infração político-administrativa contra o primeiro, a par
tir de denúncia formulada por sindicato, que não tem legiti
midade para tanto

J u r a n d i r  N o r b c r t o  M a r ç u r a

Procurador de Justiça _ _ _ _ _

APELAÇÃO CÍVEL Nü 185.221.5/8-00 -  Campinas 
Apelante: F.A.
Apelado: Presidente da Câmara Municipal de Campinas

P a r e c e r  d a  P r o c u r a d o r i a  d e  J u s t i ç a  

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por F.A., na qualidade de 

Prefeito Municipal de Campinas, contra ato do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Campinas, afirmando que esta digna autoridade determinou a lei
tura de denúncia formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Públi
co Municipal de Campinas, para a cassação de seu mandato e a submeteu à 
apreciação do Plenário. Por maioria simples, nos termos da Lei Municipal na 
6.396/91 foi constituída Comissão Processante e determinada a sua notificação 
para a defesa aos enunciados como prática de infração político-administrativa.
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Enuncia que o ato, desde o início, mal fere seus direitos líquidos e certos, 
como amparados pela Lei Municipal nü 6.391/91, na parte em que esta deve 
prevalecer, porque:

1 -  a denúncia foi feita por Sindicato e não eleitor (art. 3-), assim carente 
de legitimidade para o ato;

2 -  a Lei n- 6.391/9! que regeu o procedimento é ilegal, em especial em 
seu art. 4°, o qual repete os termos do Decreto n- 201 /67 que cuidava dos crimes de 
responsabilidade dos Prefeitos Municipais e das infrações político-administrativas 
e não foi acolhido pela Carta Magna vigente e a referida Lei repete em todos os 
seus termos os preceitos, como o recebimento da denúncia por maioria simples, 
quando deveria ser por 2/3 dos membros, conforme Carta Federal;

3 -  a denúncia formulada é inepta, porque não ajusta os fatos à Lei nü 
6.396/91 e nem indica as provas que embasarão a acusação.

Pede concessão de liminar e a final segurança para que fique declarado 
nulo o processo por cassação, pela prática de infração político-administrativa.

A decisão que indeferiu a liminar foi mantida em venerando acórdão 
que julgou agravo manuseado pelo impetrante. Após nova manifestação do 
impetrante (fls.), o culto Magistrado em análise da atual situação, houve por 
bem deferir a concessão de liminar (fls.), com o envio de informações 
complementares a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Peça de informações a fls. Pedido de reconsideração da autoridade 
impetrada a fls., indeferido a fls.

A respeitável e bem lançada sentença de fls., acolhendo parcialmente 
manifestação do Doutor Promotor de Justiça, lançada a fls., que também pedia 
a extinção do feito sem julgamento do mérito, denegou a segurança, cassando 
a liminar.

Inconformado, apela o impetrante, reiterando sumuíadamente os 
mesmos argumentos de sua inicial, para a inversão do julgado e concessão da 
ordem. Contrariedade a fls., preconizando o Doutor Promotor de Justiça o 
improvimcnto do apelo.

E, em breve síntese o necessário.
Com o devido respeito aos fundamentados entendimentos do Doutor 

Promotor de Justiça e culto Magistrado, temos que é de ser acolhido o apelo.
Por etapas, na análise.
Ao contrário do que sustenta o impetrante, o Decreto-Lei nfl 201/67 

continua em pleno vigor e opera seus efeitos, como bem o demonstra o insigne 
jurista Hely Lopes Meirelles, em sua obra “Estudos e Pareceres de Direito 
Público”, RT, vol. II, pãg. 347: “O Decreto-Lei na 201/67 não foi atingido 
pela Constituição Federal promulgada em 5.10.88. Continua em pleno vigor, 
uma vez que as disposições nele contidas, quer as de natureza substantiva, 
quer as de cunho adjetivo, não contrariam a nova Carta. Opera-se aqui o que se 
cham a fenôm eno da recepção da legislação anterior pela nova ordem

PARECERES 279

constitucional, dentro do princípio da ‘continuidade da ordem jurídica’ a que 
se refere o Prof. José Afonso da Silva...” .

No caso, como o Município de Campinas, nos termos do art. 24 da 
Constituição Federal e dentro da competência concorrente para legislar, editou 
a Lei Municipal nü 6.396/91 e muito da competência agasalhada nesta Lei é 
matéria de que trata o Decreto-Lei n- 201/67, disciplinando a matéria, faculdade 
também conferida pelo art. 30, I, da CF. Então, terá a legislação citada (o 
referido Dec.-Lei), caráter direcionador, para hipóteses e casos como previstos.

Desta forma, ao contrário do que pretende o impetrante, nenhuma 
ofensa houve ao princípio básico de que compete à União legislar sobre crimes 
de responsabilidade e comuns e aos m unicípios, através de suas Leis 
Orgânicas, sobre infrações político-administrativas. Embora tipos distintos, 
podem implicar tanto em uma, como em ambas as infrações.

Assim estabelecendo a Lei Municipal, estão os fatos imputados nas 
normas e nos termos do Decreto-Lei nü 201/67.

Neste sentido: Constitucional -  Municípios -  Competência legislativa 
para definir as infrações político-administrativas e disciplinar o processo de 
cassação do mandato -  Assunto de interesse local -  Compete à Câmara 
M unicipal leg islar sobre a m atéria -  L egalidade e regularidade do 
procedimento adotado para apuração de infração político-administrativa 
imputada ao Prefeito -  Mandado de segurança denegado -  Apelação não 
provida. (Apelação Cível n- 45.446-5 -  Itanhaém -  I3 Câmara de Direito 
Público -  Relator: Luiz Tâmbara.

Pois bem, contornado o fenômeno da recepção e validade da Lei 
M unicipal, perpetra violação aos direitos do impetrante o fato de a denúncia 
ter sido form ulada por Sindicato, ainda que tenha constado da peça a 
expressão por seus Coordenadores. É do intróito que a denúncia é feita 
pelo S indicato , por seus Coordenadores. Então a peça, por falta de 
leg itim id ad e , não podería , se não sanado o v ício  na ind icação  do 
denunciante, dar ensejo ao processo de cassação.

Entender-se que houve mera irregularidade é fazer tábula rasa da Lei e 
violar os direitos do impetrante. Outra interpretação não permite a peça de fls. 
e se foi assinada por eleitor, os Coordenadores, ainda assim não tem o condão 
de validar o procedimento que de seu início foi irregular.

Pouco importa se os Coordenadores, para o caso, são eleitores ou não, 
quem ofereceu a peça foi o Sindicato que, por óbvio tem representantes. Então 
fazer de seus representantes os denunciantes é interpretar e entender além do 
que consta a fls. Por este aspecto, vinga o reclamo do impetrante e a segurança 
é de ser concedida. O procedimento se iniciou de forma não prevista em Lei.

Assim, com considerações sobre o Decreto-Lei n- 201/67, sua recepção 
pela Carta Federal e disposições aplicáveis da LOM, nulo é o procedimento 
desde seu início, pois o denunciante não era parte legítima, nos termos da 
LOM, para apresentar peça hábil a ensejar todo o procedimento.
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Por analogia, porque o procedimento é o mesmo:
Vereador -  Cassação de mandato -  Inadmissibilidade -  Processo 

iniciado por parte ilegítima -  Necessidade de provocação pela Mesa da Câmara 
ou por representante de partido político -  Inobservância do artigo 15, § 2Ü, da 
Lei Orgânica Municipal -  Nulidade do procedimento determinada -  Recurso 
não provido. (Apelação Cível n° 223.273-1 -  Bariri -  Relator: Pires de Araújo 
-C C IV  3 ~ V .IL -  21.3.95).

M andado de Segurança -  Vereador -  Im petração dirigida contra 
instauração de processo político-parlam entar de cassação do m andato de 
vereador -  Pedido de sustação do processo, por vício de legalidade quan
to à iniciativa popular com base em autorização conferida pelo artigo 5Ü, 
I, do Decreto-Lei nü 201/67 -  Dispositivo, todavia, revogado pelo artigo 
29 da Constituição da República -  Lei Orgânica do M unicípio que não 
prevê tal m odalidade, reservando a iniciativa do processo à M esa ou a 
Partido Político representado na Câm ara -  Recurso provido para conce
der a segurança impetrada. (Apelação Cível nü 19.508-5 -  Pirapozinho/ 
Presidente Prudente -  8a Câmara de Direito Público -  Relator: José San
tana -  22.4.98 -  V.U.)

O ilustrado Wolgran Junqueira Ferreira, em sua obra “Responsabi
lidade dos Prefeitos e Vereadores”, ilustra a questão com propriedade: “Con
siderada a analogia com a ação popular e aproveitando o ensinamento do 
ilustre Professor Hely Lopes Meirelles, somente o eleitor pode fazer a de
núncia. O autor deve ser cidadão, isto é, pessoa humana, no gozo de seus 
direitos civis e políticos, requisitos esses que se reúnem na qualidade de 
eleitor. Tal fato se funda essencialmente no direito político do cidadão que, 
tendo o poder de escolher os governantes, deve ter, também, a faculdade de 
lhes fiscalizar os atos de administração, no que está concorde com Seara 
Fagundes, pois a fiscalização das gestões dos interesses patrimoniais das 
pessoas públicas exprime uma interferência no exercício do poder público, 
o que constitui uma das características dos direitos políticos”.

Prevê a legislação de regência que terá legitimidade aqueles a quem a 
Lei confere expressamente o direito e dever. E, conforme estas disposições, 
não se admite que o denunciante seja sindicato (art. 5-, I, do Decreto-Lei nü 
201/67 e art. 3  ̂da Lei nü 6.396/91).

Assim o procedimento é nulo ab initio, e o que é nulo não pode gerar 
procedimento válido.

Quanto ao mais, se superada esta questão por outro entendimento 
deste Egrégio Tribunal, abordaremos as outras questões trazidas com a 
impetração.

Com relação ao quorum  para a aceitação da denúncia, exigem a 
Municipal e Decreto-Lei nü 201/67, que seja de maioria simples.

Apenas quando se cuida de impeachment do Presidente da República 
é que a declaração da procedência da acusação será feita por dois terços dos
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membros da Câmara. Afirma Wolgran, com escólio em Rui Barbosa: Para o 
Prefeito, maioria singela, para o Presidente, quorum especialíssimo, 2/3 dos 
membros.

Prefeito Municipal -  Infração político-administrativa -  Denúncia -  
Recebimento -  Quorum -  Lei municipal que não o prevê -  Prevalência das 
disposições do Decreto-Lei Federal nü 201, de 1967 -  Previsão de maioria 
simples -  Segurança denegada -  Recurso não provido. JTJ 186/133.

Quanto à peça de denúncia em si, afora a questão da ilegitimidade do 
denunciante, já  abordada. A peça como elaborada não implicou em cercear a 
defesa do im petrante, teve os fatos intitulados de infrações poíítico- 
administrativas e conhece a Lei que embasou a denúncia. De todas as imputações 
apresentou defesa, sendo que a atipicidade ou enquadramento à Lei Municipal 
é questão de mérito e deve ser apreciada pelo legislativo local.

Apenas se tem que a peça leva com suficiência os fatos e a legislação 
em que escorada. Tudo a permitir defesa, então, neste aspecto e apenas neste é 
válida como inaugural.

Assim e feitas estas considerações, o parecer que submetemos à elevada 
apreciação de Vossas Excelências, é para o provimento do apelo.

São Paulo, 2 de outubro de 2000.
Sônia Regina Thomé de Campos, Procuradora de Justiça

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n - 185.221- 
5/8-00, da Comarca de Campinas, em que é apelante F.A., sendo apelado o 
Presidente da Câmara Municipal de Campinas:

Acordam , em Sexta Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao recurso, de 
conformidade com o voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste 
julgado.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Afonso Faro 
(Presidente, sem voto), Telles Corrêa e Oliveira Santos.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2001.
Vallim Bellocchi, Relator

V o t o  n ü 1 4 . 1 0 6

Mandado de Segurança- Cassação do Prefeito Municipal -  Processual: 
“não tem validade processo instaurado de maneira contrária à legislação de 
regência, de modo a tornar nulo todo o processado” -  Recurso provido.

1. Trata-se de recurso interposto de sentença que denegou a segurança 
e cassou a liminar, nos autos de mandado de segurança impetrado por F.A. 
contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Campinas, buscando “...o
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impetrante que seja julgado procedente este Mandado de Segurança, em todos 
os seus termos, mantendo-se a liminar que vier a ser concedida, para que seja 
declarado nulo o processo por infração político-administrativa, instaurado pela 
Câmara Municipal de Campinas, pelas razões expostas” (fls.), sendo este o 
relatório.

2. Edita o artigo 3a, da Lei Municipal nü 6.396, de 6 de março de 1991:
“Artigo 3Ü A denúncia poderá ser feita, sempre por escrito e contendo 

os fatos e a indicação das provas, por qualquer eleitor do Município”.
A denúncia f oi formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 

Municipal de Campinas (fls.) e, assim está em desarmonia com o dispositivo 
supra, não podendo, pois, se não sanado tal vício, oportunamente, que a macula 
(na indicação do denunciante), dar ensejo ao processo de cassação.

A afivmá-la eficaz, data venia, estar-se-ia ferindo o direito do 
impetrante, tocante ao devido e legítimo processo legal; mesmo que tal peça 
esteja assinada por coordenadores, não tem o condão de validar o feito político/
administrativo que, sem dúvida, se iniciou de maneira irregular.

✓

E óbvio que os coordenadores são eleitores, porém, a norma é clara no 
exigir (artigo 3y, Lei nü 6.396/91) que a denúncia seja promovida por qualquer 
eleitor do Município, o que não ocorreu. A interpretação, portanto, não tem 
como ser ampliativa.

Destacou a Douta Procuradoria-Geral da Justiça;
“Pouco importa se os Coordenadores, para o caso, são eleitores ou 

não, quem ofereceu a peça foi o Sindicato que, por óbvio tem representantes. 
Então fazer de seus representantes os denunciantes é interpretar e entender 
além do que consta a fls. Por este aspecto, vinga o reclamo do impetrante e a 
segurançaé de ser concedida. O procedimento se iniciou de forma não prevista 
em Lei.

Assim, com considerações sobre o Decreto-Lei nü 201/67, sua recepção 
pela Carta Eederal e disposições aplicáveis da LOM, nulo é o procedimento 
desde seu início, pois o denunciante não era parte legítima, nos termos da 
LOM, para apresentar peça hábil e a ensejar todo o procedimento.

Por analogia, porque o procedimento é o mesmo:
Vereador: Cassação de mandato — Inadmissibilidade — Processo iniciado 

por parte ilegítima -  Necessidade de provocação pela Mesa da Câmara ou por 
representante de partido político -  Inobservância do artigo 15, § 2a, da Lei 
Orgânica Municipal -  Nulidade do procedimento determinada -  Recurso não 
provido. (Apelação Cível na 223.273-1 -  Bariri -  Relator: Pires de Araújo -  
CCIV 3 - V .U .-  21.3.95).

M andado de Segurança -  Vereador -  Impetração dirigida contra 
instauração de processo poiítico-parlamentar de cassação do mandato de
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vereador -  Pedido de sustação do processo, por vício de legalidade quanto à 
iniciativa popular com base em autorização conferida pelo artigo 5-, I, do 
Decreto-Lei nü 201/67 -  Dispositivo, todavia, revogado pelo artigo 29 da 
Constituição da República -  Lei Orgânica do Município que não prevê tal 
modalidade, reservando a iniciativa do processo à Mesa ou a Partido Político 
representado na Câmara -  Recurso provido para conceder a segurança 
impetrada. (Apelação Cível n« 19.508-5 -  Pirapozinho/Presidente Prudente -  
8a Câmara de Direito Público -  Relator: José Santana -  22.4.98 -  V.U-)” (fls.).

Por conseguinte, a questão da legitimidade ativa/passiva é crucial para 
a instauração de qualquer processo (na espécie, o político/administrativo) sob 
pena de ofensa ao direito individual de cada um; no caso dos autos, a prevê a 
legislação de regência não admitindo o sindicato como denunciante (Lei nü 
6.396/91 -  artigo 3a).

Dessarte, nulo é o processo desde seu início, e o que é nulo não pode 
gerar efeito válido.

Os demais temas recursais não procedem, na esteira da manifestação 
ministerial, que se aqui se incorporou às razões de decidir:

“Com relação ao quorum para a aceitação da denúncia, exigem a 
Municipal e Decreto-Lei na 201/67, que seja de maioria simples.

Apenas quando se cuida de impeachment do Presidente da República é 
que a declaração da procedência da acusação será feita por dois terços dos 
membros da Câmara. Afirma Wolgran, com escólio em Rui Barbosa: Para o 
Prefeito, maioria singela, para o Presidente, quorum especialíssimo, 2/3 dos 
membros.

Prefeito Municipal -  Infração político-administrativa -  Denúncia -  
Recebimento -  Quorum -  Lei municipal que não o prevê -  Prevalência das 
disposições do Decreto-Lei Federal n- 201, de 1967 -  Previsão de maioria 
simples -  Segurança denegada -  Recurso não provido JTJ. 186/133.

Quanto à peça de denúncia em si, afora a questão da ilegitimidade do 
denunciante, já  abordada, a peça como elaborada não implicou em cercear a 
defesa do im petrante, teve os fatos intitulados de infrações político- 
administrativas e conhece a Lei que embasou a denúncia. De todas as imputações 
apresentou defesa, sendo que a atipicidade ou enquadramento à Lei Municipal 
é questão de mérito e deve ser apreciada pelo legislativo local.

Apenas se tem que a peça leva com suficiência os fatos e a legislação 
em que escorada. Tudo a permitir defesa, então, neste aspecto e apenas neste é 
válida como inaugural” (fls.).

3. Pelo exposto, acolhe-se o recurso ao fundamento da nulidade do 
processo político-administrativo, centrado na ilegitimidade do denunciante.

Vallim Bellocchi, Relator
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Recurso especial -  Interesse recursal do Minis
tério Público-Ação acidentaria em que o obreiro se encontra 
representado por advogado

R o s s i n i  L o p e s  J o t a

P ro c u ra d o r  d e  Ju s tiç a  c o n v o c a d o ---------------— ---------------------------------------------------------------------

PROCESSO Nü 493.856-1/8 -  São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Partes: Instituto Nacional do Seguro Social e L.A.
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Presidente do II Tribunal de Alçada 

Civil do Estado de São Paulo,
O Ministério Público, pelo Procurador de Justiça convocado que esta 

subscreve, nos autos de embargos à execução acidentaria que o Instituto 
Nacional do Seguro Social opôs em face L.A., não se conformando, maxima 
venia, com o v. Acórdão de fls., declarado a fls., vem, com fundamento no art. 
105, inciso III, letras a e c, da Constituição Federal, art. 26 e seguintes da Lei 
n~ 8.038, de 28.5.90, e art. 499, § 2-, do Código de Processo Civil, interpor o 
presente recurso especial, mediante as razões anexas.

Termos em que, aguardando o processamento do recurso e conseqüente 
remessa ao E. Superior Tribuna! de Justiça,

P. deferimento.
São Paulo, 22 de dezembro de 1997.
Rossini Lopes Jota, Procurador de Justiça convocado

R a z õ e s  d o  R e c u r s o  E s p e c i a l

E. Superior Tribunal de Justiça,
C. Câmara,
O presente recurso é amparado no art. 105, inciso III, letras a e c, da 

Constituição Federal, art. 26 e seguintes da Lei na 8.038, de 28.5.90, e art. 499, 
e seu § 2a, do Código de Processo Civil, e propõe-se demonstrar que ar. decisão 
do primeiro grau ofendeu de maneira frontal o art. 499 e seu § 2Ü, do Código de 
Processo Civil, e ainda deu interpretação divergente a esse dispositivo do que 
lhe empresta esse E. Tribunal, consubstanciada na Súmula n- 99. O mesmo 
julgado ofendeu o art. 535, inciso II, do mencionado estatuto processual, 
emprestando-lhe ainda interpretação divergente em relação a outros Tribunais.

Com efeito, diante dos embargos de declaração de fls., que solicitavam 
pronunciamento a respeito da questão central versada no parecer de fls., que 
lembrava ser o caso de aplicação da Lei n,J 6.367/76 e da previsão contida no 
Decreto nu 79.037/76, art. 47, para a verificação do teto do benefício, quando o v. 
acórdão negou provimento ao recurso com fundamento na Lei n- 8.213/91, que
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não se aplicava à espécie, sobreveio a r. decisão de fls., que não conheceu dos 
embargos sob dois fundamentos. Primeiro, que o Ministério Público não teria 
interesse jurídico em recorrer, de vez que a parte estava representada por advogado 
de sua livre escolha. Segundo, que a matéria posta em sede de embargos de 
declaração escapa do âmbito dos embargos de declaração, porquanto “...se com 
referência à matéria formou-se um juízo de convicção divergente das alegações 
do embargante, isso não é suficiente para comprometer a inteligência do julgado 
e tampouco para legitimar a interposição de embargos de declaração”.

Todavia, assumindo tais orientações, or. julgado a um só tempo vulnerou 
os arts. 499, § 2Ü, do Código de Processo Civil, e 535, inciso II, do mesmo 
estatuto processual, como se demonstra a seguir:

“Prequestionamento: O prequestionamento se faz evidente, porquanto 
no próprio preâmbulo dos embargos de declaração de fls., salientava-se que a 
sua interposição se dava com fundamento no art. 499, do Código de Processo 
Civil, enquanto com relação ao art. 535, II, o v. acórdão recorrido tratou de 
enfrentá-lo de maneira explícita”.

Da violação ao art. 499, § 2Ü, do Código de Processo Civil.
Se a razão da atuação do Ministério Público em lides acidentarias é 

atualmente admitida por força do art. 82, III, do CPC (qualidade da parte -  
hipossuficiência do obreiro) e com raízes mais profundas no próprio texto 
constitucional, em seu art. 127, caput, não se compreende possa lhe ser negado 
o direito de recorrer da forma que lhe foi destinada amplamente no art. 499, do 
Código de Processo Civil.

Sendo os embargos de declaração um recurso, na exata dicção do art. 496, 
inciso IV, do Código de Processo Civil, como não conhecê-los quando interpostos 
pelo Ministério Público, à luz do art. 499, § T1, do Código de Processo Civil?

Aliás, embora se trate praticamente de outra discussão, de se rejeitar, 
sempre, com o vigor necessário, quaisquer interpretações que de alguma for
ma venham a restringir o alcance do art. 499, § 2Ü, do Código de Processo Civil 
pelo motivo mais que suficiente de que o legislador não estabeleceu restrição 
alguma quanto a tal poder, nos feitos em que figure o Ministério Público como 
parte ou fiscal da lei. Submete-se, é verdadeiro, o Ministério Público quando 
recorre, aos pressupostos recursais, entre os quais se inscrevem a legitimidade 
e o interesse, sendo que este último se faz presente, contrariamente ao entendi
mento que determinou o sentido do v. acórdão recorrido.

Primeiramente, cumpre definir o que vem a ser o “interesse em recorrer: 
Diz Nelson Nevy Júnior, na conhecida obra “Teoria Geral dos Recursos 

-Princípios Fundamentais”, assim estudou a questão, Ia ed., 1990, RT, pág. 63: 
“Da mesma forma com que se exige o interesse processual para que a 

ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse 
recursal para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Assim, 
poder-se-ia dizer que incide no procedimento recursal o binômio necessidade 
+ utilidade como integrante do interesse em recorrer.
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Deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como único 
meio para obter, naquele processo, o que pretende contra a decisão impugnada. 
Se ele puder obter a vantagem sem a interposição do recurso, estará presente o 
requisito do interesse recursal.

( . . . )

Quanto àutilidade, a ela estão ligados os conceitos mais ou menos sinônimos 
de sucumbência, gravame, prejuízo, entre outros. E é a própria lei processual que fala 
em parte ‘vencida’, como legitimada a recorrer (art. 499, do CPC).

(...)
O recorrente deve, portanto, pretender alcançar algum proveito, do ponto 

de vista prático, com a interposição do recurso, sem o quê não terá ele interesse 
em recorrer”.

Posto isso, na divisão feita pelo doutrinador, não havendo dúvida a respeito 
da necessidade em recorrer, diante da manifesta omissão do v. acórdão, de igual 
modo salta aos olhos a utilidade do recurso, já que o reclamo, como a impugnação 
que o antecedeu, estava fundado justamente no gravame, no prejuízo a ser arcado 
pelo obreiro permanecendo a omissão do v. acórdão em analisar a questão sob diploma 
que se mostrava impertinente com relação ao que se estava se tratando nos autos, 
adotando teto de contribuição que não era o da época da concessão do benefício, e 
portanto, não sendo aquele pelo qual recolhia o obreiro a contribuição previdenciária.

De qualquer forma, apesar de mencionar o v. acórdão a expressão 
“interesse” ao invés de “legitimidade”, está claro que o E. STJ não teria sumulado 
a matéria apenas para dizer o que já está no art. 499, § 2-, do CPC, isto é, que “O 
Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou 
como fiscal da lei, ainda que não haja recurso de parte” (Súm. 99).

O julgado mencionado no v. acórdão, como lembrado pelo E. Juiz Milton 
Sanseverino, relator nos autos do Agravo de Instrumento nu 498.624-0/6, Comarca 
de São Paulo, é sabido foi tirado por escassa maioria (7x6), com apenas um voto 
de diferença “e ainda assim, na ausência de sete outros ilustres Ministros que 
integram aquela Alta Corte de Justiça, os quais, se presentes estivessem, talvez 
tivessem determinado uma inversão no resultado do julgamento”.

E prossegue o eminente Juiz:
“Mas não é só por isso que referida diretriz se mostra de difícil -  para não 

dizer impossível -  assimilação. É que ela contraria tudo quanto, nos últimos tempos, 
se construiu a respeito do moderno papel do Ministério Público no processo civil 
(v. a res., de minha autoria, “O Ministério Público e Interesse Público no Processo 
Civil”, in RT 254/197-208 e in REPRO 9/83-101), tendo ainda contra si a 
circunstância insuperável de afrontar o § 2a do art. 499 do CPP, visto distinguir 
onde o legislador não o fez, nem a lei permite fazer, de acordo com alguns rr. votos 
vencidos proferidos no julgamento dos mencionados embargos de divergência.

De fato: estabelece mencionado dispositivo legal que o Ministério 
Público tem legitimidade para recorrer assim no processo em que é parte, como 
naquele em que oficiou como fiscal da lei.
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É precisamente o que acontece nas ações acidentárias, onde o Ministério 
Público intervém como custos legis com base no art. 82, III, do CPC, tendo em vista 
a existência de interesse público, seja evidenciado pela natureza da lide (de cunho 
nitidamente alimentar), seja pela qualidade da parte autora (em linha de princípio -  
ou presumivelmente -  hipossuficiente, como sói acontecer, consoante revela a 
experiência), conforme costuma destacai' a doutrina (cf., dentre outros, José de Oliveira, 
“Acidentes do Trabalho”, Saraiva, São Paulo, 1994, 2a ed., pág. 23, nL1 8.1)”.

Além disso, não bastasse a frontal negativa de vigência ao art. 499, 
§ 2-, do Código de Processo Civil, tenha-se que sob o pálio da alínea c, do 
permissivo constitucional, a r. decisão do primeiro grau o interpreta, à toda 
evidência, de forma diversa daquela prevista na Súmula nü 44, dessa E. 
Corte de Justiça, no sentido que: “O M inistério Público tem legitimidade 
para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não 
haja recurso da parte.

O cotejo entre a Súmula nu 44 dessa C. Corte de Justiça e a orientação 
adotada no v. acórdão recorrido é suficiente para aqui se verificar o dissídio 
autorizador do deferimento do recurso nos termos do § 2- do art. 255, do 
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 102, III, letra c, da 
Constituição Federal), posto que em hipótese análoga tem decidido esse E. 
Tribunal:

“Se notório o dissídio (inclusive por existir súmula a respeito no caso con
creto), há que ser amainado o rigor na sua demonstração para fins de admissibili
dade do recurso, pois dessa forma o STJ cumpre melhor a sua fulcra missão cons
titucional de uniformizar a exegese do direito federal infraconsdtucional.” (STJ, 4a 
Turma, REsp. na 41.731-7-RN, Rei. Min. Sálvio de Figueiredo,). 15.3.94, deram 
provimento, maioria, DJU 23.5.94, pág. 12.614, 2a col., em.).

D em onstrado, portanto, que em seu prim eiro fundam ento o v. 
acórdão recorrido não poderia deixar de conhecer os embargos de declaração 
opostos pelo M inistério Público, confira-se que também negou-se vigência 
ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, ao não conhecê-los a pretexto 
de que estariam a refugir do âmbito da interposição previsto na lei. É o que 
demonstra a seguir:

Contrariedade ao art. 535, II, do Código de Processo Civil.
0  dispositivo contrariado tem a seguinte redação:
“Cabem embargos de declaração quando:
1 - U )
“II -  For omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou 

tribunal”.
Na apelação em que se discutia o teto do benefício, demonstrou-se 

mediante o parecer de fls., que a discussão no tocante à Lei nü 8.213/91 não se 
mostrava pertinente, porquanto o benefício havia sido conferido com base no 
salário de contribuição regulado na legislação anterior, isto é, Lei n- 6.367/76,
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e o Decreto que a regulamentou, mais precisamente o art. 47, do Decreto na 
79.037/76. Daí que na verdade não teria sido ultrapassado o teto.

O v. acórdão embargado, maxima venia, não atentou para este ponto, 
que simplesmente era crucial para a resolução da matéria posta em discussão, 
mas enveredou pela interpretação de dispositivos da Lei nü 8.213/91, sem 
qualquer referência ou análise do que afirmava o parecer anterior, quanto à não 
aplicação dessa legislação à espécie dos autos.

Houve, portanto, clara omissão do v. acórdão no que diz respeito a esse 
ponto, para o que prevê a legislação a oposição de embargos de declaração. 
Basta verificar o v. acórdão de fls., para se constatar que não houve com absoluta 
certeza “juízo de convicção divergente” (fls.), posto que não há uma linha 
sequer naquele julgado a respeito do tema argüido no parecer de fls., reiterado 
nos embargos de fls., no que se refere ao diploma aplicável à espécie.

E tratando-se de omissão do v. acórdão, os embargos são cabíveis ainda 
que nos seus estreitos limites, pouco importando que tal implicaria efeito 
modificativo ao dispositivo do julgado.

Neste sentido, confira-se artigo publicado da lavra do E. Juiz desse 
Tribunal João Batista Lopes, em RT 643/223:

Em estudo recente, observa Antonio Carlos de Araújo Cintra: “(...) na 
potencialidade própria dos embargos de declaração, está contida a força de 
alterar a decisão embargada, na medida em que isso seja necessário para aten
der à sua finalidade legal de esclarecer a obscuridade, resolver a contradição 
ou suprir a omissão verificada naquela decisão. Qualquer restrição que se opo
nha a essa força modificativa dos embargos de declaração nos estritos limites 
necessários à consecução de sua finalidade específica constituirá artificialis- 
mo injustificável que produzirá a mutilação do instituto” (em RT 595/17).

Nessa linha de orientação, confira-se ainda o julgado da E. Corte de Justiça:
“Conquanto não se trata de matéria de todo pacificada, existe firme 

corrente jurisprudencial que admite a extrapolação do âmbito normal de eficácia 
os embargos declaratórios, quando utilizados para sanar omissões, contradições 
ou equívocos manifestos, ainda que tal implique modificação do que restou 
decidido no julgamento embargado” (STJ-RT 663/172).

Posto isso, e se era dado à Câmara conhecer dos embargos, mas assim 
não veio a ocorrer, forçoso convir que ocorreu na hipótese contrariedade ao 
dispositivo legal em que se amparava a sua interposição. Neste sentido, vem a 
talho as decisões dessa Casa:

Pelas razões expostas, aguarda o recebimento e acolhimento dos 
presentes embargos, para o fim da correção acima apontada.

São Paulo, 23 de fevereiro de 1996.

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os juizes desta turma julgadora 
do Segundo Tribunal de Alçada Civil, de conformidade com o relatório e o
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voto do relator, que ficam fazendo parte integrante deste julgado, nesta data, 
não conhecerem do recurso, por votação unânime.

Renato Sartorelli, Juiz Relator

Embargante: Ministério Público (no interesse de L.A.)
Embargado: INSS
Ementa:
“Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão 

embargada, nem se destinam a obter o rejuigamento da causa ou mera corrigenda 
dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. 
As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos 
ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, 
jamais por embargos declaratórios”.

Voto nü 6.420
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público ao v. acórdão 

de fls., ditado em embargos à execução acidentária, buscando emprestar caráter 
infringente ao recurso, argumentando, em síntese, que o valor teto de 
contribuição não teria sido burlado, posto que o salário considerado para a 
concessão do benefício foi o do mês de fevereiro de 1988, quando o teto de 
contribuição gerava em torno de vinte salários mínimos (Lei ntJ 6.367/76, 
Decreto na 79.037/76 e Decreto nfi 83.080/79), e não em torno de dez salários 
mínimos como estabeleceu a Lei nü 8.213/91.

É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Primeiro porque o Ministério Público não tem interesse jurídico para 

recorrer nas ações de acidente do trabalho, quando a parte está regularmente 
representada por advogado de sua livre escolha. Admitir-se o contrário é 
desqualificar a representação do advogado cuja presença no processo é 
constitucionalmente indispensável (Embargos de Divergência em Recurso 
Especial n“ 37.116-8-SP, Rei. Min. José de Jesus Filho).

Segundo porque os embargos declaratórios têm o seu alcance 
precisamente definido no art. 535, incisos I e II, do CPC, qual seja, expungir 
do acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual 
impunha-se pronunciamento.

No caso, não se vislumbra quaisquer das hipóteses alinhadas. Os 
argumentos colocados, desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, 
não visam suprir omissão, obscuridade ou contradição, mas envolvem o 
propósito único de reexaminar o que já  ficou decidido.

Em outras palavras, busca-se a revisão do julgamento, por suposta 
ofensa à legislação federal, matéria típica de questionamento em sede de 
Recurso Especial, que escapa do âmbito dos embargos declaratórios, remédio
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inadequado à modificação do acórdão quer no seu alcance, quer na sua 
conclusão.

A omissão, a que alude o art. 535, inciso II, do CPC, é sobre ponto que 
deveria ter sido decidido e não o foi, discussão quanto as eventuais incorreções 
na apreciação dos fatos ou na declaração do direito, constante dos fundamentos 
do acórdão, é matéria alheia ao âmbito angusto dos embargos decíaratórios.

Destarte, se com referência à matéria formou-se um juízo de convicção 
divergente das alegações do embargante, isso não é suficiente para comprometer 
a inteligência do julgado e tampouco o legitimar a interposição de embargos 
decíaratórios.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão 
embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda 
dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. 
As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos 
ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, 
jamais por embargos decíaratórios (Embargos de Declaração nus 348.538/7/01 
e 361.200-1/8, Ia Câmara, Rei. Juiz Renato Sartorelli).

Por tais razões, não se conhece do recurso.
Renato Sartorelli, Juiz Relator

GABINETE DO 
PROCURADOR-GERAL 
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Recurso Ordinário Constitucional -  Mandado de Segurança -  Cabim ento- Hipóteses. 

Legitimação ativa -  Promotor de Justiça -  Impeíração diretamenfe do Ministério 
Público perante o Tribunal -  Admissibilidade

1 -  Cabe o recurso ordinário constitucional quer o tribunal local tenha denegado 
no mérito a segurança, quer tenha extinto o processo sem julgamento do mérito, como no 
caso sob exame.

2 -  Não pode haver dúvidas quanto à legitimado adcausomtim  do MP para a 
ação de mandado de segurança contra ato jurisdicional, concluindo que este, embora ação, 
tem função recursal.

3 -  A Lei n5 8.625/93 agora admite, às expressas, que o Promotor de Justiça 
impetre habeascorpusm mandado de segurança, ou requeira correição parcial perante os 
tribunais locais (art. 3 2 ,1).

4 -  Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Legitimidade para a impetraçáo 
do mandamus. Promotor de Justiça. Lei n5 8 .6 2 5 /9 3 .0  Promotor de Justiça possui legitim i
dade para impetrar mandado de segurança perante os tribunais locais. Distinção entre pos
tular ao tribunal (art. 3 2 ,1, da Lei Orgânica do Ministério Público) e postular no tribunal 
(art. 31). Precedentes. Recurso cabível e provido para apreciação. (ROMS n5 5.376/SR Rei. 
Em. Min. Felix Fischer, DJ 15.12.97)

N e l s o n  N e r y  J u n i o r  

Procurador de Justiça -  SP

L u i z  A n t o n io  G u i m a r ã e s  M a r r e y

Procurador-Geral de Justiça -  SP_____________________________________________

RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nu 
29.257-0/6-01 -  São Paulo

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Recorridos: Colenda Câmara Especial do Egrégio Tribunal de Justiça 

de São Paulo e MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude do Foro 
Regional do Ipiranga (Comarca de São Paulo)

Excelentíssimo Senhor Desembargador Primeiro Vice-Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo



294 Justitia, São Paulo, 63 (1 96), ouf./dez. 2001

Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nu 27.625-0/6-01

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Procurador- 
Geral de Justiça do Estado de São Paulo e do Procurador de Justiça que esta 
subscrevem, não se conformando, data maxima vertia, com o v. acórdão 
proferido no Agravo Regimental nIJ 29.257-0/6-01, decisão que extinguiu o 
processo do mandado de segurança em epígrafe sem julgamento do mérito 
(CPC 267 VI), vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com 
fundamento no art. 105, nfl II, b, da Constituição Federal e art. 539, nM II, a , do 
Código de Processo Civil, interpor o presente Recurso Ordinário Constitucional, 
que deve ser recebido e processado com as razões anexadas, remetendo-se os 
autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Termos em que, pedem e aguardam deferimento.
São Paulo, 12 de abril de 1996.
Nelson Nery Junior, Procurador de Justiça
Luiz Antonio Guimarães Marrey, Procurador-Geral de Justiça

Egrégio Superior Tribuna! de Justiça,
Colenda Turma,
1. Em M andado de Segurança contra ato jud ic ia l, im petrado 

originariamente perante o Egrégio Tribuna! de Justiça de São Paulo, como 
sucedâneo recursal, pois seu objetivo era dar efeito suspensivo ao recurso de 
agravo de instrumento, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Primeiro Vice- 
Presidente daquele Egrégio Tribunal, por intermédio de decisão singular de 
fls., houve por bem extinguir o processo sem conhecimento do mérito, por 
entender ser o Dr. Promotor de Justiça de Primeiro Grau parte ilegítima, para a 
impetração do writ, ato que caberia somente ao Dr. Procurador-Geral de Justiça 
ou aos Procuradores de Justiça por delegação do Chefe da Instituição.

2. Assim decidindo, o Exmo. Sr. Desembargador Vice-Presidente do 
Egrégio  Tribunal de Justiça  de São Paulo indeferiu  lim inarm ente o 
processamento do mandado de segurança, negando, outrossim, vigência à 
Constituição Federal e à Lei Federal, ensejando a interposição do recurso de 
agravo regimental, para que, se fosse provido, pudesse ser restaurado o Estado 
de Direito, cumprindo-se a Carta Magna e a lei federal vigentes no país, 
afastando-se a carência e devolvendo-se os autos ao órgão competente daquele 
Augusto Sodalício, para apreciar o mérito do mandamus.

3. Contra a r. decisão singular do Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Primeiro Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo foi 
interposto o recurso de agravo regimental, de sorte a ensejar decisão de órgão 
colegiado daquele Augusto Tribunal. Ao agravo regim ental foi negado 
provimento, pelo v. acórdão de fls., mantendo-se a r. decisão que indeferiu 
lim inarm ente o mandado de segurança, extinguindo-se o processo sem
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conhecimento do mérito, por entender-se que o Promotor de Justiça era parte 
ilegítima para impetrar o mandamus.

É contra esse v. acórdão que o Ministério Público de São Paulo interpõe 
o presente recurso ordinário constitucional.

4. Cabimento do recurso ordinário.
O v. acórdão unânime da Colenda Câmara Especial do Egrégio Tribunal 

de Justiça de São Paulo é decisão colegiada, final, de últim a instância, 
denegatória de mandado de segurança, impugnável por meio do recurso 
ordinário, conforme previsão expressa no art. 105, n- II, b, da Constituição 
Federal, e art. 539, n- II, a, do Código de Processo Civil.

O Eminente Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça de São Paulo já  havia extinto a segurança liminarmente, 
pela r. decisão singular de fls. Como a jurisprudência dessa Augusta Corte 
Superior não admite recurso ordinário contra decisão singular,01 2 3 foi interposto 
o recurso de agravo regimental para que o órgão colegiado competente daquele 
Egrégio Sodalício estadual se pronunciasse sobre o tema guerreado.

Proferida decisão denegatória pelo Colendo Órgão Colegiado (Câmara 
Especial), preencheu-se o requisito exigido por esse Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça para o cabimento do recurso ordinário.

Os textos legais que tratam do recurso ordinário falam de sua 
admissibilidade contra decisão denegatóriade mandado de segurança. Compreende- 
se no conceito de decisão denegatória, a que indefere liminarmente a impetração, 
como ocorreu no caso dos autos. Esse tem sido o entendimento desse Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça,'121 bem como do Colendo Supremo Tribunal Federal. '*

Assim, cabe o recurso ordinário constitucional quer o tribunal local 
tenha denegado no mérito a segurança, quer tenha extinto o processo sem 
julgamento do mérito, como no caso sob exame.

Sendo o recurso ordinário assemelhado à apelação, é de fundamentação 
ampla constituindo-se como revisão de fato e de direito da decisão recorrida.

Estão preenchidos, portanto, os requisitos constitucionais, legais e re
gimentais para a admissibilidade do recurso ordinário.

5. Legitimidade ad causam do Ministério Público.
No mérito do recurso ordinário constitucional, o ponto central sobre o 

qual deve recair o julgamento desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é o 
relativo à legitimidade para agir do Ministério Público, na impetração de man
dado de segurança de competência originária de tribunal.

O art. 32 da Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados (Lei 
Federal n- 8.625, de 12 de fevereiro de 1993), confere essa legitimidade ao 
Promotor de Justiça, verhis:

(1) RSTJ 48/543, 34/176. 32/169. 32/141; RT 699/175.
(2) RSTJ 60/181, 14/157,9/212; Boletim daAASP 1655/218.
(3) RTJ 132/718.
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“Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal 
e Estadual, na Lei Orgânica e demais leis, compete aos Promotores de Justiça, 
dentro de suas esferas de atribuições:

I -  impetrar habeas corpus e mandado de segurança e requerer correi- 
ção parcial, inclusive perante aos Tribunais locais competentes;”.

Tudo o que restou decidido antes da entrada em vigor da Lei Orgâ
nica do M inistério Público, o foi em face da lei revogada (Lei Complemen
tar n- 40, de 14.12.1981), que real mente vedava a atividade do Prom otor de 
Justiça perante os tribunais. Ainda assim, o entendimento da doutrina era 
no sentido da admissibilidade, porque o mandado de segurança fazia as 
vezes de recurso. Quando o Promotor de Justiça tivesse de impetrar o xvrit 
para garantir o exercício de sua função no processo de primeiro grau, po
dería fazer uso desse instrumento como sucedâneo de recurso. Do contrá
rio o estaríamos inibindo de exercer o seu mister, cerceando seu constitu
cional e legítimo direito de ação.

Com efeito, o m agistério autorizado e seguro de Ada Pellegrini 
G rinover é no sentido de que “não pode haver dúvidas quanto à legiti- 
m atio ad causam  ativa do Ministério Público para ação de m andado de 
segurança contra ato ju risd ic ional”, concluindo que este, “em bora ação, 
tem função recursal” .í4>

A dúvida surgia não quanto à legitimidade para a impetração da 
ação de segurança, que sempre foi inquestionável, mas sobre que órgão do 
M inistério Público poderia ajuizar a ação. Logo, o problema não estava na 
legitimação para a causa (condição da ação: CPC 267 VI), mas sim na 
representação da parte ativa legítima (pressuposto processual: CPC 7- e 
segs., cc. 267 IV).

Outro argumento pode somar-se a este, reforçando a tese da regulari
dade da impetração de mandado de segurança em tribunal por Promotor de 
Justiça. Trata-se da distinção entre pedir ao tribuna! e funcionar no tribunal. 
A este respeito existe lúcido acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justi
ça, que concluiu pela regularidade da impetração de mandado de segurança 
de competência originária de tribunal, por Promotor de Justiça, mesmo sob a 
égide da revogada Lei Orgânica do Ministério Público (Lei Complementar 
nü 40, de 1981):

“Recurso em Mandado de Segurança na 1.719-9 -  SP
(Registro n  ̂92.011765-1)
Relator: O Exmo. Sr. Ministro Vicente Cernicchiaro
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 4

(4) GRINOVER, Ada Pellegrini. “O processo em sua unidade”. Rio de Janeiro: Forense. 1984 
págs. 291-293, vol 2.
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Impetrado: Juízo de Direito da Infância e da Juventude da Vara Distrital 
de Mairinque -  SP

T. Origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Ementa: RMS -  M inistério Público -  M andado de Segurança -  
Impetração. O Ministério Público é uno e indivisível. A pluralidade de órgãos 
não afeta a característica orgânica da instituição. Ao membro do Ministério 
Público, como ao Juiz, é vedado atuar fora dos limites de sua designação. Há, 
por isso, órgãos que atuam em 1a Instância e outros em 2a Instância. O Promotor 
não atropela o Procurador. O órgão que atua em Ia Instância pode solicitar 
prestação jurisdicional em 2- grau. Exemplificativamente, a interposição de 
apelação, no Juízo em que atua. O recurso especial, porém, no mesmo processo, 
será manifestado pelo órgão que oficia junto ao Tribunal. Distingue-se, pois, 
postular ao Tribunal do postular no Tribunal. O Promotor tem legitimidade 
para impetrar mandado de segurança, descrevendo, na causa de pedir, ilegalidade 
ou abuso de poder do Juiz de Direito.

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os M inistros da 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e 
das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanim idade, em dar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Votaram 
de acordo os Srs. M inistros Adhemar Maciel, Anselmo Santiago, José 
Cândido e Pedro Acioli.

Custas, como de lei.
Brasília, 4 de maio de 1993 (data do julgamento).
Ministro José Cândido, Presidente. Ministro Vicente Cernicchiaro,

Relator
R e l a t ó r i o

O Exmo. Sr. M inistro Vicente Cernicchiaro: Recurso Ordinário 
interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra 
acórdão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado, que julgou 
extinto mandado de segurança impetrado por Representante do Ministério 
Público de primeiro grau, por ausência de legitimidade ativa ad causam.

A matéria de fundo do mandamus trata da competência para imposição 
de medida socioeducativa de advertência a menor infrator.

Acórdão de fls., fundamentado: “Cuida-se então, não de direito 
particular contra o Poder Público, mas de invocado direito de agente público 
para resguardar o desempenho de aspectos de seu munus\ nesse particular, a 
legitimação seria do Procurador-Geral de Justiça ou de Procurador de Justiça 
por ele designado, pois eles, e só eles, podem “oficiar perante os Tribunais de 
Justiça e de Alçada nos processos civis em que o Ministério Público deva
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intervir” (art. 32, inciso II, ny 3, e inciso I, ny 9, da Lei Complementar nü 304, 
de 28 de dezembro de 1982 -  Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 
São Paulo)” (fls.).

O recorrente pretende seja afastada a carência de ação e determinada a 
apreciação do mérito da pretensão.

Parecer do M inistério Público Federal às fls. pelo provimento do
recurso.

E o relatório.

V o t o

O Exmo. Sr. Ministro Vicente Cernicchiaro (Relator): O Ministério 
Público ganhou, na Constituição da República de 1988, realce até então 
inexistente. Conferiu-se-lhe a nobreza da envergadura do art. 129 da Lei Maior.

Em decisão anterior, deixei expresso meu entendimento a respeito do 
Promotor Natural. Refiro-me ao REsp nü 11.722-0, cuja ementa é a seguinte:

“REsp. Constitucional. Processual Penal. Ministério Público. Promotor 
Natural. O Promotor ou o Procurador não pode ser designado sem obediência 
ao critério legal, a fim de garantir julgamento imparcial, isento. Veda-se, assim, 
designação de Promotor ou Procurador ad hoc, no sentido de fixar prévia 
orientação, como seria odioso indicação singular de Magistrado para processar 
e julgar alguém. Importante, fundamental é prefixar o critério de designação. 
O réu tem direito público, subjetivo, de conhecer o órgão do Ministério Público, 
como ocorre com o juízo natural”.

Como acontece na magistratura, por interesse público, os órgãos devem 
ser resguardados de garantia e, por sua vez, expressar garantia a terceiros.

A evolução histórica do Juízo natural evidencia uma linha constante: 
resguardar as garantias do cidadão perante o Poder Judiciário. A mesma 
trajetória se impõe ao Ministério Público, notadamente, agora, quando se liberta 
da ascendência do Poder Executivo.

Em conseqüência, a autonomia deve realizar-se, como no Judiciário, 
também internamente, ou seja, cada órgão resguardado funcional mente. E essa 
garantia volta-se, fundam entalm ente, para proteger o cidadão e evitar 
designações acl hoc, o que gera, pelo menos suspeita, de a atuação não ser 
orientada para o fim constitucionalmente reclamado.

As designações dos membros do Ministério Público devem, como no 
Judiciário, obedecer normas preestabelecidas, de modo a revestirem-se da 
possível objetividade.

Acrescente-se, o Ministério Público é um e indivisível. A pluralidade 
de órgãos não afeta a característica orgânica da instituição.

Como o Juiz que não pode sentenciar em Juízo para o qual não foi 
designado, ao membro do Ministério Público é vedado atuar fora dos limites 
de sua designação.
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No caso dos autos, o Curador da Infância e da Juventude, na Vara 
Distrital de Mairinque, impetrou mandado de segurança, atribuído ilegalidade 
e abuso de poder ao Exmo. Juiz da Infância e da Juventude daquela Comarca.

O pormenor, data venia, é relevante.
Dever-se-á, respeitosamente, distinguir atuação no Tribunal e atuação 

perante o Tribunal. A distinção resulta da própria distinção entre Ia Instância e 
2a Instância. É lógico, órgão designado para atuar em uma delas não pode agir 
na outra.

Diferente, entretanto, quando o órgão da 1a Instância precisa solicitar a 
prestação jurisdiciona! em 2U grau.

Repita-se. Postular ao Tribunal distingue-se do postular no Tribunal.
A lguns casos podem  ser invocados com o fundam entação . 

Ilustrativamente: se o Promotor representar contra o Juiz de Direito dirigirá a 
petição ao Tribunal; quando recorrer da sentença, não havendo Juízo de 
retratabilidade, da mesma forma, dirige-se ao Tribunal.

É evidente, se do julgamento da apelação, ainda por exemplificação, o 
Ministério Público não se conformar, o recurso especial será interposto por 
órgão que atue no Tribunal. Não poderá fazê-lo o Promotor Público que atuou 
em 1- Grau de Jurisdição.

No caso dos autos, debate-se a respeito da velha quesilha, no sentido 
de definir a autoridade competente para a concessão da remissão, nos termos 
do Código da Criança e do Adolescente.

Na espécie, data venia, o tema resulta de processo em curso na Comarca 
de lotação do Promotor de Justiça. Além disso, ele não postulou no Tribunal. 
Ao contrário, postulou ao Tribunal.

Outro argumento, parece, reforça a conclusão. As atribuições da 
Promotoria, em Ia Instância, não se reparte com os Procuradores que atuam 
em 2a Instância. Caso contrário, ter-se-ia atuação dúplice, ou seja, pluralidade 
de órgãos, com igual atribuição, na mesma Instância.

De outro lado, ainda nos limites do recurso, cumpre analisar a 
legitimidade para impetrar a ação de segurança.

V O T O -V O G A L

O Exmo. Sr. Ministro Adhemar Maciel: Sr. Presidente, lembro-me de 
que -  evidentemente, não me recordo o número do artigo -  a Lei de Organização 
Judiciária do Estado de São Paulo prevê -  sem a didática do Sr. Ministro Vicente 
Cernicchiaro -  o funcionamento do Promotor de Justiça no Tribunal, pedindo 
ao Tribunal. Evidentemente, o Ministério Público, quando atua lá, recorrendo 
de assunto pertinente à comarca dele, está pedindo ao Tribunal, não está 
funcionando no Tribunal. Então, ele está ativamente legitimado para a causa.

Acompanho o Sr. Ministro Vicente Cernicchiaro.
É como voto.
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Extrato da Minuta
RMS n® 1.719-9 -  SP -  (92.011765-1) -  Relator: Exmo. Sr. Ministro 

Vicente Cernicchiaro. Recte.: Ministério Público do Estado de São Paulo. T. 
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impdo.: Juízo de Direito 
da Infância e da Juventude da Vara Distrital de Mairinque -  SP.

Decisão: A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator (em 4.5.93 -  6a Turma).

Votaram os Srs. Ministros Adhemar Maciel, Anselmo Santiago, José 
Cândido e Pedro Acioli.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro José Cândido”.<S)
Todavia, depois de 12.2.1993, outra lei orgânica do Ministério Público 

passou a vigorar, agora permitindo, às expressas, ao membro de primeiro grau 
do Parquet, que impetre ordem de haheas corpus e mandado de segurança 
perante os tribunais. Tollitur quaestiol

Os vv. acórdãos do Augusto Superior Tribunal de Justiça a respeito do 
tema, como por exemplo os proferidos no RMS nü 3.722-9-SP, Rei. Min. Jesus 
Costa Lima, DJU 7.3.1994; RMS na 1.420-0-SP, Rei. Min. Assis Toledo, DJU 
25.4.1994, não servem de paradigma nem de suporte para negar a legitimidade de 
o Promotor de Justiça impetrar Mandado de Segurança originário em Tribunal de 
Justiça, porque não levaram em conta o texto da Lei Federal nü 8.625/93, art. 32.

A r. decisão que indeferiu liminarmente o mandanuis se refere a outro 
v. aresto desse Egrégio Tribunal (STJ, 5a T., RMS n« 1.722-9-SP, Rei. Min. 
Jesus Costa Lima, j. 8.9.1993), mencionando, ainda, tratar-se de posicionamento 
assumido pela Colenda Câmara Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça 
(MS na 20.244-0, Rei. Des. Yussef C ahaliJ. 11.8.1994).

Entretanto, outro v. acórdão do mesmo Augusto Superior Tribunal de 
Justiça decidiu pela legitimidade do Promotor de Justiça em impetrar mandado 
de segurança perante tribunal. Trata-se do v. aresto proferido no Recurso em 
Mandado de Segurança n~ 1.719-9-SP, já  referido acima, que se encontra 
publicado na RSTJ 51/479, reformando v. acórdão desse Egrégio Tribunal de 
Justiça, exatamente em caso de mandado de segurança impetrado por Promotor 
da Infância e Juventude, hipótese idêntica à dos autos.

Há evidente divergência entre turmas do STJ, ensejando, inclusive, a 
uniformização da sua jurisprudência por meio do recurso de embargos de 
divergência previsto no CPC 546 I.

Corno diz Hugo Nigro Mazzilli, “dirimindo longas questões doutrinárias 
e divergências jurisprudenciais, a Lei n- 8.625/93 agora admite, às expressas, 
que o Promotor de Justiça impetre haheas corpus ou mandado de segurança, 
ou requeira correição parcial perante os tribunais locais (art. 3 2 ,1)”.

(5) RSTJ 51/479-483.
(6) MAZZILLI, Hugo Nigro. “Regime jurídico do Ministério Público'’ (análise da Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público, instituída pela Lei n- 8.625, de 12 de fevereiro de 1993). São 
Paulo: Saraiva, 1993. pág. 218.
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O v. aresto menciona o art. 32, nu I, da Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público (Lei nu 8.625/93), mas dando interpretação a ele divorciada 
dos princípios informadores da hermenêutica jurídica e dos princípios gerais do 
direito. Diz que a norma não autoriza o Promotor de Justiça a impetrar haheas 
corpus e mandado de segurança, mas tão-somente interpor correição parcial.

Por essa interpretação, a r. decisão do digno Desembargador Vice- 
Presidente desse Egrégio Tribunal concluiu que onde a lei diz expressa e 
claramente “compete ao Promotor de Justiça impetrar mandado de segurança 
perante os tribunais locais”, não está dito que compete ao Promotor de Justiça 
impetrar mandado de segurança perante os tribunais locais. Isto porque argumenta 
que os arts. 29 e 31 da mesma lei atribuem aos Procuradores de Justiça oficiar 
perante os tribunais. Refere-se a r. decisão recorrida ao v. acórdão do STJ relatado 
pelo eminente Ministro Jesus Costa Lima, encampando o seu alvitre, de que o 
paralelo que o Estado deve seguir é o da CF 103, que atribui ao Procurador-Geral 
da República atuar perante o STF, de sorte que compete apenas ao Procurador- 
Geral de Justiça atuar perante o TJSP. Os Procuradores de Justiça poderiam atuar 
perante os tribunais, por mera delegação do Procurador-Geral de Justiça.

A interpretação dada pela r. decisão guerreada ao art. 32, n-1, da LOMP 
leva ao absurdo, pois nega operatividade e vigência a dois terços da norma: 
não seria possível ao Promotor de Justiça impetrar mandado de segurança e 
haheas corpus perante os tribunais, mas somente correição parcial. Qual o 
sentido da previsão, então, se não for unicamente a de se traduzir como exceção 
aos preceitos dos arts. 29 e 31 da mesma lei?

É por demais óbvio que, de ordinário compete aos Procuradores de Justiça 
a atuação perante os tribunais -  não por delegação do Procurador-Geral de Justiça, 
como erroneamente decidido mas por exceção, quando se tratar de mandado 
de segurança ou haheas corpus, a lei atribui atribuição para agir aos Promotores 
de Justiça. Assim, o art. 32, n -1, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 
(Lei nü 8.625/93) se constitui em exceção à regra dos arts. 29 e 31 da mesma lei.

6. Representação do Ministério Público.
Ainda que se admita, ad argumentandum tantum, que não possa o 

Promotor de Justiça impetrar mandado de segurança diretamente perante o 
tribunal, a r. decisão recorrida merece outro reparo.

Como se verá no item seguinte, restringir a impetração de mandado de 
segurança e de haheas corpus por Promotor de Justiça, quando esses wríts 
forem imprescindíveis para o exercício da atividade fim do membro do Parquet 
de primeiro grau, é tolher-lhe o direito constitucional de ação, com expediente 
inconstitucional. A regularidade dessa impetração é constitucional e deve ser 
reconhecida por esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A restrição constitui, 
ainda, ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pois o sistema não pode 
permitir que somente o advogado tenha a prerrogativa de impetrar mandado de 
segurança perante tribunais, diga-se de passagem, perante o órgão máximo do 
Poder Judiciário no Brasil -  Supremo Tribuna! Federal - ,  e, a um só tempo,
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vedar ao Promotor de Justiça o mesmo direito. O sistema não veda, de sorte 
que cabe ao intérprete adaptar-se ao texto constitucional, despindo-se de 
in te rp re tações litera is isoladas, de norm as in fraconstituc ionais  que 
eventualmente ofendam ou agridam a Constituição da República.

Mas o reparo adicional que merece a r. decisão, concessa maxima venia, 
é relativa à providência que deveria ter sido tom ada pelo Exm o. Sr. 
Desem bargador preparador do mandado de segurança. Referim o-nos à 
determinação do CPC 13, olvidada pela r. decisão recorrida.

Sendo a Instituição do Ministério Público una e indivisível (CF 127 § 
lü), ela enquanto Instituição é que se encontra legitimidade para impetrar habeas 
corpus e mandado de segurança contra ato judicial.

Não poderia a r. decisão ter indeferido a petição inicial por ilegitimidade 
ativa de parte, pois a parte não é o Promotor de Justiça, mas o Ministério 
Público. A propósito, o impetrante, já  na primeira linha da petição inicial, 
intitula-se “órgão do Ministério Público”, reforçando o que vimos afirmando. 
De consequência, não poderia o Ministério Público ser considerado parte ativa 
ilegítima para a impetração.

Na verdade o que quis entender a r. decisão, bem como os vv. arestos 
restritivos em que se baseia, e, em especial, o v. acórdão de fls. que a confirmou, 
não foi a ilegitimidade de parte do Ministério Público, mas a irregularidade de 
sua representação.

A parte ativa neste mandamus é o Ministério Público. Abstraindo-se da 
tese que defendemos, da regularidade da impetração pelo Promotor de Justiça 
porque o mérito do writ é atingir fim almejado por sua atividade processual de 
Promotor de Justiça, ao ver da r. decisão, o impetrante não poderia dirigir-se 
diretamente ao tribunal, tarefa que caberia exclusivamente aos Procuradores de 
Justiça.

Pois bem. Se o Promotor de Justiça não pode agir impetrando ação de 
segurança perante o tribunal, mas estando a isto autorizado o Promotor de Justiça, 
é porque a r. decisão entende, a contrario sensu, que o Ministério Público pode 
impetrar mandado de segurança de competência originária de tribunal.

Logo, a conclusão lógica (e única) a que se poderia chegar é que o 
indeferimento da petição inicial foi precipitado e incorreto, uma vez que se 
fundou no motivo da carência do direito de ação (CPC 267 VI). Para ser coerente 
com a sua fundamentação, a r. decisão teria de, forçosamente, concluir que a 
parte é legítima mas estaria irregular a sua representação processual. O motivo 
do indeferimento não poderia ser a falta de legitimidade para a causa (CPC 
267 VI), mas a falta de pressuposto processual (CPC 267 IV).

Sendo assim, por esse motivo a petição inicial não poderia ser indeferida 
liminarmente, data maxima venia.

Quando puder ser emendada a exordial, o magistrado deve intimar o autor 
a fazê-lo, no prazo de dez dias, sob pena de, não sanada a falha, indeferir a petição 
inicial (CPC 284). Mas, repita-se, somente se não houver sanação da irregularidade.
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M esmo depois de admitida a petição inicial, sem que tivesse o 
magistrado se apercebido da irregularidade da representação, não poderia 
indeferir a vestibular ou extinguir o processo por falta de pressuposto processual. 
O CPC 13 dirige comando ao magistrado, no sentido de que suspenda o processo 
e determine a intimação da parte para corrigir a irregularidade da representação, 
no prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

A este respeito anotam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“Art. 13: 2. Suspensão do processo. Verificando o defeito, o juiz deve 

suspender o processo e intimar a parte a regularizá-lo. Não pode, de imediato, 
extinguir o processo sem dar oportunidade à parte para a regularização da falta.

( . . . )

Art. 13 I: 5. Extinção do processo. A norma fala em nulidade do 
processo, como pena para o autor que, intimado, não regulariza o defeito no 
prazo devido. Caso isto ocorra, os atos praticados no processo devem ser 
anulados e, em seguida, extinto o processo sem julgamento do mérito, por 
falta de pressuposto processual de validade (CPC 267 IV).

Descumpriram-se, assim, três dispositivos de lei federal (CPC 13, 267 
VI e 284), cerceando a defesa do Ministério Público. O CPC 13 foi descumprido 
porque a r. decisão, ao invés de determinar a correção da irregularidade, indeferiu 
in limine a petição inicial por irregularidade na representação do Ministério 
Público, embora haja expressado existir falta de condição da ação; o CPC 267 
VI foi descumprido porque a irregularidade da representação não se encontra 
no rol dessa norma, pois não é condição da ação mas pressuposto processual; 
o CPC 284 foi descumprido porque a r. decisão, ao invés de mandar o impetrante 
emendar a petição inicial, indeferiu-a de plano, cerceando-lhe a defesa.

Deveria o Exmo. Sr. Desembargador Vice-Presidente, data venia, ter 
remetido os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para que a cúpula do Parquet, 
se entendesse cabível e necessário, corrigisse a representação processual, 
encampando, por exemplo, a impetração. Somente depois dessa providência 
poderia tomar a drástica c violenta medida que tomou: indeferir liminarmente 
mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público.

O provimento deste recurso ordinário restabelecerá a obediência aos 
dispositivos legais aqui invocados: CF 5- caput, 5U XXXV, 5a LV, 103 § 1!!; 
CPC 13, 267 IV, 267 VI, 284; Lei na 8.625/93, arts. 29, 31 e 32.

7. Ofensa aos princípios da igualdade, do direito de ação, da ampla 
defesa e do promotor natural.

Entender-se que o Promotor de Justiça não pode impetrar mandado de 
segurança de competência originária de tribunal, quando isto seja necessário 
para bem desempenhar as suas funções processuais, é negar vigência aos

(7) NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. “Código de Processo Civil e Legislação 
Processual Civil Extravagante em Vigor”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, pág. 242.
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princípios constitucionais da isonomia (CF 5- caput), do direito de ação (CF 5a 
XXXV), da ampla defesa (CF 5- LV) e do promotor natural (CF 5- XXXVII e 
LIII). Violou-se, outrossim, a CF 5a LXIX (mandado de segurança), ao não se 
conferir a esse dispositivo interpretação extensiva (vis expansiva), como de resto 
se exige do intérprete das normas constitucionais sobre direitos fundamentais.

Ofende o dogma da igualdade (CF 5tJ caput) porque o sistema jurídico 
brasileiro permite que o advogado, mesmo o recém-formado, que acabara de 
adquirir sua inscrição no quadro de advogados da OAB, impetre mandado de 
segurança em qualquer tribunal do país, inclusive no Supremo Tribunal Federal. 
O mesmo sistema, caso não dê ao Promotor de Justiça, também graduado em 
direito e aprovado em concurso de provas e títulos de reconhecida dificuldade, 
o mesmo direito que confere ao advogado, limitando sua atividade processual, 
estaria violando o princípio constitucional da isonomia.

Esta questão foi amplamente debatida no Congresso da “ Wissenschaf - 
tlichen Vereinigung fiir Internationales Verfahrensrecht”, que teve lugar em 
Zürich, Suíça, de 13 a 16.10.1993. Em suas comunicações, os Profs. Drs. Wi- 
lliam B. Fisch, da University of Missouri-Columbia (Estados Unidos da Amé
rica) e Hanns Prütting, da Universitat zu Kõln (Alemanha), relataram a situa
ção nos vários ordenamentos jurídicos a respeito da carreira do advogado. Nos 
países em que há carreira, o advogado iniciante não pode atuar nos tribunais 
superiores (v.g., Alemanha, França etc.). Só os advogados graduados, no posto 
mais elevado da carreira, é que funcionam junto a esses tribunais.

Em seu relatório, o Prof. Dr. William B. Fisch aponta a dificuldade 
enfrentada pelo advogado nos Estados Unidos, dada a existência de órgão estatal 
que controla a profissão e autoriza o seu exercício apenas no estado onde o advogado 
se licenciou. Para atuação mais estendida é preciso outra autorização especial.<8)

O Prof. Hanns Prütting apresentou em seu relatório a situação nos países 
europeus, criticando a organização daqueles que vedam ao advogado o exercício 
de sua atividade nos tribunais superiores, tarefa permitida apenas para aqueles 
que se encontram em posição destacada na carreira.<9>

Nos debates que se seguiram , predom inou  a tese  da 
inconstitucionalidade das normas limitadoras da função do advogado junto a 
tribunais superiores, pois o advogado deve exercer o seu mister sem restrições, 
de forma a poder atuar por meio de recurso ou do ajuizamento de ação originária 
de competência dos tribunais.

No Brasil o sistema constitucional é melhor do que os europeus 
limitadores da atividade do advogado, porque aqui não existe essa limitação.

(8) FISCH, William B. ”Associations of Lawyers in Private Practice in lhe USA”, relatório apre
sentado no Congresso da Wissenschaftlichen fiir internationales Verfahrensrecht. em Zürich, 
Suíça, em 14.10.1993.

(9) PRÜTTING, Hanns. "Die rechtliche Organisation der Rechtsberalungen ”, relatório apresenta
do no Congresso da Wissenschaftlichen Vereinigung fiir Internationales Verfahrensrecht, em 
Zürich, Suíça, em 14.10.1993.
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No entanto, o entendimento de que o Promotor de Justiça não poderia 
im petrar mandado de segurança no tribunal violaria, além do princípio 
constitucional da livre iniciativa e do pleno direito ao exercício da profissão, o 
dogma da igualdade, comparativamente ao advogado.

Por que poderia o advogado, até o recém-formado, impetrar mandado 
de segurança junto am ais alta Corte de Justiçado país, e o Promotor de Justiça, 
igualmente graduado em direito, aprovado em difícil concurso de provas e 
títulos, não poderia ter a mesma prerrogativa?

Ofende a ampla defesa (CF 5a LV) porque impede que o Promotor de 
Justiça, no exercício de seu mister, possa fazer uso de um instrumento lídimo 
de defesa que é a impetração de mandado de segurança para dar efeito 
suspensivo a recurso interposto na esfera de suas atribuições. Aqui, o mandamus 
funciona como sucedâneo recursal e não como ação originária típica. O 
Promotor de Justiça não teria, assim, garantida a ampla defesa, conferida em 
sua plenitude à contra-parte no processo.

Ofende o princípio do direito de ação (CF 5a XXXV) porque veda o 
ajuizamento de ação originária pelo Ministério Público, instituição una e 
indivisível (CF 127 § Ia). Quando a lei legitima o Ministério Público para agir, o 
faz em face de toda a Instituição, una e indivisível. A distribuição dessa 
legitimidade é questão interna corporis do Ministério Público. Impedindo o 
Promotor de Justiça de ir ajuizo na defesa de direito processual seu, violado por 
ato ilegal ou abusivo da autoridade judiciária, esse entendimento restritivo não 
pode ser acolhido porque inconstitucional, ofensivo do princípio do direito de 
ação (CF 5a XXXV).

Caso não se reconheça, nestes autos, a legitimidade do Dr. Promotor 
de Justiça para a impetração da ordem, estar-se-á incorrendo nas mesmas 
inconstitucionaüdades aqui apontadas, data maxima venia.

Em boa hora, portanto, a nova Lei Orgânica do Ministério Público vem 
admitir expressamente o ajuizamento de mandado de segurança e habeas corpus 
de competência originária de tribunais, pelo Promotor de Justiça.

Dizer-se, como o fez a r. decisão, que o modelo federal da CF 103 § Ia 
é de que o Procurador-Geral da República tem atuação obrigatória no STF e 
que, portanto, deveria o Procurador-Geral de Justiça ter atuação obrigatória 
nos tribunais estaduais, é deixar de reconhecer as especificidades dos Estados, 
bem como deixar de dar operatividade ao sistema federativo vigente no Brasil.

Com efeito, a CF 103 § Ia é expressa ao dizer competir ao Procurador- 
Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao STF, 
quer nos processos de competência recursal, quer nos de competência originária. 
Tanto assim que a Lei Orgânica do Ministério Público da União, que tem o 
Procurador-Geral da República como Chefe, atribui a este o poder de delegar 
suas atribuições aos Subprocuradores-Gerais, membros do Parquet federal de 
segundo grau (Lei Complementar na 75, de 20.5.1993, arts. 47, 50 e 66).
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A exigência de o Procurador-Geral de Justiça atuar em todos os processos 
recursais e originários que se processam perante os tribunais estaduais não existe 
na Constituição Federal, concessa maxima venia. Assim, a organização processual 
e administrativa do Ministério Público dos estados é regulada pela Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público (Lei na 8.625, de 12.2.1993).

Diz o art. 31 dessa lei que “cabe aos Procuradores de Justiça exercer as 
atribuições junto aos Tribunais desde que não cometidas ao Procurador-Geral 
de Justiça, e inclusive por delegação deste”.

Quando a CF e as leis estipulam ter legitimidade, não o Ministério 
Público, mas o Procurador-Geral de Justiça, a este compete com exclusividade 
o exercício da função. É o que ocorre, por exemplo, com o CPC 478 par. ún., 
que determina a intervenção do “Chefe do Ministério Público que funciona 
perante o tribunal” no incidente de uniformização da jurisprudência. Aqui, 
sim, a atribuição é do Procurador-Geral de Justiça que, entretanto, poderá 
delegá-la a outro Procurador de Justiça.

Mas quando a lei menciona ser legitimado a agir ou intervir no tribunal 
o Ministério Público, qualquer Procurador de Justiça poderá atuar naquele tribunal.

Logo, o modelo federa! não serve aos estados, que têm organização 
ministerial diferente da federal. Não pode ser aplicada a CF 103 § Ia, por 
extensão, aos estados. Aplica-se, ao revés, o sistema organizacional do 
Ministério Público dos Estados dado pela Lei Federal Orgânica do Ministério 
Público dos Estados (Lei n° 8.625/93).

O dispositivo constitucional (CF 103 § Ia) não pode ser entendido como 
um sistema que veda ao Promotor de Justiça estadual de primeiro grau impetrar 
mandado de segurança ao tribunal estadual contra ato de juízo igualmente de 
primeiro grau estadual. Não é uma norma constitucional limitativada proteção 
de direitos: ao contrário, é estipulada para ampliar tal proteção.

A propósito, em matéria de direitos fundamentais -  e o direito de impetrar 
mandado de segurança é um direito fundamentai - ,  a interpretação das normas 
constitucionais não se faz de forma restritiva, mas ampliativa, quer dizer, vis 
expansiva, segundo posição indiscrepante da doutrina mundial/"’* Assim, deveria 
ser dada interpretação expansiva à CF 5a LXIX, permitindo-se que o Promotor 
de Justiça pudesse impetrar, junto a tribunal estadual, mandado de segurança.

O art. 32 desta Lei na 8.625/93 legítima, indisputavelmente, o Promotor 
de Justiça (e não o Procurador de Justiça), a impetrar mandado de segurança e 
habeas corpus diretamente no tribunal, abrindo franca exceção aos arts. 29 e 
31 da mesma lei, que conferem atribuição aos Procuradores de Justiça para 
agir ou intervir nos tribunais.

Retirar-se dele essa atribuição é cercear o seu direito de defesa, 
ofendendo, não só a Lei na 8.625/93, 32, mas a própria CF 5a XXXV e LV.

(10) GARCÍA, Enrique Alonso. “La interpretación de Ia Constitución”, Madrid: Centro de Estúdios
Constitucionales. 1984, págs. 362 e scgs.
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Ofende o princípio do promotor natural, insculpido na CF 5a XXXVII 
e LIII porque não permite que o promotor natural do caso impetre mandado de 
segurança para garantir direito líquido e certo violado em processo sob sua 
atuação e responsabilidade.

Designar-se promotor ad hoc (Procurador de Justiça) para impetrar, 
em benefício da atividade processual do Promotor de Justiça, mandado de 
segurança de com petência originária de tribunal, é violentar o dogm a 
constitucional do promotor natural. Este, é o promotor da causa, aquele que 
pretende obstar a eficácia da decisão impugnada, razão por que a ele é que 
cabe a impetração.

O princípio do promotor natural, proclamado pela doutrina/10 * foi 
reconhecido como decorrente do sistema constitucional, em leading case 
decidido pelo Pretório Excelso, verbis:

“Promotor natural. Existência expressa na CF. Âmbito de aplicação. O 
postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional 
brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela 
Chefia da Instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra 
uma garantia de ordem jurídica, destinada tanto a proteger o membro do 
M inistério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e 
independente de seu ofício, quanto a tutelar a própria coletividade, a quem se 
reconhece o direito de ver atuando, em qualquer causa, apenas o Promotor cuja 
intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinado, 
estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas 
cláusulas da independência funcional e da inamovibilidade dos membros da 
Instituição. O postulado do Promotor Natural limita, por isso mesmo, o poder do 
Procurador-Geral que, embora expressão visível da unidade institucional não 
deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo hegêmonico e incontrastável. 
Posição dos Ministros Celso de Mello (relator), Sepúlveda Pertence, Marco 
Aurélio e Carlos Velloso. Divergência, apenas, quanto à aplicabilidade imediata 
do princípio do Promotor natural: necessidade da interpositio legislatoris para 
efeito de atuação do princípio (Ministro Celso de Mello); incidência do postulado, 
independentemente de intermediação legislativa (Ministros Sepúlveda Pertence, 
Marco Aurélio e Carlos Velloso). Reconhecimento da possibilidade de instituição 
do princípio do Promotor Natural mediante lei (Ministro Sydney Sanches). 
Posição de expressa rejeição à existência desse princípio consignada nos votos 
dos Ministros Paulo Brossard, Octávio Gallotti, Néri da Silveira e Moreira Alves. 
Não votaram os Ministros Francisco Rezek e limar Galvão (STF, HC n!! 67.759, 
Rei. Min. Celso de Mello, j. 6.8.1992, DJU Ia.7.1993, pág. 13.143). No mesmo 
sentido, entendendo ter sido adotado o princípio do promotor natural pela CF 5a 
LIII: RSTJ 39/461”.

(II) NERY JUNIOR, Nelson. “Princípios do processo civil na Constituição Federal”. 2a ed„ São 
Paulo: Revistas do.s Tribunais, 1995, ny 14, págs. 80 e segs.
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O Supremo Tribuna! Federal, já na vigência da atual Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público (Lei n- 8.625/93), reiterou sua posição anterior, 
admitindo impetração de mandado de segurança, em tribunal estadual, por 
Promotor de Justiça, verbis:

“Habeas corpus. Apelação em liberdade, art. 594 do Código de Processo 
Penal. Impetração de mandado de segurança pelo Promotor de Justiça. 
Litisconsórcio e assistência ütisconsorcial.

Se o juiz condena o réu à pena de 3 anos de reclusão pelo crime de 
tráfico de tóxico, art. 12 da Lei nu 6.368/76, negando-lhe o direito de recorrer 
em liberdade, com base no art. 35 da mesma Lei, não pode outro Juiz do mesmo 
grau de jurisdição permitir que o réu apele em liberdade, art. 594 do CPP.

Como o M inistério Público é parte no processo penal, ele tem 
legitimidade para impetrar mandado de segurança quando entende violado 
direito líquido e certo por ato de Juiz de primeiro grau de jurisdição.

No mandado de segurança assim impetrado, o réu do processo penal 
não é litisconsorte passivo necessário nem facultativo, arts. 46 e 47 do Código 
de Processo Civil. Como é a hipótese de assistência litisconsorcial, art. 54 do 
mesmo Código, segue-se que por ser o caso de ingresso voluntário de terceiros 
no processo, não se mostra compatível com o rito especial e sumário do mandado 
de segurança impetrado contra ato judicial.

Habeas Corpus conhecido, mas indeferido” 021
O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já  vinha admitindo a 

impetração de mandado de segurança, dirigido ao tribunal, por Promotor de 
Justiça.<I3>Nada obstante a recente divergência existente sobre o tema no Superior 
Tribunal de Justiça, o Egrégio TJSP vem mantendo sua orientação anterior, como 
se pode ver dos vv. arestos seguintes: TJSP, 6a Câm. Crim., MS 170.671-3/9, 
Rei. Des. Lustosa Goulart, v.u.; TJSP, 6a Câm. Crim., MS 175.815-3/3, Rei. 
Des. Nelson Fonseca, v.u.; TJSP, 6a Câm. Crim., MS n~ 139.658-3/2, Rei. Des. 
Nelson Fonseca, v.u.; TJSP, 1a Câm. Crim,, MS nü 174.788-3/1, Rei. Des. Fortes 
Barbosa, v.u.; TJSP, 2aCâm. Crim., MS nu 175.787-3/4, Rei. Des. Ângelo Gaüucci, 
v.u., TJSP, 2a Câm. Crim., MS nü 174.313-3/4, Rei. Des. Egydio de Carvalho, 
v.u.; TJSP, 4a Câm. Crim., MS na 177.657-3/6, Rei. Des. Ary Belfort, v.u.

Estes arestos mencionam precedentes do Supremo Tribuna! Federal, 
reconhecendo a regularidade da impetração de mandado de segurança de 
competência originária de tribunal, por Promotor de Justiça.04'

O Egrégio  Superior Tribunal de Justiça tem m anifestado sua 
concordância com a tese, admitindo a impetração por Promotor de Justiça.051 12 13 14 15 *

(12) STF. 2* Turma, HC n8 69.802-6, Rei. Min. Paulo Brossard, v.u.. DJU 2.4.1993.
(13) RT 637/250, 635/376, 634/296. 629/331, 629/327. 592/316. 585/298.
(14) RTJ 128/1199, 83/255.
(15) STJ, 6a Turma, RMS nG.477-0-SP.Rd. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU 14.3.1994. pág. 4.533;

STJ, 6U Turma, ROMS n'J 1.720-SP. Rei. Min. Adhemar Maciel, DJU 17.5.1993
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Apenas a Colenda Câmara Especial no Egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo tem posicionamento contrário à jurisprudência m ajoritária e 
dominante, como se pode ver do v. acórdão prolatado no MS nü 20.244-0, Rei. 
Des. Yussef Cahali, j. 11.8.1994, caracterizando divergência entre órgãos do 
mesmo Tribunal. Deve prevalecer o entendimento contrário ao expendido pela 
Colenda Câmara Especial, concessa maxima venia.

Como o v. acórdão impugnado não ingressou no exame da questão de 
fundo do mandado de segurança, limitando-se a extingui-lo sem julgar o mérito, 
o provimento deste recurso ordinário constitucional deverá ter como limite o 
exame apenas da questão de carência da ação. Provido, os autos devem ser 
restituídos ao órgão competente para processamento e julgamento, pelo mérito 
da segurança.

8. Por todo o exposto, demonstradaa violação dos arts. 5-caputz  incisos 
XXXV, XXXVII, LIÍIeLV  da Constituição Federal, e do art. 32, nuI, da Lei na 
8.625/93 pelo v. acórdão recorrido, requeremos seja dado provimento a este 
recurso ordinário, para que, afastada a carência, sejam enviados os autos ao 
órgão competente do Egrégio Tribunal a quo para que julgue o mérito do mandado 
de segurança.

À consideração dessa Augusta Corte Superior.
São Paulo, 12 de abril de 1996.
Nelson Nery Junior, Procurador de Justiça
Luiz Antonio Guimarães Marrey, Procurador-Geral de Justiça

RECURSO ORDINÁRIO EM MS Nu 8.026 -  São Paulo (1996/0079041 -8) 
Relator: Min. Bueno de Souza 
Recte.: Ministério Público do Estado de São Paulo 
T. Origem: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Impdo.: Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Foro 

Regional de Ipiranga -  SP 
Recdo.: M.S.F.
Advogado: Maria Aparecida Tricta S. Neme e Outro 

E m e n t a

Mandado de Segurança. Promotor de Justiça. Legitimidade para propor 
mandado de segurança contra ato do Juiz de Direito. Recurso provido.

A c ó r d ã o

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Sálvio
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de Figueiredo Teixeira, Barros Monteiro, César Asfor Rocha e Ruy Rosado de 
Aguiar. O acórdão é assinado pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, nos 
termos do art. 52, IV, b, do Regimento Interno.

Brasília-DF, 6 de abril de 1999 (data do julgamento).
Ministro Barros Monteiro, Presidente
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira

R e l a t ó r i o

O Exmo. Sr. Ministro Bueno de Souza:
O Dr. Promotor de Justiça de comarca do interior do Estado de São 

Paulo, tendo em vista o que o Dr. Juiz de Direito decidiu a respeito de destituição 
de pátrio poder e adoção, interpôs apelação e pediu que se lhe desse efeito 
suspensivo, porquanto o Juiz também determinara a modificação do assento do 
nascimento da criança no registro civil. Mas o Juiz não deu o efeito suspensivo. 
Não o fazendo, o Promotor dirigiu-se ao Tribunal de Justiça com mandado de 
segurança para assegurar efeito suspensivo à sua apelação. O Vice-Presidente, 
que na época era o II. Desembargador YussefCahali, liminarmente, não admitiu 
o mandado. Interposto agravo regimental, a Corte Especial, por unanimidade, 
o rechaçou.

É o relatório.

V o t o

O Exmo. Sr. Ministro Bueno de Souza (Relator):
Dou provimento ao recurso, pois estou sufragando o entendimento de 

que o Promotor de Justiça da Comarca não pode tomar a iniciativa de uma ação 
no Tribunal, mas se ele está atuando em uma causa no Primeiro Grau cuja de
cisão lhe é adversa, cabe-lhe recorrer. Aí, sim, sua ação é cabível.

Cito os precedentes:
“Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Legitimidade para a 

impetração do mandamus. Promotor de Justiça. Lei na 8.625/93. O promotor de 
justiça possui legitimidade para impetrar mandado de segurança perante os tri
bunais locais. Distinção entre postular ao tribunal (art. 32, l, da Lei Orgânica do 
Ministério Público) e postular no tribunal (art. 31). Precedentes. Recurso cabí
vel e provido para apreciação.” (ROMS n9 5.376/SP, Rei. Em. Min. Felix Fis- 
cher, DJ 15.12.97).

Outro precedente: (Lê)
“Recurso em Mandado de Segurança. Ministério Publico. Titularidade. 

Constitui prerrogativa dos Membros do Ministério Público utilizar-se do manda
do de segurança na defesa de suas atribuições legais, quando lesados por ato ilegal 
de autoridade administrativa ou judiciária. Recurso provido.” (ROMS n9 1446/SP, 
Rei. Em. Min. Cid Flaquer Scartezzini, RSTJ 99/325).

Agora uma excelente ementa do Sr. Ministro Vicente Cernicchiaro: (Lê):
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“O promotor não atropela o procurador. O órgão que atua em Primeira 
Instância pode solicitar prestação jurisdicional em Segundo Grau”.

Ante o exposto, acolho os fundamentos constantes do douto parecer 
Ministerial transcrito e, na consonância de nossos precedentes, voto pelo pro
vimento do recurso a fim de que sejam os autos remetidos ao Eg. Tribunal a quo 
para que julgue o mérito do mandado de segurança.

É o voto.

V o t o

O Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
Acompanho o voto do Ministro-Relator, pela circunstância de que, à 

época em que impetrada a segurança, ainda não se encontrava em vigora Lei n9 
9.139, de 30.11.95.
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Manifestações da Procuradoria- 
Geral de Justiça

Conflito negativo de atribuições -  Escritura pública de reconhecimento de pater
nidade formaimente em ordem, mas que contém declaração supostamente falsa, consisten
te no registro em nome próprio de filho de outrem -  A regularidade formal do assento 
registrário afasta a atuação do Promotor de Justiça de Registros Públicos -  A determinação 
do statuséü pessoa é tema relacionado ao Direito de Família, sendo as relações jurídicas de 
natureza registraria daí decorrentes mero reflexo de sua definição -  Conflito procedente, 
para indicar a atribuição do Promotor de Justiça de Família para analisar a notícia de 
falsidade no reconhecimento de paternidade, com a adoção das medidas que entender cabí
veis.

AUTOS Nü 37.398/00-CONFLITONEGATIVODEATRIBUIÇÕES 

J o s é  G e r a l d o  B r i t o  F i l o m e n o

Procurador-Geral de Justiça -  SP __________________________

Suscitante: Dra. Eloísa Virgiii Canci Franco, Promotora de Justiça em 
exercício na Promotoria de Justiça de Registros Públicos de São Paulo

Suscitado: Dr. Nikon Luiz de Freitas Baziloni, Promotor de Justiça em 
exercício na Promotoria de Justiça de Penha de França

1. Trata-se de conflito negativo de atribuições, no qual são interessados 
a DD. Dra. Eloísa Canci Franco (Promotora dc Justiça em exercício na Promotoria 
de Justiça de Registros Públicos de São Paulo) e o DD. Dr. Nikon Luiz de Freitas 
Baziloni (Promotor de Justiça em exercício na Promotoria de Justiça de Penha 
de França), respectivamente suscitante e suscitado.

A controvérsia surgiu a propósito de peças de informação extraídas dos 
Autos nü 713/99-5, da Vara da Infância e da Juventude do Foro Regional de 
Penha de França, transmitidas pelo MM. Juiz de Direito Dr. Flávio Cunha da 
Silva. Através delas noticiou-se eventual falsidade praticada no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do Distrito de Itaquera, ocorrida 
em 26 de janeiro de 1994, pelo Sr. J.M. contra a adolescente E.M.V.A.

Conforme consta das peças, teria a genitora da adolescente asseverado 
que “embora o Sr. J.M. não seja o pai biológico de E., a mesma foi registrada 
em seu nome” (fls.).
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Alega o suscitado que eventual demanda a ser proposta pelo Ministério 
Público terá por objeto a irregularidade do registro oriundo da escritura de 
reconhecimento e não, propriamente, a questão sobre a paternidade (fls.). A 
suscitante, por sua vez, entende, à guisa de preliminar, que o Parquet não tem 
legitimidade para a propositura de qualquer ação de anulação de registro civil 
e, no mérito, aduz que o tema se circunscreve à alegada falsidade da escritura 
de reconhecimento de paternidade, sede na qual se discutirá a filiação, com a 
possível desconstitu ição  do vínculo de paternidade e o conseqiiente 
cancelamento do registro (fls.).

É a síntese do processado. Passo a decidir.
2. No caso presente, os Ilustres Prom otores apresentam  teses 

antagônicas: um sustenta que a atuação do Ministério Público deve se voltar 
para a análise da irregularidade do registro de nascimento, enquanto que o 
outro indica a importância de se desconstituir o vínculo de paternidade. Ambos 
apontam a declaração falsa realizada no Cartório de Registro Civil para 
fundamentar suas posições.

Diante disto, é preciso partir de uma constatação certa: em nenhum 
momento se alegou irregularidades na forma da escritura pública, cingindo-se 
o vício ao conteúdo das declarações nela inseridas, que estariam dissociadas 
da realidade.

Uma primeira conclusão se pode extrair: é insuscetível de exame pelo 
Cartório de Registro Civil a veracidade das declarações verbais apresentadas 
pelos interessados. Compete-lhe, apenas, a verificação dos requisitos formais 
dos atos registrários pois “o Oficial reveste de fé pública tão-somente a atestação 
de que em sua presença determinadas pessoas compareceram e lhe declararam 
o fato sujeito a registro. A sua responsabilidade não vai senão até esse ponto e 
não pode atingir a veracidade do conteúdo das declarações, a menos que se 
prove conluio” (cf. Serpa Lopes, “Tratado dos Registros Públicos”, Rio de 
Janeiro, Livraria Freitas Bastos. 1955, pág. 160; no mesmo sentido, Walter 
Ceneviva, “Lei dos Registros Públicos Comentada”, São Paulo, Saraiva, 1999, 
pág. 4).

Os atos do estado civil, principalmente o nascimento, devem ser 
inscritos, caracterizando-se o registro público meio de prova pré-constituído e 
a escritura pública uma das formas de reconhecimento formal. Pode este 
reconhecimento ser invalidado, através de contestação (a) do título, em que se 
apontam vícios na formação do ato; (b) do título e do estado, como no caso de 
injuridicidade da natureza da filiação.

A retificação do registro, para desfazer erros ou omissões e possível na 
primeira hipótese, se mostra insuficiente quando se pretende impugnar o estado 
do indivíduo, pois não se está, simplesmente, contestando a forma do ato 
registrário, mas seu conteúdo.
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D aí em erge a segunda conclusão: qualquer d iscussão  que se 
im porte na obtenção, defesa ou negação do estado civil da pessoa não 
deve ser travada nos limites estreitos de uma retificação de registro, mas 
em ação própria que perm ita a análise da questão de estado.

Porque pretendem declarar ou constituir o estado que um indivíduo 
possuí, as ações de estado são chamadas de ações prejudiciais (cf. Caio 
M ário da Silva Pereira, “Instituições de Direito Civil” , Rio de Janeiro, 
Forense, 3997, pág. 165) e a decisão proferida em tais demandas poderá 
provocar, por via oblíqua, modificações no assentam ento cartorário.

A definição do estado do indivíduo é matéria antecedente à questão 
registrária, condicionando-a em seu desfecho, não propriam ente para 
m odificar o teor da declaração feita perante o Cartório de Registro Civil, 
mas para apontar sua falsidade e alterar seus efeitos com  a m odificação, 
a alteração ou a constituição do estado da pessoa.

3. D iante de tais constatações, é possível verificar que, no caso 
presente, qualquer discussão não pode se restringir na im pugnação da 
e sc r itu ra  d e  reco n h ec im en to  de p a te rn idade , m as deve a lb e rg ar a 
constatação do status que, segundo se alega, foi atribuído falsam ente à 
adolescente.

A escritura  pública de reconhecim ento de paternidade, ao que 
consta, está revestida dos requisitos para sua validade e, por isto, a 
atribuição para qualquer medida, no caso presente, não é do Prom otor de 
Justiça de Registros Públicos, pois “o curador de registros deve zelar pela 
correspondência entre o título causai e o ato registrai; não é, porém, o 
fiscal do próprio ato causai, mesmo porque a validade deste último em 
muitos casos é questão meramente disponível ou privada” (cf. Hugo Nigro 
M azzilli, “M anual do Prom otor de Justiça”, 2- ed., Saraiva, 1991, pág. 
229).

A questão de estado é o verdadeiro centro de gravidade da hipótese 
aqui subm etida  para  análise  -  e, por isso, não se pode pretender, 
sim plesm ente, a retificação do assentamento cartorário - ,  e se insere no 
âm bito das relações ju ríd icas do D ireito de Fam ília, com petindo ao 
Promotor de Justiça da Família a atribuição para estudar a  m atéria e decidir 
quais medidas tomará.

3. Por todo o exposto, determino que sejam encam inhados estes 
autos ao D igno Prom otor de Justiça suscitado para atuar no presente 
procedim ento nos seus ulteriores termos.

São Paulo, 6 de junho de 2000.

José Geraldo Brito Flloine.no, Procurador-G eral de Justiça
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Mandado de Segurança -  Defesa -  Inquérito civil

MANDADO DE SEGURANÇA N* 180.305-5/5-00 
Impetrante: Matmed Produtos Laboratoriais e Cirúrgicos Ltda. 
Impetrado: DD. Relator do Agravo de Instrumento nü 179.656-5/3, 

Desembargador Oliveira Santos
Litisconsorte necessário passivo: Ministério Público do Estado de São

Paulo

J o s é  G e r a l d o  B r i t o  F i l o m e n o

Procurador-Geral de Justiça -  SP--------------------------------------------------------------------

Defesa apresentada pelo Ministério Público do Estado de S ã o  Paulo

Egrégio Tribunal de Justiça,
1. Dos fatos -  O Ministério Público do Estado de São Paulo, através da 

Promotoria de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, promoveu ação 
cautelar inominada em face de J.R.P., Matmed Produtos Laboratoriais e Cirúrgicos 
Ltda. e outros (Autos n- 1.172/053.00.018233-0), objetivando a quebra dos sigilos 
telefônico, bancário e fiscal, bem como a indisponibilidade de bens. O pedido de 
liminar inaudita altera parte foi concedido pelo DD. Juiz de Direito da 13a Vara da 
Fazenda Pública.

Não se conformando com esta r. decisão, apresentou a impetrante Matmed 
Produtos Laboratoriais e Cirúrgicos Ltda. recurso de agravo de instrumento, com 
pedido de concessão de efeito suspensivo, aduzindo que não terá proveito 
substancial se a ordem judicial for executada antes do julgamento do recurso.

O DD. Relator do Agravo de Instrumento nfi 179.656-5/3, Desembar
gador Oliveira Santos não concedeu o efeito suspensivo, exceto para a quebra 
do sigilo telefônico, mantendo, no mais, a ordem liminar pela suficiência pro
batória.

Contra esta r. decisão, insistiu a ora impetrante, se utilizando tanto de 
agravo regimental -  ao qual já foi negado provimento - ,  quanto do presente 
mandado de segurança.

Negada liminar neste mandamus (fls.), aindigitada autoridade apontada 
como coatora prestou suas informações (fls.).

Foi negado provimento ao agravo regimental supramencionado (AgReg 
n- 179.656-5/5-01, Sexta Câmara de Direito Público, v.u.,j. 28.8.00), mantendo, 
assim, a liminar concedida pelo DD. Juiz de Direito da 13a Vara da Fazenda 
Pública, no tocante à indisponibilidade de bens e direitos e quebra do sigilo 
fiscal e bancário.
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✓

E a síntese necessária.
2. Preliminarmente: não cabimento do presente mandado de segurança -  

Impressiona, nestes autos, a combatividade do Digno Patrono da impetrante que, 
insistentemente, se utilizou de diversos instrumentos para impedir a execução da 
medida liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau na ação cauteiar inominada.

2.1. De fato, sempre com base nos mesmos argumentos, apresentou 
agravo de instrumento (formulando pedido de efeito suspensivo), agravo 
regimental e mandado de segurança (apresentando pedido liminar).

Contudo e não por acaso, a eloquência da repetição de seus argumentos 
está desacompanhada da imprescindível consistência jurídica exigida para o 
sucesso de quaisquer desses pleitos. Por isto recebeu, sucessivamente, três 
negativas: do efeito suspensivo no agravo de instrumento (exceto no que tange 
ao sigilo telefônico), de improvimento do agravo regimental e de indeferimento 
da medida liminar neste mandado de segurança.

Constata-se, no presente caso, que a impetrante já  se utilizou dos 
recursos cabíveis e, por não conseguir a resposta que deseja, lança mão, quiçá 
em derradeira tentativa, do presente mandamus, que, à evidência, está sendo 
impetrado impropriamente.

Com efeito, segundo lição de José Carlos Barbosa Moreira e de acordo 
com o princípio da necessidade, se há a previsão de recurso para atacar o ato 
judicial cujo rejulgamento se pretende, tal via, mais simples e menos gravosa, 
deve ser utilizada, e não o mandamus, que não é nem necessário, nem sucedâneo 
do recurso previsto (cf. “Comentários ao Código de Processo Civil” , vol. V, 5a 
ed„ Forense, 1998, na 168, pãg. 300).

Se não logrou a impetrante o resultado pretendido, através da via recursal 
exaustivamente aproveitada, não pode lançar mão do mandado de segurança 
como uma panacéia para esse mal.

O uso do mandado de segurança, quando haja recurso previsto, como 
no caso presente, contraria o sentido e o alcance do art. 5U, inciso II, da Lei nu 
1.533/51, bem como a Súmula n- 267 do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, apenas em hipóteses excepcionais o mandado de segurança 
se presta para suspender a eficácia de um ato judicial passível de recurso. A própria 
impetrante reconhece esta especialidade (fls.), mas não consegue, entretanto, 
comprovar a ocorrência da situação excepcional, traduzida na irreparabilidade do 
dano e na teratologia do ato judicial que, no caso, não se verificou.

2.2. De início convém frisar que a afirmação da impetrante, de que o ato 
ora impugnado não comportaria recurso previsto no Código de Processo Civil é, 
no mínimo, incompleta: deveria ter esclarecido que o ato não comporta mais nenhum 
recurso previsto no Código de Processo Civil, além de todos aqueles que já  utilizara.

O sentim ento de inconform ism o, inerente ao ser hum ano, foi 
demonstrado, à saciedade, pela impetrante. E o Poder Judiciário, em todas as 
ocasiões em que se pronunciou sobre o tema (concessão da liminar pelo dd. Juiz
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de Direito da 13a Vara da Fazenda Pública; não concessão do efeito suspensivo 
pelo dd. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento; não provimento 
do Agravo Regimental; denegação da liminar pelo dd. Quarto Vice-Presidente 
deste E. Tribunal de Justiça), proferiu decisões legais, constitucionais e 
motivadas.

Salientou-se a suficiente comprovação, na ação cauteiar inominada, 
em cognição superficial e liminar, de indícios de atos de improbidade 
administrativa praticados inclusive pela impetrante, cujos sócios tiveram 
inesperado aumento do acervo patrimonial. E foi considerado o fato de que os 
bens da impetrante estariam sendo transferidos a terceiros, justamente após o 
início das investigações sobre o chamado "esquema de superfaturamento de 
preços no PAS/SIMS” instalado na Prefeitura Municipal de São Paulo.

A indisponibilidade de bens privados, para garantir futura exceção, 
importa, simplesmente, o veto à prática de atos potencialmente prejudiciais 
aos credores. Trata-se de uma cautela admissível em ação civil pública (Lei nü 
7.347/85, art. 12), que pode ser determinada até mesmo antes da oitiva do réu, 
quando sua audição possa torná-la ineficaz (Código de Processo Civil, art. 
804). E tal prognóstico de atuação para frustrar a medida é, no presente caso, 
perfeitamente razoável, ante as terríveis circunstâncias descritas na demanda.

A observação do que comumente acontece e as regras de experiência 
comum, chanceladas pelo art. 335 do Código de Processo Civil, permitem 
prever que os réus (entre os quais a impetrante), numa reação humana e 
compreensível diante da perspectiva de profundo abalo em seu patrimônio, 
venham a praticar atos prejudiciais à futura satisfação do débito. É indispensável, 
sobretudo, proteger o patrimônio pessoal dos réus (entre os quais a impetrante) 
não só de possível dilapidação, mas até de eventual má administração, uma ou 
outra conducentes ao mesmo e desastroso resultado: adissipação da garantia-  
já  escassa -  da execução de futura sentença condenatória. E o patrimônio pessoal 
da impetrante é a única garantia de que a sociedade paulistana dispõe para ver 
efetivado o ressarcimento dos múltiplos danos suportados.

Não há que se falar, assim, em abuso de poder, arbitrariedade ou 
ilegalidade nas diversas decisões já  prolatadas, que se encontram alicerçadas 
em consistente conjunto probatório, que acompanha a petição inicial da ação 
cauteiar inominada.

2.3. Quanto à irreparabilidade do dano, a impetrante se limitou a alegar 
sua ocorrência, sem, contudo, comprovar sua existência ou risco de ofensa. 
Alegação destituída de prova não merece qualquer crédito, diversamente do 
quanto apresentado pelo Ministério Público.

A comprovação do dano irreparável deve ser produzida, no mandado 
de segurança, imediatamente, através da prova documental, que é “requisito 
de ordem processual, atinente à existência de prova inequívoca de fatos em 
que se basear a pretensão do impetrante e não com a procedência desta, que é 
matéria de mérito” (STF, RE nfl 117.936-8 in RT 687/215). Mas a impetrante
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nada mais fez a não ser reproduzir, em mais de setecentas foihas, os documentos 
juntados no inquérito civil, na ação cautelar inominada e no agravo de 
instrumento.

Exige a comprovação do dano irreparável não uma prova de cognição 
superficial, horizontal, como ocorre nas demandas cautelares, mas uma cognição 
profunda, vertical. Não esclareceu a impetrante no que consistiría o dano 
irreparável a direito líquido e certo, decorrente da quebra do sigilo fiscal e 
bancário, ainda mais diante do fato de que tais documentos, em posse do 
Ministério Público, estarão protegidos pelo segredo das investigações, acessível 
somente aos interessados diretamente envolvidos e seus advogados.

Por outro lado, não se caracteriza a irreparabilidade temida pela 
impetrante, pois, se amparada sua tese e provido o recurso de agravo, o dd. 
Juiz de Direito da 13a Vara da Fazenda Pública deverá desconsiderar, na 
formação de seu convencimento, as informações fiscais e bancárias. E, eventual 
dano que venha a sofrer em decorrência da indisponibilidade dos bens é 
puramente econômico, característica que não coincide com a irreparabilidade.

Inexiste, portanto, a perspectiva de dano irreparável.
3. No mérito: não comprovação de direito líquido e certo -  Sustenta a 

impetrante que a execução da medida liminar da ação cautelar inominada ofende 
direito líquido e certo, relativo (a) ao contraditório e à ampla defesa; (b) ao 
duplo grau de jurisdição; (c) à intimidade, privacidade e sigilo; (d) á motivação 
das decisões judiciais e (e) à propriedade. Entretanto, não logrou comprovar a 
existência de direito líquido e certo que mereça proteção.

A impetrante repete, à guisa de proteção a direito líquido e certo, a mesma 
argumentação exposta no agravo de instrumento. A rigor, não se poderia transferir 
para o mandado de segurança a discussão de temas que serão objeto de reexame. 
O mandamus, quando cabível (o que não é o caso, como já vimos) presta-se, 
apenas, na presente hipótese, para a análise do pedido de suspensão da decisão 
que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade de bens 
e direitos. Contudo, por amor ao princípio da eventualidade, me pronunciarei a 
respeito de todos os temas reprisados pela impetrante.

3.1. Em qualquer demanda -  e principalmente no processo cautelar 
deve o magistrado bem analisar os direitos envolvidos, a ponto de verificar se a 
proteção ao direito de uma parte não provocará ofensa ao direito da parte contrária.

Bem por isto, qualquer confronto entre os interesses postos em juízo deve 
ser ponderado, analisando-se qual interesse merece prevalecer (assim José Roberto 
dos Santos Bedaque, “Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência”, São Paulo, Malheiros, 1998, pág. 87), em típica atividade de investigação 
crítica, sob o risco de se deixar o processo principal desprovido de utilidade prática.

Na hipótese vertente, a efetividade do processo exige a proteção do 
interesse público, relevante e evidente, já que o interesse privado sofre limitações 
e cede diante da necessidade de tutela daquele. As provas carreadas na ação 
cautelar inominada se mostravam suficientes para a concessão da liminar e, tão
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graves são as ofensas ao patrimônio público, que urgente deveria ser a resposta 
judicial.

A medida deferida, antes de ser definitiva e irremediável, se mostra 
adequada e pertinente, pois permite que se tenha alcance a documentos 
necessários ao aprofundamento das investigações pelo Ministério Público. A 
destruição de documentos, a falta de acesso a dados bancários e fiscais e o 
desaparecimento completo dos bens da impetrante caracterizaria, sim, um dano 
irreparável à moralidade pública.

Conceder a liminar significou, no caso em apreço, potencializar a tutela 
jurisdiciona! que se pretende obter na ação de responsabilidade civil por atos 
de improbidade administrativa, tornando-a efetiva e operante, superando os 
efeitos danosos que o tempo produz no processo.

3.2. Neste passo, a concessão da liminar inaudita altera parte não 
significou ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do duplo 
grau de jurisdição.

Em momento algum houve o aniquilamento do contraditório, como 
sustenta a impetrante, mas sim se providenciou seu adiamento, possível diante 
das peculiaridades do direito material que se pretende proteger.

O princípio do contraditório admite temperamentos, principalmente 
“em atenção à urgência de situações excepcionais (periculum in mora), sendo 
que seria um contra-senso cultuar tanto o contraditório, como valor absoluto, 
mesmo ao preço consistente em imolar direitos” (Cândido Rangel Dinamarco, 
“A instrumentalidade do processo”, São Paulo, RT, 1987, pág. 185, nota 13).

Se a liminar for suspensa, o que não se deseja mas apenas se diz para 
argumentar, a tutela final poderá ser inócua, frustrando tanto a função processual 
da tutela cautelar, quanto o bem da vida cuja proteção é dever constitucional 
do Ministério Público: a proteção do patrimônio público.

Anote-se, por fim, que mesmo não necessário o contraditório no 
inquérito civil, o Ministério Público permitiu que os sócios da impetrante se 
manifestassem que, contudo, permaneceram calados, recusando, assim, a 
oportunidade de manifestação (cf. documentos em anexo).

3.3. No processo cautelar, como é cediço, a petição inicial deve indicar “a 
lide e seu fundamento” (CPC, art. 801, inciso III) -  requisito que integra a 
possibilidade jurídica do pedido (cf. Galeno Lacerda, “Comentários ao Código 
de Processo Civil”, vol. VIII, tomo 1,2a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, pág. 
211).

Esse preceito significa que o autor deve mencionar, desde logo, a ação 
principal que pretende propor, com explicitação de suas partes, do pedido e da 
causa petendi, pois só assim o Juiz poderá avaliar (a) se há o indispensável 
nexo de pertinência entre a medida cautelar e um hipotético processo principal 
futuro; (b) se a ação de mérito é juridicamente possível e (c) se o requerente 
tem legitimidade e interesse para ajuizá-la (cf. Vicente Greco Filho, “Direito
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Processual Civil Brasileiro, vol. 3, São Paulo, Saraiva, 1985, pág, 166; Humberto 
Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, volume II, 3a ed., Rio de 
Janeiro, Forense, 1997, nu 1012, págs. 401-402).

Na hipótese em tela, alega a impetrante que inexistiria lide principal a 
ser proposta, porque o pedido cautelar seria definitivo e irremediável.

Nada mais enganoso.
Restou esclarecido quais seriam as partes da futura demanda principal, 

seu objeto, as razões que a motivariam, relatando, inclusive, os “fatos integradores 
da causa da relação Htigiosa” (cf. Galeno Lacerda, “Comentários”, cit., pág. 
212), tipificando-a, por fim, como ação de responsabilidade civil por atos de 
improbidade administrativa. Bastam estes elementos para se cumprir a exigência 
do art. 801, inciso III, do Código de Processo Civil.

3.4. A ação cautelar inominada, na qual foi proferida liminar que ora se 
pretende impedir a execução, não é satisfativa, como pretende fazer crer a 
impetrante.

De fato, as medidas cautelares inominadas (a) sempre pressupõem uma 
situação de fato suscetível de modificação provável no tempo; (b) não permitem 
a antecipação da decisão de mérito, nem se prestam a uma execução provisória 
do direito substancial alegado pelo promovente.

Focalizando essa questão, Galeno Lacerda adverte:
“...o poder cautelar inominado está sujeito aos mesmos pressupostos e 

condições das cautelas jurisdicionais, indicados nas disposições gerais do Código 
sobre o processo cautelar, como legitimação processual e ad causam das partes, 
competência do juiz, aparência de direito, perigo de mora e receio de lesão. (...)

A discrição, além disso, prende-se na cautela inominada, à escolha da 
providência. (...) Com esta distinção, que é real e certa, evita-se o risco, apontado 
com freqüência na doutrina estrangeira, de que a concessão da cautela inominada 
importe prejulgamento do direito, objeto da ação principal. Claro está que esse 
prejulgamento não existe, nem poderá existir, mesmo quando a cautela importe 
antecipação, meramente provisória, da prestação jurisdicional de mérito.

E aqui se indica outro limite à discrição do magistrado. Como acentua 
Goldschm idt, a medida cautelar não pode criar a situação de fato que 
correspondería ao direito do solicitante, como a entrega da coisa, a extinção da 
hipoteca, a desocupação do imóvel, salvo quando se tratar da satisfação de 
necessidades primárias (alimentos, relações de família etc.). (...)

“A regra, porém, é que os atos satisfativos da natureza dos mencionados 
por Goldschmidt são vedados ao juiz, a título de providência cautelar inominada. 
Em lugar da entrega incondicional do bem, por exemplo, que ele ordene o depósito, 
mesmo que em mãos da parte interessada, mas sob o compromisso e as penas da 
lei” (cf. “Comentários” cit., págs. 111-112).

É clássica, nesse tema, a lição de Lopes da Costa: “A medida não deve 
transpor os limites que definem a sua natureza provisória. Não deve antecipar
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a decisão sobre o direito cuja realização se pretende assegurar, nem, como 
execução provisória, conter a satisfação definitiva desse direito” (cf. “Medidas 
Preventivas”, Livraria Bernardo Álvares Editora, 2a ed., 1958, nL> 16, págs. 21/ 
22; no mesmo sentido: RJTJESP 111/343-344 e 97/196-198; FTACivSP, RT 
506/143-144).

No caso dos autos, a pretensão, tal como deduzida, tem finalidade 
preparatória, pois se pretende garantir a efetividade do processo futuro através 
de obtenção de documentos, não sendo satisfativa, definitiva ou irremediável.

3.5. Argumenta a impetrante que o inquérito civil instaurado pelo 
Ministério Público, além de ser inquisitivo, tem por base informações genéricas, 
o que prejudicou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Instrumento instituído pelo art. 8-, § 1-, da Lei nü 7.347/85 como 
repercussão legal da ordem constitucional (Constituição Federal, art. 129, inciso 
III), o inquérito civil é procedimento administrativo informal e preliminar, 
servindo como canal de atuação ministerial.

Caracteriza-se por ser procedimento pré-processual e não verdadeiro 
processo, despido, por isso, de contraditório, pois, através dele, não se decide 
nenhuma controvérsia (assim Hugo Nigro Mazzilli, “O Inquérito Civil”, São 
Paulo, Saraiva, 2000, pág. 49).

Segundo a moderna doutrina de Fazzalari, o processo é “um módulo 
processual integrado por contraditório e procedimento, de modo que processo 
seria todo procedimento feito em contraditório” (cf. Cândido Rangel Dinamarco, 
“Execução Civil”, São Paulo, Malheiros, 1997, pág. 116).

Como procedimento que é (vale dizer, uma soma de atos concatenados, 
interdependentes e interligados, objetivando alcançar uma decisão Final), o 
inquérito civil se destina à colheita de elementos que vão formar a convicção 
do Promotor de Justiça, servindo como base para uma deliberação interna 
corporis, que poderá se traduzir na propositura de ação civil pública, na 
realização de compromisso de ajustamento ou no arquivamento por não 
comprovação de ofensa aos interesses metaindividuais.

Tendo natureza informativa, despida de imputação ou sanção, o inquérito 
civil não é regido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa, do duplo 
grau de jurisdição e do devido processo legal e, portanto, não há o exercício da 
defesa (cf. Hugo Nigro Mazzilli, “O Inquérito”, cit., págs. 191-192).

Como alerta Cândido Rangel Dinamarco, em sua já  clássica lição da 
legitimação pelo procedimento, a exigência do contraditório só se justifica 
nos procedim entos que tendam  a um provim ento, dando-lhe, assim , 
legitim idade e conform idade com a ordem constitucional. Nem todo 
procedimento é processo, mesmo que quem o presida seja autoridade estatal, 
como no caso do Promotor de Justiça.

A este respeito ensina o Ilustre Professor: “Onde o exercício do poder 
não conduz a decisões que sob a forma de provimentos interfiram na esfera
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jurídica de pessoas, a ordem social e política tolera os procedimentos sem 
contraditório. Ilustração expressiva é o inquérito policial, em que contraditório 
não há (daí ser ele mero procedimento, sem ser processo), justamente porque 
não se endereça a provimento algum” (“A instrumental idade do processo”, 
São Paulo, RT, 1987, págs. 187-188).

As investigações presididas pelo Promotor de Justiça são públicas e 
oficiais e, justamente por serem colhidas em caráter inquisitivo, as provas obtidas 
no inquérito civil tem validade e eficácia em juízo, desde que não colidam com 
as provas colhidas judicialmente, sob o manto das garantias constitucionais. Isto 
significa dizer que as provas obtidas no inquérito civil podem auxiliar na formação 
ou reforço do convencimento do juiz, razão pela qual se repudia a afirmação de 
que teriam os procedimentos investigatórios “duvidosa legalidade”, conduzidos 
unilateralmente pelo Ministério Público, como insinuado pela impetrante.

Sua linha de pensamento, além de demonstrar o desconhecimento da 
importância e características do inquérito civil, pretende, em última palavra, 
“engessá-lo”, desvirtuá-lo de sua função constitucionalmente prevista de ser 
instrumento para a propositura de uma ação civil pública “responsável” (assim 
a denominou José Celso de Mello Filho, como noticia Hely Lopes Meirelles, 
M andado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 
Injunção e Habeas Data, São Paulo, Malheiros, 1992, pág. 121, nota 3).

O Promotor de Justiça pode iniciar o inquérito civil com base em qualquer 
notícia, inclusive de natureza jornalística, para colher os primeiros elementos 
sobre determinado fato. Antes de significar um “julgamento” ou “condenação” 
aprioristicamente firmada pelo órgão de comunicação, a matéria jornalística se 
presta a informar a sociedade, inclusive aquele que tem o dever de defender os 
interesses difusos e coletivos, da possível existência de um fato danoso.

O valor da prova colhida no inquérito civil não pode ser desprezado, 
com o argumento de que não está amparada pela instrução judicial e pelos 
princípios a ela inerentes. Sobre o tema, já alertou Hugo Nigro Mazzilli, com 
apoio em Espínola Filho e José Frederico Marques:

“Não se deve cair em dois exageros opostos, nessa matéria: um, dc 
entender que os elementos indiciários devam ser recebidos sem quaisquer 
ressalvas -  até porque foram colhidos sem as garantias do contraditório, e, por 
isso, deverão sempre ser recebidos com extrema cautela; outro, de entender que 
os elementos indiciários devam ser pura e simplesmente recusados, porque só 
valem as provas colhidas na instrução judicial. Se o primeiro entendimento é 
inaceitável, como se expôs, também este último não merece prestígio, porque o 
inquérito civil contém peças colhidas por agente público, que exerce inunus 
público, e nele há provas que às vezes só puderam ser colhidas antes da propositura 
da ação e não há como reproduzi-las, e cujo valor há de merecer prudente 
apreciação conjunta, no contexto instrutório” (“O Inquérito”, cit., pág. 54).

Na hipótese vertente, diversamente do quanto sustenta a impetrante, a 
ação cautelar inominada foi precedida de um inquérito civil presidido por um
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Promotor de Justiça. Este, analisando o conjunto das provas coligidas, inclusive 
a matéria jornalística e os depoimentos de testemunhas (conforme documento 
em anexo), resolveu pela propositura da demanda. Não há a clandestinidade 
da colheita de depoimentos como sugerido, mas um forte arsenal probatório, 
que merece ser prestigiado, sob pena de otensa ao art. 129, inciso III, da 
Constituição Federal e art. 8U, § 1-, da Lei n“ 7.347/85 e art. 25, inciso IV, letra 
a da Lei 8.625/93.

3.6. Sustenta a impetrante que a quebra do sigilo bancário e fiscal, bem 
como a indisponibilidade dos seus bens, acarretam a ofensa ao direito líquido 
e certo à intimidade, à privacidade, ao sigilo e à propriedade.

Entretanto, sem adentrar no mérito da possibilidade do Ministério Público, 
diretamente, ter acesso a informações bancárias e fiscais, convém anotar que a 
quebra do sigilo bancário e fiscal e a indisponibilidade dos bens não foram 
determinados pelo Ministério Público no inquérito civil, mas sim requeridos, 
através de ação cautelar inominada, ao Poder Judiciário, encontrando respaldo 
em argumentação jurídica e material probatório para deferir a quebra do sigilo.

E o Poder Judiciário, por quatro vezes, constatou e confirmou a 
necessidade de quebra do sigilo e indisponibilidade dos bens da Impetrante: na 
concessão da liminar pelo DD. Juiz de Direito da 13a Vara da Fazenda Pública, 
na denegação do efeito suspensivo pelo Desembargador Relator do Agravo de 
Instrumento, no não provimento do Agravo Regimental e na não concessão da 
liminar no mandado de segurança pelo Desembargador Quarto Vice-Presidente.

Em todas estas oportunidades, se verificou a consistência  da 
argumentação jurídica traçada pelo Ministério Público e o acervo probatório 
que a amparava; daí a fragilidade da alegação de ofensa ao direito à intimidade, 
à privacidade, ao sigilo e à propriedade.

Com esta afirmação não se está negando proteção a esses direitos tão 
caros ao indivíduo: apenas não se mostra tola, como argumenta a impetrante, a 
necessária invocação e proteção ao interesse público que, quando comparado a 
interesses privados, merece prevalecer.

Isto porque, para a efetiva tutela de interesses difusos e coletivos -  
mormente aqueles relativos ao erário e à prestação de serviços públicos - ,  o 
acesso do Ministério Público a determinadas informações é essencial, sob o 
risco de não se conseguir dados que amparem uma ação civil pública 
responsável.

4. Por todo o exposto, requer o Ministério Público do Estado de São
Paulo:

(a) o não conhecimento do mandado de segurança, em virtude de seu 
não cabimento, por ausência de configuração de situação excepcional de 
substituição do recurso cabível pelo writ, seja porque (i) a impetrante se utilizou 
de todos os recursos judiciais cabíveis; (ii) o ato judicia! apontado como ilegal 
não é teratológico; (iii) não comprovou a existência de dano irreparável ou de 
difícil reparação;
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(b) a denegação da ordem, por não estar caracterizado o direito líquido e 
certo a ser protegido porque (i) a proteção do patrimônio público deve prevalecer 
sobre o alegado interesse privado; (ii) o contraditório não é um valor absoluto e, 
por isso, foi diferido na ação cautelar inominada diante da natureza do direito 
que se pretende proteger; (iii) a ação principal a ser proposta terá por objeto a 
apuração da responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa; (iv) 
e, por isto, pretende formar o acervo probatório de documentos protegidos por 
sigilo fiscal e bancário, preservando o patrimônio da impetrante através da 
indisponibilidade de bens, não sendo, por isto, satisfativa; (v) o inquérito civil 
instaurado é procedimento destituído de contraditório, que objetiva formar o 
convencimento do membro do Ministério Público para propor uma ação civil 
pública responsável; (vi) a quebra do sigilo fiscal e bancário e a indisponibilidade 
de bens e direitos da impetrante são medidas imperiosas e foram obtidas em 
ação judicial e não no bojo do inquérito civil.

São Paulo, 13 de setembro de 2000.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça

Conflito negativo de atribuições -  Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto e 
Promotoria de Justiça de Potirendaba -  Elevação à categoria de comarca de vara distrital -  
Definição da atribuição para o inquérito civil de acordo com a determinação da competência 
para eventual ação civil pública -  Inteligência dos artigos 294, §§ 3- e 5- da Lei Orgânica 
Estadual do Ministério Público, artigo 2- da Lei n9 7.347/85 e artigo 87 do Código de Processo 
Civil -  Limites espaciais para a atuação do Promotor de Justiça. Escopo da efetiva prestação da 
atividade do Ministério Público -  0  foro para a eventual propositura de ação civil pública tem 
natureza funcional e, portanto, absoluta, que deve ser seguido na determinação do membro 
do Ministério Público que presidirá o inquérito civil -  Contudo, a competência absoluta pode 
ser, excepcionalmente, modificada por motivo de ordem pública -  0  Promotor de Justiça de 
Potirendaba tem atribuições para atuar nos limites espaciais da divisão judiciária da atual vara 
distrital enquanto não instalada a comarca -  Se não implementada essa condição, o Promotor 
de Justiça de São José do Rio Preto, continua com atribuição para conduzir inquérito civil 
referente ao município de Nova Aliança -  Conflito negativo de atribuições procedente.

PROTOCOLADO N« 87.147/00
Suscitante: Dr. Fernando J. Y. Dobbert, dd. Promotor de Justiça de São 

José do Rio Preto
Suscitado; Dr. Dib Jorge Neto, dd. Promotor de Justiça de Potirendaba 

José Geraldo Brito Filomeno
Procurador-Geral de Justiça -  S P ____________________________________________
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1. Trata-se de conflito negativo de atribuições, no qual são interessados 
o Dr. Fernando J. Y. Dobbert, dd. Promotor de Justiça de São José do Rio Preto 
e o Dr. Dib Jorge Neto, dd. Promotor de Justiça de Potirendaba.

A partir da notícia de irregularidades no loteamento de chácaras 
denominado “Sítio São José”, situado no município de Nova Aliança, foi 
instaurado inquérito civil pela Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto.

Antes de seu encerramento, sobreveio a edição da Lei Complementar 
n- 877/00, que criou a Comarca de Potirendaba, que anexou o município de 
Nova Aliança.

Diante disto, os autos foram remetidos ao Digno Promotor de Justiça 
do Foro Distrital de Potirendaba, que argumentou com a incompetência do 
juízo paraaeventual ação civil públicaecomsuafaltadeatribuição para conduzir 
o inquérito civil, porque acomarcade Potirendaba ainda não teria sido instalada, 
o que dependeria de lei de criação de cargos pelo Egrégio Tribunal de Justiça.

Discordando desse entendimento, o conflito de atribuições foi suscitado, 
com a alegação da imediata vigência da Lei Complementar nu 877/00 e com a 
circunstância de já  ter o Digno Promotor de Justiça Suscitado atribuição para 
se manifestar nos feitos de Potirendaba.

E a síntese necessária.
2. Para a atuação da jurisdição, considera-se comarca a unidade da divisão 

judiciária de um Estado da Federação, podendo abranger um ou mais municípios 
e distritos, na qual atuará o juiz de direito que, naquele determinado território, 
exercerá seu poder jurisdicional. E, de acordo com o Código Judiciário, cada 
comarca poderá ter uma ou mais varas, correspondendo o distrito à menor unidade 
judiciária, com limites correspondentes à divisão administrativa.

O Ministério Público, objetivando o desenvolvimento de seus deveres 
constitucionais, utiliza-se da divisão judiciária para organizar seus membros, 
em simetria com o espaço reservado ao exercício da Jurisdição. Para tanto, os 
cargos de Promotor de Justiça no interior são designados pela “sede da comarca 
ou da localidade a que pertencem” (LOMP, artigo 294, § 3-) e, por isso, fixa-se 
“o âmbito territorial dentro do qual podem ser exercidas as respectivas funções” 
(LOMP, artigo 294, § 5a).

Esta norma é complementada por outra disposição, que reza “os cargos 
com designação de determinada localidade, sejam especializados, criminais, 
cíveis ou gerais, terão as atribuições judiciais e extrajudiciais de Ministério 
Público em correspondência com a competência do órgão jurisdicional nela 
localizado” (LOMP, artigo 296, § Ia).

Se assim é, o Promotor de Justiça de Potirendaba só atua nos limites territoriais 
do respectivo município, na medida em que a comarca ainda não foi instalada, o que 
depende de lei dispondo sobre criação de cargos (cf. informação de fls.).

Diante dessa simetria de tratamento das carreiras da Magistratura e do 
Ministério Público, resta verificar o Juízo competente e o Promotor de Justiça 
com atribuições para atuar em eventual ação civil pública.
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3. O inquérito civil é um instrumento para a colheita de elementos que 
normalmente precede a propositura responsável da ação civil pública (Nélson 
Nery Júnior e Rosa M.A. Nery, “Código de Processo Civil Comentado”, 3a 
edição, São Paulo, RT, anotação nü 4 ao artigo 8Ü da Lei de Ação Civil Pública; 
Hugo Nigro Mazziili, “O Inquérito Civil”, São Paulo, Saraiva, 1999, pág. 46).

Nos termos do artigo 2- da Lei n(J 7.347/85, o foro competente é aquele 
em que ocorreu ou deva ocorrer o dano, ressalvando-se que se trata de 
competência de natureza funcional (rectius, absoluta), justificando-se a opção 
do legislador pela intuitiva razão da facilidade da colheita de provas, bem como 
pela proximidade da resposta jurisdicional tanto ao agente que provocou o 
dano quanto às vítimas que sofreram os prejuízos.

Segundo lição de Liebman, a competência se define com base na ação 
proposta, “uma vez queé sobre ela que o juiz deve pronunciar-se, para julgá-la 
procedente ou improcedente; é levado em conta o estado de fato existente no 
momento da propositura da ação, não tendo relevância as eventuais mutações 
subsequentes, que a fariam desaparecer” (“Manual de Direito Processual Civil”, 
Rio de Janeiro, Forense, 1985, pág. 57).

De acordo com o artigo 87, caput do Código de Processo Civil, a 
jurisdição se perpetua no momento em que a ação é proposta. Daí se conclui 
que a competência absoluta -  ligada aos critérios funcionai e da m atéria-, não 
pode ser, em princípio, modificada.

Essa regra, contudo, é excepcionada diante da supressão do órgão 
judiciário ou alteração na competência em razão da matéria ou da hierarquia, 
conforme dicção da segunda parte do mencionado artigo 87. Vale dizer: a 
competência absoluta não se modifica, salvo diante de interesse público que 
justifique sua alteração.

Se assim é, temos que a elevação da vara distrital à categoria de comarca 
configura motivo nitidamente de interesse público, consistente na boa prestação 
da atividade jurisdicional, na celeridade erra efetividade da tutela jurisdicional.

Entretanto, apenas com a instalação da comarca é que haverá a 
possibilidade de consecução dos objetivos que motivaram a edição da Lei 
Complementar nu 877/00, sob o risco de, encaminhados os novos processos à 
vara distrital com sua atual estrutura administrativa, inviabilizar a própria 
prestação da atividade jurisdicional.

Veja-se que a instalação da comarca é critério que vem orientando a 
jurisprudência para a determinação da competência. De fato, já  se decidiu que: 
“A alteração organizacional atinge a competência funcional exercida pelo juiz 
da antiga comarca, que a perde em favor do que depois veio a ser instalado, 
tendo efeito imediato sobre os processos em curso” (Resp nü 156.898-PR, Min. 
Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.4.98); no mesmo sentido, tem-se que “a transferência 
de município de uma para outra comarca não altera a competência, desde que 
relativa, para as causas anteriormente ajuizadas” (Theotônio Negrão, “Código 
de Processo Civil e legislação processual em vigor”, nota 5 ao artigo 87, 1999).
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Deste modo, se a competência para eventual demanda é do juiz de São 
José do Rio Preto, até a instalação da Comarca de Potirendaba, o Ilustre Promotor 
de Justiça Suscitante tem atribuição para presidir o inquérito civil já existente.

Ao Promotor de Justiça é vedada a ampliação unilateral de suas 
atribuições, com ofensa ao limite espacial delimitado pela comarca, salvo se 
assim o exigir o interesse público.

4. Por todo o exposto, dirimo o presente confl ito negativo de atribuições, 
decidindo que incumbe ao DD. Suscitante atuar no presente procedimento nos 
seus ulteriores termos.

São Paulo, 27 de novembro de 2000.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça

Conflito negativo de atribuições -  Intervenção do Ministério Púbiito em execução de 
título extrajudicial promovida por fundação -  Conflito entre o Promotor de Justiça de Funda
ções e o Promotor de Justiça que atua perante a vara na qual tramita o feito -  Alegação de que 
o Promotor de Justiça de Fundações tem apenas atribuição extrajudicial, restando ao Promotor 
de Justiça com funções de cusfos/egiso dever de intervir na execução -  A atuação processual é 
instrumento da atuação administrativa, justificando a atribuição, a um único Promotor de Jus
tiça, do conjunto de medidas tendentes à proteção da fundação -  0  zelo pelas fundações, 
atribuído ao Ministério Público pelo artigo 26 do Código Civil, pressupõe o desenvolvimento de 
funções judiciais e extrajudiciais, com o objetivo de velar pelo interesse público, pela preserva
ção do patrimônio da fundação e pela consecução dos objetivos instituídos pelo fundador -  A 
proteção da pessoa jurídica, que se faz ordinariamente pela vigilância administrativa, não 
dispensa a fiscalização processual, que se mostra como um instrumento para tornar eficaz e 
efetiva aquele dever de fiscalização institucional -  Se a atuação processual é finalisticamente 
voltada para a atuação extraprocessual, deve um só membro do Ministério Público se desincumbir 
da tarefa, sem cindir a atuação entre dois Promotores de Justiça -  Conflito procedente, para 
firmar o entendimento de que o Promotor de Justiça de Fundações tem a atribuição de zelar 
pela fundação no âmbito processual e extraprocessual.

AUTOS N“ 91.478/00 -  CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES 
Suscitante: Dv. Cléver Rodolfo Carvalho Vasconcelos, dd. 12,J Promotor 

de Justiça de Santos
Suscitado: Dr. Eduardo Antonio Taves Romero, dd. 14- Promotor de 

Justiça de Santos

J o s é  G e r a l d o  B r i t o  F i l o m e n o

Procurador-Geral de Justiça -  SP_____________________________________________
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1. Trata-se de conflito negativo de atribuições, no qual são interessados 
o Dr. Cléver Rodolfo Carvalho Vasconcelos, dd. 12a Promotor de Justiça de 
Santos e o Dr. Eduardo AntonioTaves Romero, dd. 14a Promotor de Justiça de 
Santos, respectivamente suscitante e suscitado.

A controvérsia surgiu a propósito dos Autos na 2.255/99 da 2a Vara 
Cível da Comarca de Santos, referente à execução de título extrajudicial 
promovida pela Fundação Armando Álvares Penteado em face de O.P.V, na 
ocasião em que o Ilustre Magistrado Dr. Ramon Mateo Júnior determinou a 
abertura de vista ao Ministério Público.

O suscitado, que oficia perante a 2a Vara Cível, constatando que a fundação 
ocupava o pólo ativo da demanda, requereu a remessa dos autos ao suscitante, 
que tem, entre suas atribuições, o dever de zelar pelos interesses das fundações.

Este, por seu turno, afirma que a atribuição do Promotor de Justiça de 
Fundações deve se restringir à atuação extrajudicial -  com a “análise e modificação 
de estatutos fundacionais, visitas anuais às entidades, alteração de cláusula 
estatutária e providência no respectivo registro junto ao cartório extrajudicial 
competente” - ,  restando ao membro do Ministério Público com funções de custos 
legis que atua perante a 2- Vara Cível a tarefa de se manifestar em qualquer 
demanda que tenha uma fundação como parte. Argumenta que este entendimento 
já  é aplicado nas questões registrarias, em que o Promotor de Justiça de Registros 
Públicos somente atua nas questões extrajudiciais, restando aos demais integrantes 
do Parquet a atividade desenvolvida em sede jurisdicional (fls.).

É a síntese do processado. Passo a decidir.
2. Determina o Código Civil que o Ministério Público deve velar pelas 

fundações (artigo 26). O interesse público, consistente na preservação do 
patrimônio fundacional, justifica sua intervenção, nos termos do artigo 82, 
inciso III, do Código de Processo Civil.

Atento a essa característica é possível entender que não se deve cindir a 
atuação do Promotor de Justiça das Fundações nos planos judicial e extrajudici
al, na medida em que o conjunto de sua atividade aponta para um único objetivo: 
o zelo pelo interesse público, a preservação do patrimônio da fundação para que 
se alcance as finalidades determinadas pela vontade do insdtuidor.

A proteção à fundação se faz, o rd inariam ente , na v ig ilância  
administrativa, mas não dispensa a fiscalização no plano processual, “...sempre 
que uma fundação estiver no pólo ativo ou passivo de um processo judicial, 
haverá sempre a necessidade da intervenção do Ministério Público” (Edson 
José Rafael, “Fundações e Direito”, São Paulo, Educ-Melhoramentos, 1997, 
pág. 242), diante da qualidade da parte que caracteriza o interesse público e 
que torna seu direito indisponível.

As lunções desenvolvidas pelo Ministério Público se dão no plano 
processual, que nada mais são que um “instrumento a serviço da função fiscalizatória
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administrativa” (assim Antonio Cláudio da Costa Machado, “A Intervenção do 
Ministério Público no Processo Civil Brasileiro”, São Paulo, Saraiva, 1989, pág. 
270). Assim, em sua fiscalização institucional, a higidez do patrimônio pode 
significar, como é o caso sob exame, na intervenção em ação de execução em que 
se procura adicionar determinada quantia ao patrimônio da fundação.

De nada adiantaria o Ministério Público fiscalizar a constituição de uma 
fundação sem acompanhar as ações judiciais que poderíam enfraquecer o 
patrimônio, o que acarretaria, como conseqíiência, a impossibilidade de se atingir 
os fins instituídos pelo fundador e provocaria a extinção da pessoa jurídica.

Sobre a legitimidade do Ministério Público para promover demandas 
que envolvam as fundações, salientou-se que “...se o Ministério Público pode 
estar atento, em função efetiva, física, eficiente, para que o meio (administração 
proveitosa) e o fim (vontade do disponente) não se sacrifiquem, é óbvio que 
pode tudo, absolutamente tudo, dentro dessa atribuição. Não há exagero nesta 
afirmação. O Ministério Público, para a fiscalização efetiva das fundações, 
objetivando os fins que o fundador teve em mira e os meios de alcançá-los, pode 
tudo... Não poderia ser de outra forma. Se se impedisse o Ministério Público de 
promover o que quer que fosse para obter o emprego de meios adequados à 
realização dos fins desejados pelo fundador, seria ilusória sua atuação ou 
simplesmente formal... De outra forma, não se compreenderia a ação de vigilância 
do Ministério Público. Ilusória seria sua atribuição de velar pela finalidade da 
fundação se o Direito não lhe desse meios para tornar físico, corpóreo, eficiente, 
seu dever de controle” (trecho de acórdão inserto na RT 288/208, citado por José 
Celso de Mello Filho, “Notas sobre as fundações”, RT vol. 537, pág. 33).

Se a atuação processual é finaiisticamente voltada para a atuação 
extraprocessual, deve um só membro do Ministério Público desincumbir-se de 
tal tarefa, não se podendo cindir entre dois Promotores de Justiça uma atribuição 
que se mostra una em sua destinação.

3. Por todo o exposto, dirimo o presente conflito de atribuições e 
determino que sejam encaminhados estes autos ao Digno Promotor de Justiça 
suscitante para atuar no presente procedimento nos seus ulteriores termos.

São Paulo, 13 de dezembro de 2000.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça

Crime ambiental -  Dano à Floresta Atlântica -  Caracterização -  Os investigados 
procederam o desmatamento de aproximadamente 10.000 m2 da Floresta Ombrófila Densa 
Atlântica em estágio médio e avançado de regeneração, sem a devida licença estatal. A área 
desmaiada, contudo, não é considerada de preservação permanente, a teor dos arts. 2- e 3S
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do Código Florestai. A conduto investigada encontra tipificação no disposto no art. 50 da Lei 
n° 9.605/98. Esse dispositivo pena! é um tipo penai aberto, isto é, não contém a descrição 
completa do comportamento delituoso. De fato, esse tipo peno! traz em seu bojo a expressão 
objeto de especiai preservação, que se aplica tanto à primeira parte do dispositivo (Destruir 
ou danificar florestas nativas ou plantadas) como à conduta subseqüente (Destruir ou dani
ficar ... vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues). Contudo, esse termo não en
contra sua definição na lei. Por isso, ele deve ser estabelecido pelo intérprete, bem como se 
a situação de fato enquadra-se nesse significado. A Floresta Ombrófila Densa Atlântica, 
integrante da Mata Atlântica, patrimônio nacional, e localizada no Parque Estadual da Ser
ra do Mar, pode ser considerada como objeto de especial preservação. Qualquer supressão 
ou alteração da vegetação é somente permitida em casos excepcionais, nos estritos termos 
de legislação que rege a questão, por meio de autorização de órgão estatal competente. 
Dessa forma, aquele que destrói ou danifica a Floresta Atlântica, sem licença estatal, res
ponde como incurso nas penas do art. 50 da Lei nfl9.605/98, se a sua conduta não configurar 
os delitos dos arts. 38 ou 39 dessa legislação, mais graves em relação ao primeiro, na hipó
tese da Floresta estar situada em área de preservação permanente. Por fim, o crime do art. 
50 da Lei n5 9.605/98 não exige dolo específico, ou seja, basta a vontade livre e consciente de 
danificar a floresta, independentemenfe da finalidade da ação.

PROTOCOLADO N° 26.829/01 -  Artigo 28 do CPP 
Í.P. n- 522/98 -  2a Vara da Comarca de Ubatuba 
Investigados: E.C. e J.P.S.

J o s é  G e r a l d o  B r i t o  F i l o m e n o  

Procurador-Geral de Justiça -  SP

O presente termo circunstanciado cuida da apuração, em tese, de um 
crime ambiental, ocorrido em meados de junho de 1998, na comarca de Ubatuba, 
figurando como suspeitos da autoria E.C. e J.P.S.

O ilustre Promotor de Justiça oficiante requereu o arquivamento do 
feito, por entender, em síntese, atípica a conduta em apreço (fls.).

Discordando desse entendimento, o Meritíssimo Juiz de Direito da 2a 
Vara da Comarca de Ubatuba remeteu os autos a esta Procuradoria-Geral de 
Justiça, aplicando o disposto no art. 28 do CPP (fls.).

E o resumo do necessário.
No caso presente, os investigados procederam o desmatamento de 

aproximadamente 10.000 m2 da Floresta Ombrófila Densa Atlântica em estágio médio 
e avançado de regeneração (laudo a fls.). Segundo E.C., o proprietário do imóvel,
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solicitou a J.P.S. a limpeza da área, com o objetivo “evitar eventual invasão de grileiro”. 
O dano à Floresta Atlântica ocorreu, contudo, sem a devida licença estatal.

Em primeiro lugar, friso que a área desmaiada não é considerada de 
preservação permanente, a teor dos arts. 2- e 3U do Código Florestai, e, por 
isso, a ação destruidora da Floresta não pode ser classificada nos delitos dos 
arts. 38 e 39 da Lei nu 9.605/98.

Na verdade, a conduta investigada encontra tipificação no disposto no 
art. 50 da Lei n- 9.605/98. Esse dispositivo penai é um tipo penal aberto, isto é, 
não contém , no dizer de Heleno Fragoso, “a descrição com pleta do 
comportamento delituoso, que depende de transgressão de normas especiais 
que o tipo pressupõe. Compete ao juiz complementar o tipo atendendo critérios 
gerais fixados pela própria lei ou por normas que ela pressupõe. Como diz 
Welzel, saber se determinado elemento constitui, ou não, característica do tipo 
depende da função que exerce como componente da norma, e não da sua 
localização na lei. No caso dos tipos abertos desaparece a função indiciaria do 
tipo” (cf., Hungria e Fragoso, “Comentários ao Código Penal”, Rio de Janeiro, 
Editora Forense, 5a ed., 1978, vol. I, Tomo II, pág. 584).

A propósito, Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, 
discorrendo sobre os tipos penais abertos da Lei n- 9.605/98, abordam esse tema:

“Por força do princípio da legalidade ou da reserva legal (CP, art. l u), a 
norma penal deve descrever por completo as características do fato, a fim de 
que o agente possa defender-se. Em matéria de Direito Penal Ambiental isto 
nem sempre é possível. É que as condutas lesivas ao meio ambiente não 
permitem, na maioria das vezes, uma descrição direta e objetiva. Não é possível 
querer no crime ambiental a simplicidade existente nos delitos comuns. Por 
exemplo, o homicídio tem a descrição mais clara possível: matar alguém. Mas 
isto jamais será possível em um crime de poluição, cujas formas são múltiplas 
e se modificam permanentemente” (cf. “Crimes contra a natureza”, São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 6a ed., 2000, págs. 34/35).

O tipo penal do art. 50 traz em seu bojo a expressão objeto de especiai 
preservação, que se aplica tanto à primeira parte do dispositivo (Destruir ou 
danificar florestas nativas ou plantadas) como à conduta subseqüente (Destruir 
ou danificar ... vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues). Contudo, 
esse termo não encontra sua definição na lei. Por isso, ele deve ser estabelecido 
pelo intérprete, bem como se a situação de fato enquadra-se nesse significado.

A Floresta Ombrófila Densa Atlântica, localizada no interior do Parque 
Estadual da Serra do Mar, é considerada Mata Atlântica, a teor do art. 3- do 
Decreto nü 750, de 10 de fevereiro de 1993. Por essa legislação, a rigor, é proibido 
o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado 
e médio de regeneração da Mata Atlântica. A supressão ou exploração da Mata
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Atlântica fica sujeita a aprovação do órgão estatal competente, em casos 
excepcionais, nos termos do parágrafo único do art. 1!! do Decreto nü 750/93.

Aliás, a Mata Atlântica recebeu uma especial atenção do constituinte, 
reconhecendo-a como patrimônio nacional e dispondo que a sua utilização 
far-se-á dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais (art. 225, § 4Ü, da CF).

Da mesma forma, os Parques Estaduais são considerados Unidades de 
Conversão de Proteção Integral, na forma dos arts. 8- e 11, § 4Ü, da Lei n- 
9.985/00. Como preleciona Paulo Bessa Antunes:

“Os parques, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais constituem 
um importante segmento das unidades de conservação. A finalidade dos parques 
é múltipla, pois servem tanto ao estudo científico, quanto ao lazer. O parque é 
o modelo de unidade de conservação mais conhecido pela população em geral. 
Eles correspondem a um determinado padrão de conservação in situ .Os parques 
são os exemplos mais eloqiientes da concepção de que é necessário o 
estabelecimento de verdadeiros santuários para que as áreas de valor ecológico 
excepcional permaneçam protegidas” (cf. “Direito Ambiental”, Rio de Janeiro, 
Editora Lumen Juris, 1996, pág. 221).

Na hipótese dos autos, o Parque Estadual da Serra do Mar foi criado pelo 
Decreto Estadual n- 10.251, de 30.8.77, por atender às finalidades científicas e 
culturais de preservação de recursos nativos e exibir beleza exuberante.

Por outro lado, embora a legislação não conceitue o que seja objeto de especial 
preservação, parece-me claro que essa expressão deve ser interpretada com base nos 
interesses de preservação do Meio Ambiente, estabelecidos na Constituição Federal 
(art. 225) e nos fundamentos existentes na Legislação Ambiental.

A Floresta Ombrófila Densa Atlântica, integrante da Mata Atlântica e 
localizada no Parque Estadual da Serra do Mar, pode ser considerada como objeto 
de especial preservação. Qualquer supressão ou alteração da vegetação é, a rigor, 
proibida e é somente permitida em casos excepcionais, nos estritos termos da 
legislação que rege a questão, por meio de autorização de órgão estatal competente.

Dessa forma, aquele que destrói ou danifica a Floresta Atlântica, sem 
licença estatal, responde como incurso nas pernas do art. 50 da Lei n- 9.605/ 
98, se a sua conduta não configurar os delitos dos arts. 38 ou 39 dessa legislação, 
mais graves em relação ao primeiro, na hipótese da Floresta estar situada em 
área de preservação permanente.

Por fim, o crime do art. 50 da Lei nü 9.605/98 não exige dolo específico, 
ou seja, basta  a vontade livre e conscien te  de dan ificar a flo resta , 
independentemente da finalidade da ação.
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Diante do exposto, vislumbrando suficientes indícios de autoria e prova 
da materialidade, designo outro Promotor de Justiça para oferecer denúncia e 
prosseguir nos ulteriores termos do feito. A sua Excelência incumbirá, também, 
analisar a viabilidade das medidas despenalizadoras da Lei nü 9.099/95 (arts. 
76 e 89). Expeça-se Portaria.

São Paulo, 4 de abril de 2001.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça

AÇÃO RESCISÓRIA N - 176.911-5/6 -  SP
Autor: V.S.C.
Réu: Ministério Público do Estado de São Paulo 

J o s é  G e r a l d o  B r i t o  F i l o m e n o

Procurador-Geral de Justiça -  S P ----------------------------------

Contestação
Egrégio Tribunal de Justiça,
Colendo Grupo,

1. Trata-se de ação rescisória, de iniciativa de V.S.C., acenando, como 
fundamento para a rescisão, com a obtenção de documento novo após a sentença, 
que lhe asseguraria pronunciamento favorável, nos termos do artigo 485, inciso 
VII, do Código de Processo Civil. Assevera que apenas teve conhecimento da 
ação civil pública com a prolação da r. sentença, ocasião em que, através de 
apelação, providenciou a juntada dos documentos novos que, contudo, não 
foram apreciados. Afirma que, por ter pago o valor cobrado dois anos antes da 
propositura da ação, o Ministério Público agiu com dolo processual, levando o 
Juízo a um falso convencimento, além de submetê-lo ao constrangimento de 
ser processado. Pleiteia a concessão de tutela antecipada, para impedir a 
continuidade da suspensão de seus direitos políticos (fls.).

A antecipação de tutela foi indeferida (fls.), tendo sido encaminhada a 
citação do Ministério Público à Promotoria de Justiça de Presidente Bernardes, 
que solicitou a citação do Procurador-Geral de Justiça. A seguir, foi determinada 
a citação da Fazenda Estadual, na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Estado 
(fls.), excluindo o Ministério Público da ação (fls.).

É a síntese necessária.
2. Preliminares
A) Ministério Público no pólo passivo da demanda -  O Ministério Público 

do Estado de São Paulo promoveu ação civil pública -  Autos nu 551 /98 da Comarca
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de Presidente Bernardes indicando a ocorrência de atos de improbidade 
administrativa praticados por V.S.C., pleiteando e obtendo sua condenação:

(a) na suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos;
(b) no pagamento de certa indenização à Municipalidade de Presidente 

Bernardes;
(c) no pagamento de multa civil, no valor correspondente à última 

remuneração percebida como Prefeito Municipal de Presidente Bernardes, a 
ser revertida à Municipalidade de Presidente Bernardes;

(d) na proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios 
ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente, ou creditícios, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

O autor apontou o Ministério Público do Estado de São Paulo como 
requerido nesta ação rescisória, pois pretende ver rescindida a r. sentença 
proferida pelo dd. Juízo de Presidente Bernardes nos Autos nü 551/98.

Contudo, a citação do Ministério Público não foi efetivada porque (a) não teria 
personalidade jurídica para ser acionado passivamente; (b) os atos de seus integrantes 
são de responsabilidade do Estado; (c) que deve ser incluído no pólo passivo da ação; 
(d) citando-se o Procurador-Geral do Estado e não o Procurador-Geral de Justiça.

O Ministério Público Paulista, nos limites de suas atribuições e para a 
consecução dos seus fins institucionais, pode contrair obrigações e exprimir a 
vontade do Estado de São Paulo, em cuja estrutura está integrado e ao qual sua 
atuação é imputada. Se é certo que não tem personalidade jurídica, não se pode 
excluir sua personalidade judiciária, que lhe confere capacidade processual plena.

Com efeito, a legitimidade processual é reservada às pessoas físicas ou 
jurídicas. Mas aos órgãos autônomos e despersonalizados da Administração -  como 
o Ministério Público, as Mesas de Câmaras Legislativas, as Presidências de Tribunais, 
as Chefias do Executivo, as Presidências de Comissões Autônomas -  se confere 
capacidade processual para atuar em juízo, ativa e passivamente, nas lides que 
envolvam diretamente sua própria razão de ser (cf. Nelson Nery e Rosa M. A. Nery, 
“Código de Processo Civil", São Paulo, RT 1997, nota 19 ao artigo 12, pág. 280).

Com efeito, já  decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, a respeito da 
capacidade da Assembléia Legislativa, que

“A ciência processual, em face dos fenômenos contemporâneos que a 
cercam, tem evoluído a fim de considerar como legitimados para estar em 
juízo, portanto, com capacidade de ser parte, entes sem personalidade jurídica, 
quer dizer, possuidores apenas de personalidade judiciária" (ROMS n- 8.967/ 
SP, l â Turma, Rei. Min. José Delgado, j. 19.11.98).

O mesmo motivo que dá legitimação ao M inistério Público para 
promover uma ação civil pública confere, igualmente, legitimação para pleitear 
a rescisão, ou mesmo ser demandado (assim Emane Fidélis dos Santos, “Manual 
de Direito Processual Civil”, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 97). Não se procura 
discutir, nesta ação rescisória, a qualidade dos atos praticados pelos integrantes
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do Ministério Público, mas sim a existência de vício que macularia a sentença 
proferida em processo em que participou como parte.

Não reconhece capacidade para estar em juízo ao Ministério Público 
levaria à situação hipotética de impossibilidade de rescisão de sentença dada 
em ação civil pública por ele promovida, por exemplo, em face do Estado de 
São Paulo, já  que este acabaria por ocupar tanto a posição de autor quanto de 
réu, o que contraria o princípio da dualidade das partes, pois não é possível a 
alguém litigar consigo mesmo.

A não se aceitar a tese acima exposta, concluindo que o Parquet não 
tem personalidade jurídica, deveria então o processo ser extinto sem julgamento 
do mérito, não se podendo, ex qfficio, alterar a indicação do demandado, sob 
pena de ofensa ao princípio da demanda.

No exato magistério do Professor João de Castro Mendes, “parte é quem o 
é, não quem o devia ou podia ser" e “pelo menos inicialmente, a identidade das 
partes está na disponibilidade do autor ou autores -  ele formula ou eles formulam 
os pedidos, e indicam contra quem os querem, livremente, formular” (Cf. “Direito 
Processual Civil” , vol. II, Lisboa, Associação Acadêmica, 1980, pág. 4). A 
legitimidade, portanto, é apreciada “ò luz da relação controvertida tal como a 
apresenta o autor” e “não interessa que, a latere desta relação controvertida, haja 
outra que tem o mesmo facto constitutivo e o mesmo ohjecto da invocada pelo 
autor, mas outro sujeito passivo” (Cf. autor e ob. cit., págs. 172 e 167, 
respectivamente). Daí porque, se o Ministério Público fosse parte ilegítima, a 
consequência seria a extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 
267, VI), eventualmente com o indeferimento da petição inicial (CPC, art. 295, III) 
-  e não a inclusão do Estado em lugar daquele contra quem o autor quis litigar.

Mas, como acima demonstrado e precisamente por ter sido autor da ação 
em que foi proferida a decisão rescindenda (Nelson Nery Júnior e Rosa M. A. 
Nery, “Comentários” cit., pág. 705), deve o Ministério Público do Estado de São 
Paulo, aqui representado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 
19, inciso II, alínea a da Lei n- 734/93, continuar a ocupar o pólo passivo desta 
ação rescisória, dando-se por citado e oferecendo, por isso, sua contestação.

Por outro lado, a intervenção do Estado de São Paulo nesta demanda 
não é obrigatória, embora caiba sua presença espontânea, na qualidade de 
assistente, caso deduza requerimento nesse sentido.

B) A insuficiência do depósito -  Com o evidente propósito de reprimir 
o abuso no exercício do direito de ação, a lei sujeita a rescisória a uma condição 
específica: o depósito da importância equivalente a 5% (cinco por cento) sobre 
o valor da causa (CPC, art. 488, II). E este, como é cediço, se fixa, basicamente, 
segundo a significação econômica do pedido (CPC, arts. 258 e 259). Bem por 
isso, é pacífico que, na ação rescisória, tal valor corresponde ao benefício
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patrimonial pretendido pelo autor (cf. TFR, Revista Forense 277/188; RJTJRJ 
49/47; TJSP RT 571/86, RJTJSP 99/34).

No caso presente, ainda que o autor tenha indicado o valor da causa em 
R$ 900,00, fez o recolhimento de R$ 9,00 (nove reais), equivalente a 1% do 
valor da causa.

À evidência, a insuficiência do depósito é manifesta e perceptível de 
plano, tendo o autor desrespeitado o preconizado no inciso II do artigo 488 do 
Código de Processo Civil.

É o caso, portanto, de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por 
falta de uma condição específica da ação, que integra a possibilidade jurídica do 
pedido (CPC, ait. 488, II, c.c. os arts. 490, II, e 267, VI) ou, como alguns sustentam, 
por falta de um pressuposto processual (CPC, art. 267, IV -  Cf., nesse sentido, TFR- 
Ia Seção, AR nü 1.1213-AgRgSP, Rei. Min. Costa Leite, j. 4.12.85, DJU 22.5.86, 
pág.8.635, lacol.,em.,apudTheotônioNegrão,“CódigodeProcessoCivi!elegislação 
processual civil em vigor”, 26a ed., Ed. Saraiva, nota 7 ao art. 488).

C) Necessidade de emenda da petição inicial, para a inclusão de um 
litisconsorte necessário -  Como se sabe, o litisconsórcio necessário (CPC, art. 47, 
capuí) “tem lugar se a decisão da causa propende a acarretar obrigação direta para 
o terceiro, a prejudicá-lo ou a afetar seu direito subjetivo” (STF-RT 594/248).

Pois bem. A decisão rescindenda favoreceu o Município de Presidente 
Bernardes, constituindo para este um crédito expressivo. Logo, é evidente que a 
presente demanda põe em risco direto os interesses do referido ente político, que, 
por isso mesmo, deve figurar neste feito como um litisconsorte passivo necessário.

Em verdade, para o autor é inútil o provimento jurisdicional como 
postulou, restrito ao Ministério Público: afinal, a desconstituição do título só 
será eficaz com a prévia citação de todos os beneficiários da decisão rescindenda, 
entre os quais há inegável comunhão de interesses.

Pede-se, portanto, seja fixado prazo ao autor para promover a citação, 
como litisconsorte necessário, do Município de Presidente Bernardes, sob pena 
de extinção do processo sem apreciação do mérito (CPC, art. 47, parágrafo único).

3. Mérito: inexistência, na espécie, de documento novo, na acepção do 
art. 485, VII, do CPC -  Qualificando-o de “novo”, o autor exibiu documento 
que apenas se preocupou em apresentá-lo após sua condenação. Não se trata, 
entretanto, da figura de que cuida o art. 485, VII, do CPC. Bem a propósito, 
José Carlos Barbosa Moreira adverte:

“Por ‘documento novo’ não se deve entender aqui o constituído 
posteriormente. O adjetivo ‘novo’ expressa o fato de só agora ser ele utilizado, 
não a ocasião em que veio a formar-se. Ao contrário: em princípio, para admitir- 
se a rescisória, é preciso que o documento já existisse ao tempo do processo em 
que se proferiu a sentença. Documento ‘cuja existência’ a parte ignorava é, 
obviamente, documento que existia; documento de que ela ‘não pôde fazer uso’
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é, também, documento que, noutras circunstâncias, poderia ter sido utilizado, e 
portanto existia. Fosse qual fosse o motivo da impossibilidade de utilização, é 
necessário que haja sido estranho à vontade da parte. Esta deve ter-se visto 
impossibilitada, sem culpa sua, de usar o documento, v.g., porque lhe fora furtado, 
ou porque estava em lugar inacessível, ou porque não se pôde encontrar com o 
terceiro que o guardava, e assim por diante” (“Comentários ao Código de Processo 
Civil”, Rio de Janeiro, Forense, 1998, n-81,pãgs. 135-137).

Ensina Ernane Fidélis dos Santos, a respeito do documento novo, que:
“Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e 

repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao 
acolhimento como à rejeição do pedido (art. 474). Isto, por exemplo, quer 
dizer que, se determinada pessoa, acionada para pagamento de uma dívida, 
não apresentar prova de seu pagamento, poderá ver-se condenada, mesmo que 
já o tenha feito. E depois de transitada a sentença de mérito, de nada valerá a 
prova de que pagou, Deve pagar outra vez.” (ob. cit., pág. 591).

E idêntico raciocínio é complementado por Vicente Greco Filho:
“A impossibilidade de utilização deve ser causada por circunstâncias 

alheias à vontade do autor da rescisória. A negligência não justifica o seu não- 
uso na ação anterior. Aliás, esta última situação é de ocorrência comum. A parte 
(ou o advogado) negligência na pesquisa de documentos, que muitas vezes estão 
à sua disposição em repartições públicas ou cartórios. Essa omissão não propicia 
a rescisão, mesmo que a culpa seja do advogado e não da parte.” (“Direito 
Processual Civil Brasileiro”, São Paulo, Saraiva, 1996, 2- volume, pág. 426).

Nesse sentido, a remansosa orientação da jurisprudência: documento 
novo, ao qual se refere o art. 485, VII, do CPC, não é aquele que deixou de ser 
produzido na ação anterior por desídia ou negligência da parte em obtê-lo (RT 
674/149, RJTJESP 97/416, JTA 100/206).

No caso presente, afirma o autor que apenas depois de prolatada a sentença 
teve conhecimento da ação, não lhe tendo sido garantido o direito de defesa (cf. fls.).

Por ser mais expressivo do seu propósito de distorcer a verdade, convém 
meditar sobre o seguinte trecho: “Assim, não poderia ele, já  debilitado pelos 
problemas financeiros e pela empáfia de várias pessoas, lembrar de todos os 
fatos, pois, nem conheceu os termos da ação proposta. Somente após aprolação 
da r. sentença é que o Requerente pôde verificar qual era a acusação que lhe era 
feita, pois, em momento algum, antes dela, teve acesso aos autos” (fls.).

Entretanto , é m entirosa essa alegação pois o autor foi citado 
pessoalmente, tendo conhecimento dos termos da ação civil pública (cf. doc. 
nü 1). Se não providenciou sua defesa, é fato que denuncia seu desrespeito pela 
Justiça e se deve, exclusivamente, ao seu comportamento desidioso.

Na verdade, o autor confessou, através do mesmo Advogado que agora 
propõe a ação rescisória, a razão pela qual não contestou a ação: em suas razões
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recursais assevera, para justificar seu comportamento, que “somente não contestou 
referida ação, pois estava de mudança de cidade e por saber que já  havia pago 
por tal valor muito tempo antes de ser comunicado pelo TCE” (doc. nü 2).

Aliás, para comprovar que o insucesso deve ser creditado, unicamente, ao 
seu comportamento negligente, basta verificar que a apelação interposta por ele 
contra a r. sentença proferida na ação civil pública não foi admitida por falta de 
preparo; o agravo de instrumento contra a decisão da deserção não foi conhecido 
por ausência de juntada da certidão de intimação; e ao recurso especial interposto 
não foi dado seguimento por falta de instrumento de mandato (does. n -  3/5).

Por isso pretende o autor, através da presente via, rediscutir a r. sentença, 
para o que não se presta a ação rescisória, que não é sucedâneo do recurso. 
Com efeito, segundo lição de José Carlos Barbosa Moreira e de acordo com o 
princípio da necessidade, se há a previsão de recurso para atacar o ato judicial 
cujo rejulgamento se pretende, tal via, mais simples e menos gravosa, deve ser 
utilizada, e não a ação rescisória, que não é nem necessária, nem substituto do 
recurso previsto (“Comentários” cit., nu 168, pág. 300).

Evidencia-se, assim, o comportamento malicioso do autor, que acena 
com o desrespeito ao princípio do contraditório para fazer vingar sua tese.

Ademais, nos expressos termos do Código de Processo Civil (art. 485, 
VII) só tem relevância o documento apto, por si só, a assegurar pronunciamento 
favorável ao autor da rescisória (cf. RSTJ 26/504; José Carlos Barbosa Moreira, 
“Comentários” cit., pág. 138; José Frederico Marques, “Manual de Direito 
Processual Civil”, vol. III, 9a ed., Saraiva, 1987, pág. 264).

Na espécie, porém, basta a leitura do v. acórdão para se concluir que o 
dd. Juízo de Presidente Bernardes não teria decidido diversamente, ainda que 
a declaração tardia lhe fosse exibida no momento apropriado. Isto porque a 
ação civil pública teve como fundamento o Processo TC nu 3.173/026/94 
(conforme doc. n- 6, juntado com aquela inicial). Mas o documento novo 
mencionado pelo autor se refere ao Processo TC nu 3.713/999/94 (c f  fls. dos 
autos). F. tanto se refere a outros fatos que a Prefeitura Municipal de Presidente 
Bernardes, na qualidade de litisconsorte necessária da ação civil pública, 
ratificou o pedido deduzido de indenização, além da multa civil (cf. doc. ny 7).

Se assim é, pretende o autor convencer esse E. Tribunal de Justiça que 
documento referente a apuração diversa, realizada pelo Tribunal de Contas de 
São Paulo, serve como comprovação de pagamento e pode ser utilizado no caso 
em tela, principalmente para excluir as sanções por improbidade administrativa.

Ainda que aceito o documento “novo”, como pretende o autor, o que se 
diz apenas para argumentar, a rescisão da sentença não descaracterizaria a 
ocorrência de ato de improbidade administrativa, não se podendo, por isso, 
rediscutir, por exemplo, a condenação à suspensão dos direitos políticos. O 
reconhecimento da ofensa à probidade administrativa não pode ceder diante 
do eventual ressarcimento do dano.
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De resto, o autor não produziu a prova documental de seu interesse, na 
demanda anterior, tão-somente por sua própria incúria -  e não pode ter sido 
impedido de fazê-lo, pelo Meritíssimo Juiz.

Com efeito: tratando-se de documento que já poderia ter obtido ao tempo 
da contestação, deveria ter tido o cuidado de instruí-la adequadamente, com a 
peça que agora reputa importante. Contudo, só se lembrou de pedi-la e apresentá- 
la após o julgamento da causa, quando já precluíra o seu direito à prova.

Ora, como lembrado acima, é inconcebível a rescisão do julgado quando 
a parte agiu com incúria, “não procedendo a todas as diligências necessárias 
para obter o documento” (cf. Alfredo Buzaid, “Da ação rescisória fundada em 
documento novo”, in Ajuris, vol. 24/41; no mesmo sentido: TJSP, RT 627/93; 
José Carlos Barbosa Moreira, “Comentários” cit., págs. 135/137).

E mais: pretende o autor esconder sua desídia com o argumento de que 
não teve conhecimento da ação, alegação que cai por terra diante do mandado 
de sua citação pessoal.

Nessa ordem de idéias, a presente demanda é, data venia, um típico 
exemplo de litigância de má fé.

Com efeito: ao se aventurar à alegação de desconhecimento da ação e 
impossibilidade de fazer uso de documento novo, o autor alterou a verdade dos 
fatos (CPC, art. 17, II), evidenciando, no mínimo, uma busca incessante de 
uma vitória que sabe ser indevida, como é característico, aliás, da lide temerária 
(cf. José Olympio de Castro Filho, “Abuso de direito no processo civil” , 2a ed., 
1960, nü43, págs. 91/92: Nelson Nery Júnior e Rosa M. A. Nery, ob. cit., nota 
9 ao artigo 17, pág. 289).

Nessa parte, consequentemente, cabe, não apenas a improcedência do 
pedido, mas também a imposição das sanções que a lei comina a quem infringe 
o dever de probidade processual, notadamente a condenação ao pagamento de 
uma indenização específica ao adversário, cujo prejuízo, nessa hipótese, a lei 
presume, impondo, em conseqiiência, a reparação, com o elevado propósito de 
combater a malícia e o abuso de direito (CPC, art. 18, caput e § 2Ü).

Por fim, o autor, além de insistir em sua versão mentirosa, imputa ao 
Ministério Público uma atuação dolosa, consistente na promoção da ação civil 
pública. Tal alegação leviana merece repúdio, convindo destacar que não pode 
se sobrepor ao dever de defesa da probidade administrativa (artigo 129, inciso 
III, da Constituição Federal).

4. Por todo o exposto, o Ministério Público requer:
a) a extinção do processo, sem julgamento do mérito, porque, ao propor 

a demanda, o autor não depositou a importância correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da causa, faltando, portanto, uma condição específica para o 
exercício da ação rescisória (CPC, art. 490, II, c.c. os arts. 488, II, e 267, VI, 258 
e 259) ou, pelo menos, um dos pressupostos processuais (CPC, art. 267, IV);

b) a estipulação de prazo para que o autor promova a citação, como 
litisconsorte necessário, do Município de Presidente Bernardes, sob pena de 
extinção do processo sem apreciação do mérito (CPC, art. 47, parágrafo único).
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c) no mérito, a improcedência da presente demanda.
Requer, outrossim, a imposição ao autor:
a) dos encargos da sucumbência e da perda de 5% sobre o valor da causa;
b) das sanções pela litigância de má-fé (CPC, arts. 17 ,1, e 18).
São Paulo, 19 de abril de 2001.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça

AÇÃO RESCISÓRIA N!1 205.293-5/9 -  SP
Autor: T.A.R.C.N.
Réu: Ministério Público

J o s é  G e r a l d o  B r i t o  F i l o m e n o  

Procurador-Geral de Justiça -  S P .

C ontesta ção

Egrégio Tribunal de Justiça,
Colendo Grupo de Câmaras,
1. Trata-se de ação rescisória, de iniciativa de T.A.R.O.N. Este, em 

ação civil pública proposta pelo Ministério Público, julgada em conjunto com 
a ação de reparação de danos promovida pela Prefeitura Municipal de Quatá 
(Autos nü 469/95 da Comarca de Quatá -  fls.) e definitivamente julgada por 
esse E. Tribunal de Justiça (cf. Quarta Câmara de Direito Público, j. em 3.12.98, 
Apelação Cível n- 27.212-5/3 -  fls.), foi condenado, por lesão ao patrimônio 
público, a restituir as quantias de Cz$ 5.787.000,00 e Cz$ 2.679.793,00 à 
Prefeitura Municipal de Quatá.

E é essa condenação que pretende desconstituir, argumentando que a r. 
sentença e o v. acórdão estão desprovidos de fundamentação jurídica. Isto 
porque, segundo alega, o ato de improbidade administrativa teria ocorrido em 
1988, em data anterior à promulgação (a) Lei n- 8.429/92, (b) da Lei nfi 8.884/ 
94, que deu nova redação ao art. 1“ da Lei nfi 7.347/85, (c) da Lei nü 8.078/90, 
que deu nova redação ao inciso IV do art. !u da Lei ny 7.347/85. Diante da 
irretroatividade das normas de direito penal e de processo penal, sustenta 
violação do artigo 5Ü, incisos XXXVI, XXXIX e XL da Constituição Federal, 
do artigo lü do Código Penal e do artigo 6n da Lei de Introdução ao Código 
Civil.

2. Preliminarmente: insuficiência do depósito -  Com o evidente 
propósito de reprimir o abuso no exercício do direito de ação, a lei sujeita a 
rescisória a uma condição específica: o depósito da importância equivalente a
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5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 488, II). E este, como é 
cediço, se fixa, basicamente, segundo a significação econômica do pedido (CPC, 
arts. 258 e 259). Bem por isso, é pacífico que, na ação rescisória, tal valor 
corresponde ao benefício patrimonial pretendido pelo autor (cf. TFR, "Revista 
Forense” 277/188; RJTJRJ 49/47; TJSP RT 571/86, RJTJSP 99/341).

No presente caso, o benefício patrimonial que o autor colima, ao postular 
a rescisão total do v. acórdão, corresponde ao valor da condenação que sofreu 
(Cz$ 5.787.000,00 + Cz$ 2,679.793,00). E este, atualizado até o mês de maio 
de 1999 e junho de 2000, respectivamente, é de R$ 53.400,37 e R$ 27.304,38, 
totalizando R$ 80.704,75 (cf. documentos em anexo, extraídos da ação de 
execução em curso). E, nos termos do artigo 488, inciso II, do Código de 
Processo Civil, o depósito deveria ser de R$ 4.035,23.

Bem a propósito, com apoio em jurisprudência pacífica, Theotônio 
Negrão anota:

“O valor da causa, na rescisória, é, em regra, o mesmo da ação principal, 
porém atualizado monetariamente (STF-Pleno: RTJ 144/157 e RJ 189/45, v.u.; 
S T J- 3a Turma, Ag nQ 30.034-6-SP-AgRG. Rei. Min. WaldemarZveiter, j. 2.2.93, 
negaram provimento, v.u., DJU 22.3.93, pág. 4.542, l3col., em.; RTFR 102/13, 
RT 568/146, 630/78, RJTJESP 90/342, 102/376, JTA 100/60, 125/357). “Em 
regra”, porque a rescisória pode não visar à desconstituição integral da sentença 
ou do acórdão, hipótese em que tem valor menor que o da ação principal.

‘Tgualmente, o valor da causa, na ação rescisória, pode ser fixado de 
acordo com o valor da condenação na ação principal (RTFR 117/380). Ainda: 
se o autor visa a desconstituir sentença condenatória já liquidada, o valor da 
rescisória vem a ser o do montante da condenação (RT 571/86, maioria, 
RJTJESP 99/34)” (cf. “Código de Processo Civil e legislação processual civil 
em vigor”, 26a ed., Ed. Saraiva, nota 21 ao art. 259).

Logo, o valor da causa corresponde à importância da condenação e não 
pode ser objeto de estimativa aleatória, como a que figura na petição inicial, ali 
lançada com a óbvia intenção de burlar a incidência do artigo 488, II, do CPC.

Em verdade, bem sabe o autor qual seria o proveito econômico que 
teria, se obtivesse a rescisão: ficaria livre de pagar um débito cujo expressivo 
vulto não ignora e do qual está procurando escapar. Exatamente por isso, para 
burlar a regra legal, deu à causa um valor (R$ 8.050,00) e, com base nele, 
depositou quantia irrisória (R$ 402,50 -  fls.), cuja insuficiência é manifesta.

Sob nenhum pretexto se justifica a atribuição de tal valor: a única razão 
para a atitude do demandante foi, obviamente, a de se esquivar a uma regra 
concebida precisamente para impedir a repetição abusiva de lides já  resolvidas. 
Aliás, na presente ação rescisória, o autor escolheu o numerário original de 
uma das ações a que foi condenado, furtando-se de indicar o valor da causa 
equivalente ao total da condenação.

É o caso, portanto, de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 
por falta de uma condição específica da ação, que integra a possibilidade jurídica
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do pedido (CPC, art. 488, II, c.c. os aits. 490, II, e 267, VI) ou, como alguns 
sustentam, por falta de um pressuposto processual (CPC, art. 267, IV -  Cf., 
nesse sentido, TFR -1â Seção, AR na 1.1213-AgRgSP, Rei. Min. Costa Leite, j. 
4.12.85, D JU 22.5.86,pág. 8.635, Iacol.,em .,apndTheotônioNegrão,“Código 
de Processo Civil e legislação processual civil em vigor”, 26a ed., Ed. Saraiva, 
nota 7 ao art. 488).

Caso não aceita esta prelim inar, aguardo o processam ento  da 
impugnação ao valor da causa já  interposta.

3. Preliminarmente: não conhecimento da ação rescisória -  O autor 
pretende, através desta ação rescisória, obter amparo jurisdicional sem a 
utilização adequada via recursal, com portam ento reprovável que abre 
precedente que pode levar à eternização da demanda, além de ofender o sistema 
processual brasileiro. De fato, o autor apresenta, de modo inovador, sua tese 
pois, pretendendo desconsiderar o trânsito em julgado, propõe a continuidade 
do julgamento já  encerrado. Sob este aspecto, a ação rescisória não seria 
admissível, pois não é sucedâneo do recurso extraordinário e do recurso especial.

As duas modalidades de ataque às decisões judiciais — recursos e ações 
autônomas de impugnação -  são diversas, seja no tocante ao trânsito em julgado, 
seja quanto à sentença de mérito. A ação rescisória, a par de constituir em novo 
processo, tem como fundamento a sentença de mérito, ao passo que o recurso, 
ato processual inserido no mesmo procedimento, não exige que a sentença 
impugnada tenha resolvido a lide (assim, José Carlos Barbosa Moreira, 
“Comentários ao Código de Processo Civil”, Rio de Janeiro, Forense, 1998, nü 
65, pág. 98 e Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil”, 
Rio de Janeiro, Forense, 1998, págs. 634-635).

Se o v. acórdão não deu a melhor solução à lide, na visão do autor, 
deveria ele ter procurado afastar a suposta violação através dos recursos 
adequados, sem lançar mão desta via excepcional.

A se permitir tal conduta, corre-se o risco de se transmudar a finalidade 
da ação rescisória, destinada a, excepcionalmente, desconstituir a sentença 
transita em julgado.

Por isto, tem o Egrégio Supremo Tribunal Federal fixado o entendimento 
de que a discussão da injustiça da decisão afasta o exercício da ação rescisória 
(cf. Theotônio Negrão, “Código de Processo Civil Comentado e legislação 
processual em vigor”, nota 19 ao artigo 485, citando RTJ 125/928, RT 541/ 
236, 623/68, entre outros). Aguardo, pois, o não conhecimento desta demanda.

4. No mérito: inexistência de violação literal de lei -  Mas, ainda que 
admitida, o que se diz para argumentar, esta ação é improcedente porque (a) o 
ato de improbidade ocorreu após a promulgação da Constituição Federal de 1988; 
(b) as Leis nM 7.347/85, 8.429/92, 8.884/94 e 8.078/90, no que interessa neste 
caso, têm natureza processual e não penal ou processual penal; c) e têm incidência 
imediata, não sendo o caso de retroatividade. É o que adiante se demonstrará.
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4.1.0  autor, no final de seu mandato como Prefeito do Município de Quatá, 
desviou verbas previstas em convênios assinados com as Secretarias Estaduais da 
Agricultura e da Economia e Planejamento e destinadas para a construção, 
respectivamente, de um armazém comunitário e da Santa Casa de Misericórdia.

Segundo restou definitivamente julgado, o autor efetuou o pagamento 
das obras antes que qualquer serviço fosse efetuado, à vista apenas de notas 
fiscais emitidas, nos valores de Cz$ 5.787.000,00 e CzS 2.679.793,00, o que 
denunciava negligência na condução da administração pública. E isto tudo 
ocorreu entre os dias 21 e 22 de dezembro de 1988 (fls.).

O princípio da moralidade administrativa, integrando expressamente o 
texto constitucional a partir de 1988, consagrou-se como pressuposto de validade 
dos atos praticados pelo administrador público.

Com efeito, prevê o artigo 37, § 4a, que os atos de improbidade serão 
sancionados através da suspensão dos direitos políticos, da perda da função 
pública, da indisponibilidade dos bens e do ressarcimento ao erário. Tais sanções 
têm natureza civil pois não impedem a propositura de ação penal cabível, 
conforme assinalam Marino Pazzaglini, Waldo Fazzio e Márcio Elias Rosa:

“A cláusula final sem prejuízo da ação penal cabível indica que as 
sanções previstas no Texto Maior não são de índole criminal, devendo pois 
resultar de sentença proferida em persecução judicial civil” . (“Improbidade 
administrativa”, São Paulo, Atlas, Ia ed., 1996, pág. 122).

Referido comando constitucional, apesar de regulamentado pela Lei nfl 
8.429/92, tem plena incidência a partir de 8 de outubro de 1988: com efeito, a 
conduta já  estava sendo incriminada com a promulgação da Carta Maior, sendo 
apenas instrumentalizada por leis infraconstitucionais posteriores.

De fato, o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal -  que 
estabeleceu ser função do Ministério Público a instauração de inquérito civil e 
ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos -  provocou a formação de 
um complexo arsenal jurídico voltado à defesa do patrimônio público. Com 
isto, a edição da Lei nü 8.078/90 determinou o acréscimo de um inciso ao 
artigo 1- da já  existente Lei na 7.347/85, possibilitando o efetivo respeito da 
ordem constitucional com a proteção de qualquer interesse difuso ou coletivo 
através do instrumento processual denominado ação civil pública.

Como resultado do propósito constitucional, o patrimônio público, que 
antes do advento da Carta Federal de 1988 era defendido apenas pela ação 
popular proposta pelo cidadão, passou a ser tutelado pela ação civil pública, a 
ser promovida por vários legitimados, entre eles o Ministério Público, por torça, 
assim, do contido nos artigos 37, § 4a, 129, III, da Constituição Federal, artigo 
110 da Lei nü 8.078/90 e artigo lü, inciso IV, da Lei nü 7.347/85.

Assim, a circunstância do ato de improbidade administrativa ter sido 
praticado em data anterior à edição das leis infraconstitucionais não exclui a 
certeira incidência da ordem constitucional, estabelecida a partir de outubro
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de 1988, pois o ato administrativo já  era, desde então, lesivo, ilegal ou imoral, 
e o administrador ímprobo não pode alegar ignorância das sanções impostas 
pelo texto constitucional.

No caso, a Lei n2 7.347/85, invocada na ação civil pública, é “norma 
processual geral para a tutela de interesses supraindividuais, aplicando-se a 
todas as outras leis destinadas a defesa desses interesses, como a Lei Federal 
nu 8.429/92, conforme artigos 17 e 21” (Alexandre de M oraes, “Direito 
Constitucional”, São Paulo, Atlas, 2000, pág. 330). E mais: sua utilização não 
impede a aplicação da sanção de natureza criminal, eventualmente cabível em 
face da prática de um delito previsto no Código Penal ou na legislação especial, 
no âmbito de uma ação penal. De outro lado, como se sabe, na ação civil pública 
não se postula qualquer medida de caráter penal, mas sim, como no caso 
presente, a reparação pecuniária pela prática do ato de im probidade 
administrativa.

O v. acórdão rescindendo apreciou apenas o pedido de reparação do 
dano pelo ato de improbidade administrativa, sem sequer mencionar qualquer 
ilícito criminal, não tendo cabimento a alusão a dispositivos constitucional e 
legal referentes ao tema penai.

4.2. Mesmo se considerando a sanção civil de reparação do dano, não 
há a propalada retroatividade. O fenômeno que se verifica, na verdade, é a 
aplicação im ediata dos efeitos das leis, em obediência ao princípio da 
supremacia do interesse público sobre o privado, não se podendo confundir a 
retroatividade de uma lei com sua aplicação imediata.

O Ilustre Professor Cândido Rangel Dinamarco, estudando a questão 
da dimensão temporal das leis, busca os ensinamentos de Luís Eulálio de Bueno 
Vidigal e ensina:

“não há motivo nenhum para que não se aplique imediatamente a lei 
que deve servir ao interesse geral. Deve-se aplicar a todas as situações pendentes, 
passadas e futuras, só não se deve aplicar a situações passadas quando essa 
aplicação ao passado possa vir a ferir o direito adquirido. (...)

Costuma-se também afirmar a distinção entre retroatividade da lei e sua 
aplicação imediata. Retroatividade é a imposição do império de uma lei a fatos 
pretéritos ou a situações consumadas antes da vigência, enquanto aplicação imediata 
é a sua imposição a fatos e situações pendentes quando entra em vigor” (“A Reforma 
do Código de Processo Civil”, São Paulo, Malheiros, 1995, pág. 37).

Portanto, a questão se insere no plano da incidência imediata de lei 
com nítido interesse público, conforme salienta Fábio Medina Osório:

“Especificamente no caso da Lei n2 8.429/92, o problema não envolve 
a retroatividade, mas sim aplicação imediata da lei em conjunto com o artigo 
37, parágrafo 42 da Carta de 1988, que já vedava a improbidade administrativa 
e previa sanções. A improbidade já era um ilícito e já  acarretava várias sanções 
previamente descritas pelo próprio constituinte de 1988. A lei alcança, pois, os
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fatos ocorridos após a entrada em vigor da Constituição de 1988, não os 
anteriores a esse período. (...)

Já se decidiu, assim, que a decretação da indisponibilidade de bens 
adquiridos anteriormente à vigência da Lei na 8.429/92, ‘não pode ser tachada 
de retroativa, uma vez que o art. 37, § 42, da Constituição, estabelece que os 
atos de improbidade importarão a indisponibilidade dos bens’. Norma 
processual com efeito imediato.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que ‘incidem as 
disposições da Lei nu 8.429/92 sobre os atos de ilegítimos complexos, que se 
iniciaram antes de sua vigência, mas com projeção posterior’. Entendeu o órgão 
julgador que contratações irregulares de servidores públicos, com fracionamento 
das despesas indevidas, seria ilícito permanente, consumando-se a cada 
contratação e a cada pagamento mensal da folha municipal, mostrando-se conduta 
plussisubsistente, composta de atos complexos e continuados. No ilícito 
permanente o agente tem o dolo de infringir a nova norma, em se tratando de 
sucessão de leis no tempo. No caso de contratações ilícitas de servidores públicos, 
o ato de contratar seria a origem da improbidade, mas o aperfeiçoamento da 
improbidade de lesão ao erário ocorre com a realização da despesa indevida. (...)

Penso, de fato, que a tipicidade da improbidade administrativa já existia 
desde o advento da Carta de 1988, dada a incidência dos princípios que regem 
a administração pública e que o agente não poderia alegar, com sucesso, 
desconhecimento da ilicitude” (“Improbidade Administrativa -  Observações 
sobre a Lei nu 8.429/92”, Síntese Editora, 2- ed., págs. 72/75).

Afasta-se, pois, a tese da suposta retroatividade da lei.
4.3. A Constituição Federal indica, de um lado, os direitos individuais 

previstos no artigo 52, incisos XXXVI, XXXIX e XL, mas também aponta 
para o princípio da moralidade administrativa no artigo 37, capute  § 42.

De outra banda, os artigos 12 do Código Penal e artigo ó2 da Lei de Introdução 
ao Código Civil servem para orientar a irretroatividade das leis sobre situações já 
consumadas, fugindo do alcance de tais dispositivos as situações ainda pendentes, 
como a hipótese em tela, sobre as quais incidirá, imediatamente, a lei nova.

O v. acórdão rescindendo não violou os dispositivos constitucionais e 
legais apontados pelo autor: não ofendeu flagrantemente a lei e nem desatendeu 
sua letra escrita. Ao contrário: fez a aplicação precisa do comando dos artigos 
37, caput e § 42 e 129, inciso III, ambos da Carta Maior, através da aplicação 
do artigo 12, inciso IV da Lei n2 7.347 e do artigo 52 da Lei n2 8.429/92, buscando 
seu verdadeiro alcance.

A ação rescisória destina-se a desconstituir o pronunciamento judicial 
que desrespeitou a ordem jurídica e o interesse público. Por isso, improcedente 
é o pedido rescisório.

5. Por todo o exposto, o Ministério Público requer: a) a extinção do processo, 
sem julgamento do mérito, porque, ao propor a demanda, o autor não depositou a 
importância de 5% (cinco por cento) sobre o verdadeiro valor da causa (cf. a
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impugnação em separado), faltando, portanto, uma condição específica para o 
exercício da ação rescisória (CPC, art. 490, II, c.c. os arts. 488, II, e 267, VI, 258 e 
259) ou, pelo menos, um dos pressupostos processuais (CPC, art. 267, IV);

b) o não conhecimento desta ação rescisória, que não é meio processual 
sucedâneo do recurso próprio;

c) no mérito, a improcedência da presente demanda, pois não restou 
caracterizada a violação literal de lei.

São Paulo, 25 de abril de 2001.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça

PROTOCOLADO Nü 35.195/01
Interessado: Dr. César Antônio Coscrato, dd. Juiz de Direito da Comarca 

de Nuporanga

J o s é  G e r a l d o  B r i t o  F i l o m e n o

Procurador-Geral de Justiça -  SP _____________________________________________

1. Trata-se de procedimento destinado a calcular o valor de indenização 
decorrente da expedição de alvará de pesquisa de recursos minerais, concedido 
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral -  DNPM, em favor de A.B.J.

O Ilustre Juiz de Direito de Nuporanga, Dr. César Antônio Coscrato, 
determinou a manifestação do Ministério Público, nos termos dos Decretos n^ 
227/67 e 62.934.

O Dr. Antonio Ernesto Gabrielli Trindade, dd. Promotor de Justiça de 
Nuporanga, por reconhecer a inexistência de interesse público a ser tutelado, 
deixou de se pronunciar, com o que não concordou o digno Magistrado, que 
indicou o disposto no artigo 37, § 2- do Decreto nü 62.394.

Em analogia ao artigo 28 do Código de Processo Penal, os autos foram 
remetidos a essa Procuradoria-Geral de Justiça.

É, em síntese, o que consta dos autos.
2. A intervenção do M inistério Público no presente processo é 

incompatível com seu perfil constitucional. Com efeito: trata-se de demanda 
que fixará indenização decorrente da exploração mineral. Pertinente sobre o 
tema é o artigo 27, inciso VIII, do Decreto-Lei n- 227/67:

“Artigo 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os 
trabalhos respectivos, e também as obras e serviços auxiliares necessários, em 
terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, 
desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela 
ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam 
ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras:
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VIII -  O Promotor de Justiça da Comarca será citado para os termos da 
ação, como representante da União;”.

E o § 2- do artigo 37 do Decreto nü 62.394/68 determina:
“Serão indicados para acompanhar a avaliação o Promotor de Justiça 

da comarca, como representante da União, e as partes interessadas”.
Assim, o artigo 27, inciso VIII, do Decreto-Lei nü 227/67 e o § 2- do 

artigo 38 do Decreto n- 62.934/68 determinam claramente que a atuação do 
membro do Ministério Público se dê na qualidade de representante da União, o 
que se mostra absolutamente incompatível com a Constituição Federal de 1988, 
que, em seu artigo 129, inciso IX, veda ao Parquet o desenvolvimento de 
atividades de representação judicial de entidade pública.

A propósito, lição sobre o tema é dada por Hugo Nigro Mazzilíi:
“Algumas atribuições cometidas à instituição, entretanto, são-lhe ou 

foram-lhe funções atípicas, caso confrontadas com a destinação global do 
Ministério Público. Foi o caso, por exemplo, da já  mencionada representação 
judicial dos interesses patrimoniais da União, hoje vedada à instituição ... 
Embora a representação judicial do Estado tenha sido a própria raiz histórica 
da instituição, dela tanto se divorciou o Ministério Público que hoje deve ser 
órgão de defesa da sociedade e do cidadão contra seus agressores, não raro 
contra os governantes ... Nenhuma das atribuições infraconstitucionais que lhe 
venham , porém , a ser conferidas poderá desviá-lo de sua destinação 
institucional. Com isso se veda hoje ao Ministério Público não só a defesa de 
interesses meramente fazendários como a defesa de interesses exclusivamente 
individuais disponíveis ... Há total incompatibilidade do exercício da advocacia 
por parte dos membros do Ministério Público, ainda que tal advocacia se exerça 
em prol de interesses da própria Fazenda Pública” (págs. 352, 409-410 e 414).

Diversamente da anterior ordem constitucional, com o advento da 
Constituição Federal de 1988 a atuação do Ministério Público deve ser pautada 
pela adequação entre a Carta Maior e os textos infraconstitucionais, para 
alcançar a proteção do interesse público pela Instituição.

Assim, eventual defesa da União não deve ser efetuada pelo Promotor 
de Justiça da comarca em que realizada a exploração mineral, mas pela Advo- 
cacia-Geral da União, nos termos do artigo lü da Lei Complementar nü 73/93.

Contudo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inexis
tência de interesse da União na hipótese vertente, com apoio na Súmula ny 24 
do extinto TFR (“A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo em 
razão do alvará de pesquisa mineral é processada na Justiça Estadual da situação 
do imóvel”). Afastando o parecer da própria Advocacia-Gerat da União, enten
deu que a lide envolvia apenas interesses de particulares.

Saliento, por fim, que a demanda discute interesse disponível -  avaliação 
da renda devida pela ocupação do terreno e indenização pelos danos e prejuízos 
decorrentes dos trabalhos de pesquisa -  envolvendo, ao que consta, partes 
maiores e capazes.
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Bem por isso não há que se questionar a necessidade de ingresso do 
Ministério Público como órgão interveniente. Com efeito, para a intervenção do 
Parquet nos processos de jurisdição voluntária é imprescindível a existência de 
um interesse publico, que se extrai seja da qualidade da parte, seja da relação 
jurídica material controvertida, e que se encontra alinhado nas hipóteses do artigo 
82 do Código de Processo Civil. Se assim é, a cláusula de encerramento, contida 
no CPC (art. 82, inciso III), sintetiza as hipóteses específicas contempladas por 
esse estatuto, indicadas nos incisos I e II, mas que deve ser interpretada com o 
disposto no artigo 127, caput, e 129, inciso IX, da Constituição Federal.

Por isso, não se vislumbra, por ora, interesse público diferenciado que 
justifique a artiação do Ministério Público na presente demanda (Autos n- 476/99 da 
13 Vara Cível de Nuporanga). Concluo, ademais, que a previsão do artigo 27, inciso 
VIII do Decreto-Lei nu 227/67 e do § 2° do artigo 38 do Decreto n1' 62.934/68 
expressamente considera a participação do Ministério Público como representante 
da União, o que é incompatível com a nova ordem constitucional. Abstenho-me, 
pois, de rever o ato praticado pelo Ilustre Promotor de Justiça natural de designar-lhe 
substituto. Restituam-se os autos à origem, com as homenagens de estilo.

São Paulo, 2 de maio de 2001.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça

CONSELHO 
SUPERIOR DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO
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AVISO N2190/2001-CSMP, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001

O Conselho Superior do Ministério Público, no uso de suas atribuições 
legais, na sessão de 13.11.2001 aprovou, por unanimidade, as seguintes súmu
las de jurisprudência a propósito de sua própria atuação na área de defesa de 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos:

Súmula nü 31 -  O Conselho Superior do Ministério Público homologará 
o arquivamento de inquéritos civis ou assemelhados que tenham por objeto a 
continuação da prestação de serviços ao Poder Público após aposentadoria do 
servidor, por tempo de serviço, se o benefício foi obtido em data anterior à Lei n- 
9.528/97 e não houver, de plano, indícios de que os serviços não foram efetiva
mente prestados ou outra circunstância relevante que demande investigação.

Fundamentação -  O Ministério Público vem sendo o destinatário de inú
meras comunicações acerca da continuação de prestação de serviços, ao Poder 
Público, por servidor aposentado por tempo de serviço. Existe o entendimento de 
que a aposentadoria extinguiria o contrato de trabalho e que a continuação do 
vínculo laborai significaria nova contratação, sem concurso público, em afronta ao 
disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal. Tal posição, embora respeitável, 
não acarreta o entendimento da existência dos elementos necessários para respon
sabilização dos envolvidos na área da improbidade administrativa, considerando, 
ainda, a profunda divergência dos estudiosos sobre o tema. Bem por isto, este 
Conselho Superior, reiteradamente, tem homologado arquivamento de procedi
mentos acerca do assunto quando não exista indicativo de que os serviços não 
foram efetivamente prestados ou outro aspecto que demande investigação.

De outra parte, é notória a sobrecarga de trabalho na área da defesa dos 
direitos constitucionais do cidadão, dificultando os trabalhos ministeriais. Diante 
disto, considerando o entendimento unânime do Colegiado, de rigor a edição 
de súmula que, na linha de racionalização de serviços, permita que o Ministé
rio Público direcione seus esforços para questões que tenham maior expressão 
e efetiva repercussão na seara da probidade administrativa. A proposta ora 
apresentada tem esta finalidade.

Ressalte-se que o Poder Público tem legitimidade para tomar as medi
das necessárias no caso objeto desta súmula. Assim, a solução adotada não 
acarretará qualquer prejuízo ao interesse público,

Por fim, deve ser consignado que a vocação dos membros do Ministé
rio Público na matéria será suficiente para analisar se eventual continuação da 
prestação de serviços constitui, por outras circunstâncias, fato a perseguir em 
ação civil pública.
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Súmula na 32 -  O Conselho Superior do Ministério Público homologará 
o arquivamento de inquéritos civis ou assemelhados que tenham por objeto fato 
que constitua apenas infração administrativa desde que, cumulativamente, não 
haja indícios de ofensa a interesses que ao Ministério Público incumba defender 
e não se vislumbre indícios de que o poder de polícia não está sendo exercido.

Fundamentação ~ O Ministério Público vem recebendo inúmeras repre
sentações que visam o cumprimento de normas sancionadas no plano administra
tivo. Embora tais fatos encontrem, por vezes, repercussão no plano civil ou penal, 
muitas outras vezes constituem infrações passíveis de solução através do poder de 
polícia, não implicando em situação concreta de dano ou perigo de dano.

É conhecida a sobrecarga do Ministério Público na área dos interesses 
difusos e coletivos. O ideal seria que nossa estrutura permitisse a apuração de 
todo e qualquer dano ou possibilidade de dano a tais interesses. Contudo, não 
mais é dado desconhecer que no momento atuai a realidade demonstra que isto 
não é possível. Havendo que se traçar os caminhos prioritários na área, enten- 
de-se que a proposta constituirá em instrumento para que sejam racionalizados 
os serviços, buscando maior eficácia na atividade ministerial.

Ressalve-se que a atuação do Ministério Público será imprescindível 
quando verificado que o poder de polícia não vem sendo regularmente exerci
do. Tal hipótese, contudo, há de restar demonstrada desde logo, autorizando-se 
o arquivamento se o fato objeto da representação for apenas e tão-somente a 
infração administrativa.

Súmula na 33 -  O Conselho Superior do Ministério Público homologa
rá o arquivamento de inquéritos civis ou assemelhados que tenham por objeto 
irregularidades simplesmente formais praticadas no âmbito da administração 
pública, como tais se considerando aquelas relativas a não existência de livros 
e controles ou sua incorreção, contabilidade ou tesouraria deficiente e inade
quado controle da dívida ativa e de bens, caso não existam indícios de que tais 
faltas, por ação ou omissão, foram meios para a prática de ato que encontre 
adequação na Lei n- 8.429/92.

Fundamentação -  O Ministério Público vem recebendo inúmeras re
presentações e peças de informação dando conta de irregularidades na Ad
ministração Pública, onde vige, dentre outros, o princípio da legalidade. E 
certo que as formalidades são estabelecidas pela lei para salvaguarda de in
teresse maior, qual seja, o da probidade administrativa. Muitas vezes, toda
via, é constatado que a forma não foi cumprida por desatenção, desconheci
mento ou despreparo do agente público, constituindo-se em irregularidade 
meramente formal, que não se traduz em hipótese em que é necessária a 
intervenção do Ministério Público.
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Na linha do direcionamento dos trabalhos do Ministério Público na 
área dos interesses difusos, urge sejam reservados esforços para a investigação 
de fatos que possam dar suporte ao ajuizamento de ação civil pública, possibi- 
litando-se o arquivamento de procedimento em que os fatos noticiados sejam 
aqueles constantes da súmula. Ressalve-se que a vocação dos membros da 
Instituição será suficiente para analisar se as irregularidades noticiadas consti
tuem meio para a prática de outras condutas que infrinjam o dever de probida
de administrativa e que, bem por isto, demandarão acurada investigação.

A proposta tem esta finalidade, buscando-se maior eficácia na ativida
de ministerial.

Súmula na 3 4 - 0  Conselho Superior homologará arquivamento de 
inquéritos civis ou assemelhados que tenham por objeto, apenas, dano ao erá
rio quando, cumulativamente (!) não constituir ato de improbidade adminis
trativa e (2) o prejuízo não alcançar expressão econômica relevante, assim 
entendido aquele que não seja superior a cinco salários-mínimos. Neste caso, 
caberá ao Ministério Público apenas verificar se o co-legitimado tomou as 
providências necessárias para o ressarcimento, evitando-se omissões dolosas.

Fundamentação -  E conhecida a sobrecarga do Ministério Público na 
área dos interesses difusos, conceito no qual se insere o de patrimônio público. 
O ideal seria que nossa estrutura permitisse a apuração de todo e qualquer ato 
do qual resultasse dano ao erário. Contudo, não mais é dado desconhecer que 
no momento atual a realidade demonstra que isto não é possível. Urgente a 
racionalização do serviço, sendo imperioso que sejam traçados os caminhos 
prioritários na área.

A proposta tem esta finalidade, visando maior eficácia na atividade minis
terial. Para tanto, buscou-se consignar que nos casos de dano ao erário de pequena 
expressão econômica a atuação do Ministério Público deve voltar-se a zelar para 
que a pessoa jurídica lesada tome as providências necessárias para o ressarcimen
to. Assim, a proteção do interesse difuso em questão, além de não sofrer prejuízo 
com a súmula ora apresentada, melhor será defendido, já que a atuação ministerial 
será voltada contra quem tem o dever de acionar o responsável.

Fica expressamente excluída a racionalização quando no caso concre
to verificar-se a ocorrência de ato de improbidade administrativa.

(DOE, de 20 de novembro de 2001)
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MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO Nfl 001/2001-CSMP, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001

Regulamenta o processo eleitoral para elaboração da lista trí
plice para nomeação do Procurador-Geral de Justiça.

O Conselho Superior do Ministério Público, no exercício de suas atri
buições previstas nos arts. 10, § 2-, e 36, inciso I, da Lei Complementar n® 734, 
de 26.11.1993, baixa as seguintes normas regulamentadoras do processo eleito
ral para elaboração da lista tríplice para nomeação do Procurador-Geral de Jus
tiça:

Capítulo I
Das Desincompatibilizações

Art. lü É obrigatória a desincompatibilização, mediante afastamento, 
até o dia 18 de fevereiro de 2002, para os Procuradores de Justiça que, estando 
na carreira:

a) ocupem cargo na Procuradoria-Geral de Justiça, no Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores de Justiça, no Conselho Superior do Ministério 
Público e na Corregedoria-Geral do Ministério Público;

b) exerçam as funções de Secretário-Executivo ou de Suplente de Se- 
cretário-Executivo das Procuradorias de Justiça;

c) estejam, por qualquer razão, afastados da distribuição normal dos 
processos segundo as regras de distribuição da respectiva Procuradoria de 
Justiça;

d) ocupem cargos ou funções de confiança por designação do Procura
dor-Geral de Justiça, tais como Chefia de Gabinete, Diretoria-Geral, Coorde
nação de Centros de Apoio Operacional, Centro de Acompanhamento e Exe
cução, Setor de Recursos Extraordinários e Grupos de Trabalho;

e) exerçam o cargo de Presidente, l !i Tesoureiro ou 1- Secretário da 
Associação Paulista do Ministério Público.

Parágrafo único. São inelegíveis os Procuradores de Justiça afastados 
da carreira, salvo os que tenham reassumido suas funções do Ministério Públi
co até o dia 21 de setembro de 2001.
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Capítulo II 
Da Inscrição

Art. 2a Somente poderão concorrer à eleição para elaboração da lista 
tríplice os Procuradores de Justiça que se inscreverem como candidatos ao 
cargo mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Superior do 
Ministério Público.

§ 1ü O requerimento deverá ser entregue no Protocolo Geral do Minis
tério Público nos dias 19, 20 ou 21 de fevereiro de 2002, até as 17:00 horas.

§ 2- No ato da inscrição, o candidato poderá indicar um representante 
para acompanhar o processo eleitoral nos seus impedimentos ou ausências 
ocasionais e, se for o caso, deverá comprovar a desincompatibilização prevista 
no artigo anterior.

Art. 3- No dia 25 de fevereiro de 2002, o Presidente do Conselho Supe
rior do Ministério Público fará publicar no Diário Oficial o deferimento do 
pedido de inscrição.

Parágrafo único. Em caso de indeferimento, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas da publicação, caberá recurso do interessado ao Conselho Superior 
do Ministério Público, que, em reunião extraordinária, convocada pelo seu 
Presidente, decidirá, em única instância, em dois dias.

Art. 4Ü A cédula de votação conterá os nomes dos candidatos habilita
dos, dispostos em ordem alfabética.

Parágrafo único. Para facilitar a totalização dos votos por meio eletrô
nico, a cada candidato será atribuído um número na cédula, em ordem conse
cutiva, a partir do algarismo “ 1 ”, em correspondência perfeita com a sua posi
ção segundo a classificação alfabética.

Do Processo de Votação 
Subseção I 

Do Voto
Art. 5- O voto para a elaboração da lista tríplice é secreto e obrigatório 

para todos os membros do Ministério Público do quadro ativo da carreira, 
podendo o eleitor votar em até três nomes.

Parágrafo único. Cada cédula será previamente rubricada pelos candi
datos ou por quem estes indicarem, lavrando-se ata, da qual constará o número 
total de cédulas rubricadas.

Art. 6a É proibido o voto por procurador ou portador, facultando-se, 
porém, o voto por via postal aos membros do Ministério Público lotados fora 
da Capital do Estado, desde que postado no Correio a partir de 11 de março de 
2002 e desde que recebido no Protocolo Geral do Ministério Público até o 
momento em que for declarada encerrada a votação.
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§ Ia Para tornar possível o voto por carta, serão enviados aos eleitores, 
até 10 (dez) dias antes do início da votação, um envelope rubricado pelos can
didatos ou pelos seus representantes e uma sobrecarta com a cédula oficial. O 
eleitor que optar pelo voto postal deverá encerrar a cédula no envelope, colo- 
cando-o na sobrecarta, na qual deverá preencher, de forma legível, os dados do 
remetente (nome e cargo que efetivamente ocupa), rubricando-a no local ade
quado. O envelope que contenha o voto não poderá receber nenhuma anotação 
ou sinal que possa identificar o eleitor.

§ 2a Não serão considerados válidos os votos por via postal que não 
contenham a rubrica e os dados do remetente, na sobrecarta, impedindo a sua 
identificação, bem como os remetidos através de malotes, os quais serão regis
trados em livro próprio.

§ 3a Para resguardar sua autenticidade, todas as sobrecartas serão enviadas já 
contendo a rubrica de cada um dos candidatos à disputa ou de quem estes indicarem.

Subseção II 
Da Votação

Art. 7a A eleição realizar-se-á no prédio sede do Ministério Público, rua 
Riachuelo, na 115, nas dependências e auditório do 9a andar reservados ao funcio
namento do E. órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, nos dias 
úteis compreendidos entre 11 e 20 de março de 2002, das 10:00 às 17:00 horas.

Art. 8a No dia da abertura da votação, será exibida a urna para os que 
se acharem presentes, devendo ser ela diariamente lacrada no final do horário 
de votação, colhendo-se a assinatura, sobre o nome legível de, pelo menos, 
três membros do Ministério Público que se acharem no local.

§ Ia Depois de fechada e lacrada, a urna será envolta em recipiente 
plástico indevassável, que será lacrado, colhendo-se a assinatura e o nome 
legível de, pelo menos, três membros do Ministério Público, ficando guardada 
nas dependências da Procuradoria-Geral de Justiça;

§ 2aTodos os dias, depois de ser lacrada, a urna será guardada em cofre 
e mantida, sob vigilância, no auditório vermelho situado no Edifício-Sede da 
Procuradoria-Geral de Justiça, facultando-se aos candidatos ou a seus repre
sentantes a fiscalização ininterrupta da sua custódia.

§ 3a Os lacres do recipiente e da urna somente serão removidos, para 
prosseguimento do processo de votação, na presença de, pelo menos, três 
membros do M inistério Público, cujos nomes serão anotados no livro de 
registro de votação.

Art. 9a O eleitor, assinado o livro de registro de votação na linha cor
respondente ao seu nome, com especificação do cargo de que é titular, recebe
rá, com o envelope rubricado pelos candidatos ou pelos seus representantes, a 
cédula oficial de votação e, na cabine indevassável, assinalará seu voto no 
quadro correspondente ao nome escolhido, podendo votar em até três nomes, 
depositando, em seguida, o envelope fechado na urna.
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Art. 10. Os votos recebidos por via postai, na forma estabelecida nes
tas normas, serão depositados na mesma urna, após autorização do Procura
dor-Geral de Justiça, sendo consignada a expressão “votou” no local adequado 
do livro de registro de votação.

Parágrafo único. Fica facultado aos candidatos credenciar represen
tantes para acompanhar a retirada dos envelopes de votos por via postal na 
agência do correio, bem como seu subsequente encaminhamento à urna, na 
forma do caput deste.

Subseção III 
Da Apuração

Art. 11. Declarada encerrada a votação, às 14:00 horas do dia 20 de 
março de 2002, a urna será lacrada da forma prevista na subseção anterior e 
encaminhada ao local destinado à apuração.

Art. 12. Os membros do Ministério Público que irão compor as juntas 
de apuração, sempre em número de três para cada urna, bem como os que irão 
auxiliar no processo de totalização dos votos, e seus respectivos suplentes, 
serão indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público, até a segunda 
reunião anterior ao início da votação.

Parágrafo único. Cada candidato poderá indicar um fiscal para acom
panhar os trabalhos de cada mesa ou junta apuradora.

Art. 13. Serão considerados nulos os votos dados em desacordo com 
estas normas.

Art. 14. Em cada cédula oficial haverá tantos votos em branco quantos 
faltarem para o total de três.

Art. 15. O processo de apuração iniciar-se-á pela contagem dos votos 
depositados na urna, cujo total deve coincidir com o número de eleitores cons
tantes do livro de votação.

§ Ia Logo após a conferência, serão abertas as sobrecartas e mistura
dos os envelopes que contenham a cédula oficial.

§ 2a Os envelopes que contenham as cédulas oficiais serão repartidos 
em lotes, de acordo com o número de juntas de apuração.

§ 3- Cabe a cada junta de apuração abrir os envelopes que contenham a 
cédula oficial e apurar os votos.

§ 4a O somatório de cédulas enviadas pelo correio, das entregues no 
local de votação, das inutilizadas e das rubricadas e não utilizadas, deverá 
corresponder ao número de que cuida o parágrafo único do artigo 5-.

§ 5a As cédulas oficiais de cada lote, após a contagem e conferência, 
serão encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça para a totalização, com as 
respectivas planilhas assinadas pelos componentes da junta de apuração.

Art. 16. Encerrada a apuração, serão proclamados os eleitos, passando 
a integrar a lista tríplice os três Procuradores de Justiça mais votados.
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§ Ia Será realizada recontagem automática caso a diferença de votos 
entre os candidatos seja igual ou inferior a 1 % (um por cento).

§ 2a Em caso de empate, será considerado eleito o mais antigo na se
gunda instância; persistindo o empate, o mais antigo na carreira e, em caso de 
igualdade, o mais idoso.

Art. 17. Os eleitos figurarão na lista tríplice pela ordem de votação.
Parágrafo único. Da lista tríplice constará o número de votos de cada can

didato e, em caso de empate, os nomes serão relacionados em ordem alfabética.
Art. 18. No mesmo dia da apuração, a lista tríplice será encaminhada 

ao Governador do Estado.

Capítulo IV
Disposições Finais
Art. 19. Os envelopes contendo votos por via postal, recebidos após 

encerrado o período de votação, permanecerão lacrados e assim serão incine
rados na presença de representantes dos candidatos, enviando-se relação dos 
remetentes, bem como dos que não votaram, à Corregedoria-Geral do Ministé
rio Público, tendo em vista o disposto no artigo 169, inciso XXIII, combinado 
com o artigo 173, inciso VI, ambos da Lei na 734, de 26 de novembro de 1993.

Art. 20. Os incidentes durante o processo de votação e de apuração 
serão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça, não cabendo recurso.

Art. 21. Estas normas entram em vigor na data de sua publicação, se
guindo por elas o processo eleitoral, ainda que sobrevenha a vacância do cargo 
de Procurador-Geral de Justiça.

(DOE. dc 29 de dezembro de 2001)

A T O  (N) Na 272/2001-P G J, D E  4 D E  O U T U B R O  D E  2001 
(P t. n fl 89.936/99)

Altera a denominação do Centro de Pesquisa e Documentação
Histórica, órgão do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça.

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições, resolve ex
pedir o seguinte Ato Normativo:

Art. Ia O Centro de Pesquisa e Documentação Histórica, órgão do 
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, criado pelo Ato Normativo nü 217/ 
99-PGJ, de 17 de dezembro de 1999, passa a ser denominado Centro de Me
mória do Ministério Público -  Pesquisa e Documentação Histórica.

Art. 2a Este Ato Normativo entrará em vigor na data de sua publicação.
(DOE, de 5 de outubio de 2001)



362 Justitia, São Paulo, 63 (196), out./dez. 2001

AVISO N® 607/2001-PGJ, DE 1® DE OUTUBRO DE 2001

A Comissão do 82- Concurso de Ingresso à Carreira do Ministério 
Público -  2001, integrada pelos Procuradores de Justiça Doutores: Marilisa 
Germano Bortolin, Presidenta da Comissão, Carlos Fernandes Sandrin, Secre
tário da Comissão, Cyrdemia da Gama Botto, Francisco Stella Júnior e Thiers 
Fernandes Lobo, e pelo Advogado Doutor Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, 
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, incumbida da seleção de 
candidatos ao ingresso na Carreira do Ministério Público de São Paulo, nos 
termos dos artigos 30 e 33, parágrafo único, do Ato (N) n® 82/96-CPJ, de 14 de 
fevereiro de 1996, Pt. n® 22.779/90, com a redação dada pelos Atos (N) n® 99/ 
96-CPJ, de 14 de outubro de 1996, e (N) nü 148/98-CPJ, de 15 de julho de 
1998, (N) nü 175/99-CPJ, de 5 de março de 1999, (N) n® 200/99-CPJ, de 25 de 
agosto de 1999, e Ato (N) n® 239/00-CPJ, de 30 de agosto de 2000 (Pt. n® 
22.779/90), em sessão de julgamento realizada no dia 1- de outubro de 2001, 
no edifício sede do Ministério Público, proclama solenemente seu resultado e 
manda publicar no Diário Oficial a relação dos candidatos aprovados, com 
seus nomes e respectivas notas finais:

I®-André Donizeti Zanutim -  6,95
2® -  Daniel Serra Azul Guimarães -  6,90
3® -  Daniel Fontana -  6,80
4® ~ Susana Henriques da Costa -  6,75
5® -  Daniela Moysés da Silveira -  6,65
6® -  Paulo Henrique de Oliveira Arantes -  6,62
7® -  Marcos de Matos -  6,61
8® -  Camila Moura e Silva -  6,60
9® -  Mareio Takeshi Nakada -  6,56
10® -  Alexandre de Andrade Pereira -  6,55
11® -  Daniela Hashimoto -  6,51
12® -  Ana Paola Ferrari Ambra -  6,50
13® -  Eduardo Hiroshi Shintani -  6,45
14® -  Juliana Lourenço Baleroni -  6,40
15® -  Gabriel Guerreiro -  6,35
16® -  André Luiz dos Santos -  6,30
17® -  Denise Alessandra Fernandes Monteiro -  6,26
18® -  Luciana Ribeiro Guimarães -  6,25
19® -  Ryanna Pala Veras -  6,20
20® -  Karina Scutti Santos -6 ,1 5
21® -  Marcos Tadeu Rioli -  6,10
22® -  Cláudio José Baptista Morelli -  6,05
23® ~ Alex Facciolo Pires -  6,01
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24® -  Flavio Eduardo Turessi -  6,00
25® -  Teresa de Almeida Prado Franceschi -  5,98
26® -  Alessandra Aparecida Gomes -  5,97
27® -  Adriana Regina de Santana -  5,96
28®-Y ara  Jerozolimski -  5,95
29® -  André Luiz Morais de Menezes -  5,93
30® -  Ana Beatriz de Morais Sampaio Silva -  5,92
31® -  Fabiana Kondic Alves Lima -  5,91
32® -  Daniella Di Gregórío -  5,90
33® -  Adonai Gabriel -  5,89
34® -  Silvia de Freitas Denari -  5,88
35® -  Ricardo Takashima Kakuta -  5,87
36® -  Renata Galhardo Cheuen Zaros -  5,86
37®-D an ie la  I to -5 ,8 5
38® -  Marisol Lopes Mouta -  5,84
39® -  Ana Maria Frigerio Moünari -  5,83
40® -  Denise Myong Hyun Jung -  5,82
41®-C láud io  Cavallini -  5,81
42® -  Flávio Okamoto -  5,80
43® -  Santiago Miguel Nakano Perez -  5,79
44® -  Romildo da Rocha Sousa -  5,78
45® -  Eduardo Caetano Querobim -  5,76
46® -  Luiz Fernando Gagliardi Ferreira -  5,75
47® -  Vanessa Ibarreche -  5,74
48® -  Cleber Takashi Murakawa -  5,73
49® -  Jacques Marcei Abramovitch -  5,70
50® -  Roberta Andrade da Cunha -  5,69
51® -  Valéria Andréa Ferreira de Lima -  5,68
52® -  Carlos Macayochi de Oliveira Otuski -  5,67
53® -  Maurício Salvadori -  5,66
54® -  Luís Henrique Rodrigues de Almeida -  5,65
55® -  Tânia Regina Golmia Camilles -  5,64
56® -  Sandra Rodrigues de Oliveira -  5,63
57® -  Daniel Leme de Arruda -  5,62
58® -  Beatriz Lopes de Oliveira Delmanto -  5,61
59® -  Eduardo Dias Brandão -  5,60
60® -  Sandra Reimberg -  5,59
61® -  Daniela Baldan -  5,58
62® -  Maurício Carlos Fagnani Zuanaze -  5,57
63® -  Mylene Comploier -  5,56
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64- -  Mareio Francisco Escudeiro Leite -  5,55
65a ~ Nelisa Olivetti de França -  5,54
66a -  Marcelo Sperandio Felipe -  5,53
67a -  Tatiana Barreto Serra -  5,52
68a -  Mariana Apparício de Freitas Guimarães -  5,51
69a -  Patrícia Salles Seguro -  5,50
70a -  Ricardo Navarro Soares Cabral -  5,49
71a -  Silvio de Cillo Leite Loubeh -  5,48
72a -  Anna Cláudia Campos da Costa -  5,47
73a -  Tiago Cintra Essado -  5,46
74a -  Tânia de Andrade -  5,45
75a -  Vivien Félix Bueno -  5,44
76a -  Dílson Santiago de Souza -  5,43
77a -  Yolanda Alves Pinto Serrano -  5,42
78a -  Rodrigo Otávio Frank de Araújo -  5,40
19- -  Fábio José Bueno -  5,36
80a -  Ana Carolina Macri Morais -  5,35
81a -  Daniel Azadinho Palmezan Calderaro -  5,30
82a -  Fabio Roberto Rossi Constantini -  5,25
83a -  Maria Cristiana Lenotti -  5,20
84a -  Guilherme Gottardello -  5,15
85a -  Kelli Giovanna Altieri -  5,11
86a -  Ana Alice Mascarenhas Marques -  5,10
87a -  Anderson Geovam Scandelai -  5,06
88a -  Elaine Cristine Mauro -  5,05
89a -  Tomás Busnardo Ramadan -  5,02
90a -  Marcelo Alexandre de Oliveira -  5,01
91a -  Antonio Carlos Guimarães Junior -  5,00

(DOE, de 2 de outubro de 2001)

A V ISO  NQ 611/2001-PG J, D E  2 D E  O U T U B R O  D E  2001

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e, por soli
citação da Coordenadora em exercício do Centro de Apoio Operacional das Promo- 
torias de Justiça da Infância e da Juventude, Doutora Luciana BergamoTchorbadjian, 
avisa aos Senhores Promotores de Justiça da Infância e da Juventude que foi publicada 
no DOE, Poder Legislativo, no dia 21.9.2001, a Lei n° 10.886, de 20 de setembro de 
2001, que dispõe sobre a realização anual de avaliação oftalmológica e auditiva nos 
alunos da rede estadual de ensino, cujo teor segue abaixo:
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LEI Na 10.886, DE 20 DE SETEMBRO DE 2001
(Projeto de Lei na 543 de 1999, do Deputado José Rezende -  PL)

Dispõe sobre a realização anual de avaliação oftalmológica e
auditiva, nos alunos da rede estadual de ensino .
O Presidente da Assembléia Legislativa:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos 

termos do artigo 28, § 8a, da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Art. Ia A Secretaria de Estado da Saúde realizará, nos estabelecimen

tos da rede estadual de ensino, no início de cada ano letivo, avaliação 
oftalmológica e auditiva em todos os alunos matriculados.

Parágrafo único. A avaliação médica a que se refere o caput deste arti
go visa determinar as condições clínicas dos alunos para que não haja compro
metimento no desenvolvimento das atividades escolares.

Art. 2a Os exames previstos nesta lei serão realizados por médicos da 
Secretaria de Estado da Saúde e/ou do Sistema Único de Saúde -  SUS.

Art. 3a Os alunos que, submetidos aos exames, apresentarem deficiên
cias visuais e/ou auditivas terão acompanhamento clínico e assistência neces
sária por parte dos organismos estaduais competentes.

Parágrafo único. Vetado.
Art. 4a As disposições contidas nesta lei serão regulamentadas por ato 

do Poder Executivo.
Art. 5a As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6a Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 20 de setembro de 2001.
a) Walter Feldman, Presidente
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo, aos 20 de setembro de 2001.
b) Auro Augusto Caliman, Secretário-Geral Parlamentar

(DOE, de 9 de outubro de 2001)

A V ISO  N° 612/2001-PGJ, DE 2 DE OUTUBRO DE 2001

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e, por 
solicitação da Coordenadora em exercício do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, Doutora Luciana 
Bergamo Tchorbadjian, avisa aos Senhores Promotores de Justiça da Infância 
e da Juventude que foi publicada no DOE, Poder Legislativo, no dia 21.9.2001, 
a Lei na 10.887, de 20 de setembro de 2001, que institui o Programa Estadual 
de Saúde Auditiva e dá outras providências, cujo teor segue abaixo:
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LEI Nü 10.887, DE 20 DE SETEMBRO DE 2001
(Projeto de Lei nü 99, de 1998, do Deputado Jamil Murad -  PC do B) 

Institui o Programa Estadual de Saúde Auditiva e dá outras
providências.
0  Presidente da Assembléia Legislativa:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos 

termos do artigo 28, § 8Ü, da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Art. Ia Fica instituído o Programa Estadual de Saúde Auditiva, com o 

objetivo de desenvolver ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde 
auditiva das crianças residentes nos Municípios do Estado de São Paulo.

Art. 2U São atribuições do Programa Estadual de Saúde Auditiva:
1 -  ações educativas em saúde auditiva, dirigidas a educadores, pais 

e crianças, principaímente sobre questões de prevenção e conservação da 
audição;

II -  a triagem auditiva através de, no mínimo, timpanometria aplicada 
às crianças que:

a) tenham 4 (quatro) anos de idade, estejam matriculadas nas escolas 
municipais de educação infantil e nas creches municipais ou conveniadas;

b) ingressem na 1“ série do ensino fundamental das escolas públicas;
c) ingressem nas demais séries do ensino fundamental das escolas pú

blicas, no caso de não terem sido submetidas à triagem auditiva da \ - série;
d) apresentem queixas de problemas auditivos ou problemas auditivos efeti

vamente detectados, mesmo que não estejam matriculadas na rede pública de ensi
no;

III -  a realização da triagem auditiva por fonoaudióiogo;
IV -  avaliação audiológica completa para as crianças selecionadas pelo 

teste de triagem auditiva;
V -  vetado;
VI -  orientação técnica aos pais das crianças que apresentarem altera

ções auditivas;
VII -  garantir que as crianças com alterações identificadas no teste de 

triagem auditiva não sejam segregadas no ambiente escolar ou das creches;
VIII -  vetado;
IX -  vetado.
Art. 3Ü Fica garantida, na definição de normas técnicas deste progra

ma, a participação de instituições universitárias e de técnicos do Conselho 
Regional de Fonoaudiologia.

Art. 4- É facultada a celebração de convênios ou parcerias com os 
Municípios, instituições de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde -  SUS/ 
SP e universidades, para o fim a quês e destina esta lei.
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Art. 5- Vetado.
Art. 6Ü Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 20 de setembro de 2001. 
a) Walter Feldman, Presidente
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo, aos 20 de setembro de 2001.
a) Auro Augusto Caliman, Secretário-Geral Parlamentar

(DOE, de 9 de outubro de 2001)

AVISO N“ 613/2001-PGJ, DE 2 DE OUTUBRO DE 2001

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e, por 
solicitação da Coordenadora em exercício do Centro de Apoio Operacional 
das Promoíorias de Justiça da Infância e da Juventude, Doutora Luciana 
Bergamo Tchorbadjian, avisa aos Senhores Promotores de Justiça da Infância 
e da Juventude que foi publicada no DOE, Poder Legislativo, no dia 21.9.2001, 
a Lei nü 10.891, de 20 de setembro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a 
implantar assistência psicológica e psicopedagógica em todos os estabeleci
mentos de ensino básico público, com o objetivo de diagnosticar e prevenir 
problemas de aprendizagem, cujo teor segue abaixo:

LEI Nq 10.891, DE 20 DE SETEMBRO DE 2001
(Projeto de Lei i r  128, de 2000, do Deputado Claury Alves da Silva -

PTB)
Autoriza o Poder Executivo a implantar assistência psicológi

ca e psicopedagógica em todos os estabelecimentos de ensino básico 
público, com o objetivo de diagnosticar e prevenir problemas de apren
dizagem.
O Presidente da Assembléia Legislativa:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos 

termos do artigo 28, § 8Ü, da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a implantar assistência psi

cológica e psicopedagógica com o objetivo de diagnosticar, intervir e prevenir 
problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o aprendiz e a instituição 
pública de Ensino de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Art. 2 ' A assistência a que se refere o artigo \~ deverá ser prestada nas 
dependências da instituição durante o período escolar.

Art. 3 ' Ficará a cargo da Secretaria da Educação, através do Conselho 
Estadual de Educação e da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, 
a elaboração de normas, procedimentos, planejamento e controle relacionados 
ao objeto desta lei.



368 Justitia, Sõo Paulo, 63 (196), out./dez. 2001

Art. 4Ü As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta 
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5Ü Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 20 de setembro de 2001.
a) Walter Feldeman, Presidente
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São 

Paulo, aos 20 de setembro de 2001.
a) Auro Augusto Caliman, Secretário-Geral Parlamentar

(DOE, de 9 de outubro de 2001)

A V ISO  N2 623 /2001-P G J, D E  4 D E  O U T U B R O  D E  2001

O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a 
pedido do Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Criminais, Dr. Rodrigo Canellas Dias, avisa aos Pro
motores de Justiça das Execuções Criminais que foi publicado no Diário Ofi
cial do Estado -  Poder Judiciário, do dia 3 de outubro de 2001, a Portaria 
Croeste-056, de 11 de setembro de 2001, com o seguinte teor:

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO 
OESTE DO ESTADO

Portaria Croeste-056, de 11.9.2001
O Coordenador da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região 

Oeste do Estado resolve.
Art. 1- Criar, no âmbito desta Coordenadoria, um grupo de negociado

res nas rebeliões ou motins de presos, quando o movimento sublevador não 
puder ser resolvido pelas instâncias internas da Unidade prisional.

Parágrafo único. Nos trabalhos de negociações das crises, o grupo deve 
observar os princípios básicos a respeito dos lemas existentes na Secretaria e 
outros que forem acrescidos, comunicando a ocorrência ao Juiz de Direito e ao 
Ministério Publico Estadual das Execuções Criminais, aos advogado repre
sentando a Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 2a O grupo de negociador manter-se-á em permanente contato com os 
dirigentes das Unidades prisionais propondo medidas visando evitar movimentos que 
mostram indícios de estabelecimentos de situações críticas. Na eminência de crises o 
grupo de negociadores juntamente com a Direção da Unidade, deverão acionar os 
mecanismos para amenizar possíveis consequências indispensáveis e já preparar as 
diversas áreas, órgãos e pessoas chaves para o empenhamento e superação da crise.

§ Ia Instalada a crise, o grupo de negociador e a Direção da Unidade, 
deverão lançar mão das ações, objetivando a mobilização de recursos táticos e 
operacionais para que o enfrentamento com cuidados que visem o rápido re
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torno da normalidade com o menor número de conseqüências indesejáveis 
quanto às pessoas, bens e meio ambiente.

§ 2a O eventual desentendimento das medidas a que alude este artigo, pelos 
dirigentes das Unidades Prisionais, deverá ser imediatamente comunicado ao Coordena
dor das Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado -  Croeste, e ao titular da Pasta.

§ 3a O grupo negociador, de que trata o caput do artigo Ia, subordinar- 
se-ão ao Secretário, ao Secretário Adjunto e ao Coordenador de Unidades Pri
sionais da Região Oeste do Estado.

§ 4a Designar para integrar o grupo, os seguintes membros, sob a Coor
denação do primeiro, cabendo ao segundo a junção da Secretaria:

I -  Perci de Souza;
II -  Alceu Aparecido Paulo Faisting;
III -  Paulo Sérgio Silva.
Art. 3a Ao assessor militar do Gabinete do Secretário, incumbirá efetu

ar gestão junto ao Comando da Polícia Militar da área, visando suprir as ne
cessidades que surgirão durante as negociações.

(DOE, de 9 de outubro de 2001)

AV ISO  N2 625 /2001-P G J, D E  4 D E  O U T U B R O  D E  2001

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e por 
solicitação do Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Criminais, Dr. Rodrigo Canellas Dias, avisa aos Senhores 
Membros da Instituição, que se encontra à disposição no Caocrim laudos periciais 
fornecidos pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica -  Equipe de Perí
cias Criminalísticas de Jundiaí/SP, com respostas aos quesitos sugeridos por este 
Centro de Apoio Operacional, versando sobre a caracterização de crime contra a 
economia popular (art. 2a, inc. IX, da Lei nü 1.521/51) em razão da exploração de 
máquinas eletrônicas programáveis (caça-níqueis, vídeo-bingos etc.). Outrossim, 
reitera-se a recomendação para a elaboração dos seguintes dos quesitos:

a) Qual a origem de fabricação da máquina?
b) Qual o modelo ou marca da máquina?
c) Os seus componentes eletrônicos têm a mesma origem (nacionali

dade e fabricante)? Se negativo, onde e por quem foram fabricados? Qual a 
origem do país fabricante das placas ou CPUs?

d) Há identificação do fabricante, através de lacre fixado na máquina? 
Este lacre apresenta-se íntegro ou violado? Este lacre poderia ter sido substitu
ído por outro não original?

e) A máquina conta com nota fiscal e/ou guia de importação?
f) Os dados específicos constantes na nota fiscal e/ou guia de importa

ção são coincidentes com os apresentados na máquina examinada? E os com
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ponentes eletrônicos (placas e CPUs) são coincidentes com as informações da 
nota fiscal e/ou guia de importação?

g) A CPU, as placas e/ou componentes de programação (memória) 
constantes da máquina permitem suas substituições? Estas substituições, se 
ocorridas, deixam vestígios?

h) É possível efetuar rastreabilidade -  aferição entre os componentes 
eletrônicos (placas e memória) e o equipamento em que foram montados -  
desses componentes?

i) Na máquina em questão, houve substituição de peça?
j) A máquina possui dispositivo do tipo micro-chave ou switchesl
k) Essas micro-chaves ou switches são acionadas manualmente?
l) De que modo se dá esse acionamento manual?
m) Esse acionamento manual permite alterar a programação, modifi

cando a probabilidade de ganho do jogo -  o pagamento - ,  tornando a máquina 
mais difícil ou mais fácil para o jogador?

n) Qual a porcentagem de pagamento da máquina examinada?
o) Diante do exame realizado, o resultado do jogo (vitória ou não do 

jogador), depende exclusivamente da habilidade ou da sorte?
p) Esse resultado pode ser manipulado pelo acionamento das micro- 

chaves ou switchesl
q) A máquina possui laudo de aprovação inicial?
r) Esse laudo de aprovação inicial possui os detalhes técnicos mencio

nados nos itens anteriores? E a conclusão desse laudo é objetiva em concluir 
pela caracterização da máquina como jogo de azar?

s) Diante do examinado, na opinião dos srs. Peritos, a máquina carac
teriza jogo de azar?

(DOE, de 9 de outubro dc 2001)

AVISO Nfl 638/2001 -  PGJ, DE 15 DE OUTUBRO DE 2001

O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a 
pedido do Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Criminais, Dr. Rodrigo Canellas Dias, avisa que foi 
publicada no Diário Oficial, do dia 12 de outubro de 2001, a Lei nu 10.920, de 
11 de outubro de 2001.

LEI N“ 10.920, DE 11 DE OUTUBRO DE 2002 
(Projeto de Lei n- 205/99, do Deputado Eli Corrêa Filho -PFL) 
Obriga as Delegacias de Polícia a informar às vítimas de crimes con

tra a liberdade sexual o direito de tratamento preventivo contra a contamina
ção pelo vírus HIV.
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O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a se

guinte lei:
Art. Ia As Delegacias de Polícia e de Defesa da Mulher ficam obriga

das a informar, no ato do registro de ocorrência delituosa, às mulheres vítimas 
de estupro ou de atentato violento ao pudor, previstos respectivamente no caput 
dos artigos 213 e 214 do Código Penal, definidos como crimes contra a liber
dade sexual, ou ao parente mais próximo o direito ao tratamento preventivo 
contra a contaminação pelo vírus HIV, fornecido gratuitamente pelo Estado.

Parágrafo único. As Delegacias de Polícia e de Defesa da Mulher indi
carão e encaminharão as mulheres, vítimas de crimes contra a liberdade sexual, 
aos órgãos e entidades públicas de saúde que realizam o tratamento previsto 
no caput deste artigo.

Art. 2Ü O tratamento de que trata o artigo anterior é o definido pela Se
cretaria da Saúde no “Programa Estadual DST/AIDS”, que engloba o forneci
mento do coquetel antiaids e a realização de exames para controlar o tratamento.

Parágrafo único. A Secretaria da Saúde garantirá anonimato às mulhe
res atendidas, nos termos desta lei, pelo “Programa Estadual DST/AIDS”.

Art. 3- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta 
de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4- Esta lei será regulamentada no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 11 de outubro de 2001
Geraldo Alckmin
José da Silva Guedes
Secretário da Saúde
Marco Vinicio Petrelluzzi
Secretário da Segurança Pública
João Caramez
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita
Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Publicada naAssessoriaTécnico-Legislativa, aos 11 de outubro de 2001.

(DOE, de 18 de outubro de 2001)

A V ISO  N- 651 /2001-P G J, D E  24 D E  O U T U B R O  D E  2001

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e por 
solicitação do Coordenador em exercício no Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Criminais, Dr. Rodrigo Canellas Dias e do Coordena
dor do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucio
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nais do Cidadão, Dr. Aírton Florentino de Barros, avisa aos Senhores Mem
bros da Instituição, que foi publicada no Diário da Justiça da União, no dia 19 
de outubro de 2001, decisão de interesse institucional, do E. Supremo Tribunal 
Federal, Rei. Min. Marco Aurélio, no julgamento do Mandado de Segurança 
na 21.729-4-DF, cuja ementa segue abaixo.

MANDADO DE SEGURANÇA N- 21.729-4 -  DF 
Relator: Min. Marco Aurélio

Ementa: Mandado de Segurança -  Sigilo Bancário 
Instituição financeira executora de política creditícia e financeira do 

Governo Federal. Legitimidade do Ministério Público para requisitar informa
ções e documentos destinados a instruir procedimentos administrativos de sua 
competência. 2. Solicitação de informações, pelo Ministério Público Federal ao 
Banco do Brasil S/A, sobre concessão de empréstimos, subsidiados pelo Tesou
ro Nacional, com base em plano de governo, a empresas do setor sucroalcoolei- 
ro. 3. Alegação do Banco impetrante de não poder informar os beneficiários dos 
aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário, previsto no 
ait. 38 da Lei nü 4.595/1964, e, ainda, ao entendimento de que dirigente do Ban
co do Brasil S/A não é autoridade, para efeito do art. 8-, da LC na 75/1993. 4. O 
poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à or
dem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. 
A ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos de investigação ao 
Ministério Público -  art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8a, 
incisos II e IV, e § 2a, da Lei Complementar n- 75/1993. 5. Não cabe ao Banco do 
Brasil negar, ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários 
de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erá
rio federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de 
informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado 
em defesa do patrimônio público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da Consti
tuição. 6. No caso concreto, os empréstimos concedidos eram verdadeiros finan
ciamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil os realizou na condição de 
executor da política creditícia e financeira do Governo Federal, que deliberou 
sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à equaüzação da taxa de 
juros, sob a forma de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a 
Lei nu 8.427/3992. 7. Mandado de segurança indeferido.

(DOE, do 27 de outubro de 200!)

AVISO Na 658/2001-PGJ, DE 26 DE OUTUBRO DE 2001

O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a pedido 
do Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça Criminais, Dr. Rodrigo Caneílas Dias, avisa que foi publicado no Diário
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Oficial, do dia 22 de outubro de 2001, o Provimento CG-32, com o seguinte teor: 
PROVIMENTO CG-32/01
O Desembargador Luís de Macedo, Corregedor-Geral da Justiça do 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o decidido no Processo G-34.704/00;
Considerando o disposto no Provimento CSM-746/2000 e nos artigos 

69, 72 e 77, da Lei Federal na 9.099/95;
Resolve:
Art. 11! O item 4 do capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria- 

Geral da Justiça passa a ter um subitem 4.1, com a seguinte redação:
“4.1 -  Os termos circunstanciados encaminhados pela Autoridade Po

licial à unidade judiciária competente, após autuação, serão levados ao conhe
cimento do Juiz de Direito, que designará audiência de conciliação, nos mol
des dos artigos 69, 72 e 77 da Lei Federal iri 9.099/95. Só depois da realização 
daquele ato o juízo poderá examinar providências requeridas pelo Ministério 
Público, autor do fato, vítima ou representante civil” .

Art. 2- Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação
(DOE, de 27 de outubro de 2001)

AVISO Nfl 698/2001-PGJ, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

Edital
Eleição do Conselho Superior do Ministério Público
0  Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 27 da LCE n- 734, de 

26.11.1993, e das normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ato (N) nü 268/ 
2001-PGJ, de 14.9.2001 (Pt. ri- 79.180/200 l-PGJ), considerando a conclusão da 
fase da habilitação dos candidatos à eleição ao Conselho Superior do Ministério 
Público pelos demais integrantes da classe, cujos nomes comporão a cédula ofici
al, bem como a conveniência de reproduzir, de modo sintético e por meio de edital, 
as regras de votação e de apuração, expede as seguintes instruções:

1 -  São eleitores todos os membros do Ministério Público de Primeira 
e Segunda Instâncias, exceto os integrantes do Órgão Especial.

II -  São elegíveis os seguintes Procuradores de Justiça, habilitados 
como candidatos, cujos nomes comporão a cédula oficial, em ordem consecu
tiva, a partir do algarismo “ D em  correspondência perfeita com a classificação 
alfabética de seus prenomes:

1. Antonio Hermen de Vasconcellos e Benjamin
2. Eliana Montemagni
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3. Fernando Grella Vieira
4. Francisco Steila Júnior
5. José Benedito Tarifa
6. José Luís Alicke
7. José Oswaldo Molineiro
8. Júlio César de Toledo Piza
9. Paulo Hideo Shimizu
10. Plínio Antônio Britto Gentil
11. Selma Negrão Pereira dos Reis
12. Tiago Cintra Zarif
III -  A eleição realizar-se-á na sede da Procuradoria-Gerai de Justiça, 

em escrutínio secreto, nos dias úteis do período de lü a 10 de dezembro de 
2001, observando o seguinte:

a) a votação direta acontecerá nos dias 3 a 7 de dezembro de 2001, das 
10:00 às 16:00 horas, e no dia 10 de dezembro de 2001, das 08:00 às 14:00 
horas;

b) a votação por via postal (vedada a remessa via malote) exige a pos
tagem do voto a partir de lü de dezembro de 2001;

c) no dia 10 de dezembro de 200!, às 14:00 horas, será removido o 
lacre da urna para serem acolhidos apenas os votos postados (exercidos) no 
período referido no inciso anterior, desde que recebidos no Protocolo-Geral do 
Ministério Público até o encerramento da votação, declarando-se, em seguida, 
encerrada a votação.

IV -  O voto é obrigatório, constituindo o seu exercício dever funcio
nal.

V -  O voto será facultativo para os membros do Ministério Público em 
gozo de férias, licença ou afastados da carreira.

VI -  O voto é secreto, exercido em cabine indevassável e vedada a 
identificação.

VII -  O voto é plurinominal, podendo o eleitor votar em até 6 (seis) 
nomes constantes da cédula oficial.

V II I-O  voto será pessoal e direto, sendo proibido exercê-lo por porta
dor ou por procuração.

IX -  O voto por via postal é facultado apenas aos Promotores de Justi
ça Substitutos e aos Promotores de Justiça titulares de cargo do interior, os 
quais, contudo, poderão optar pela votação direta.

X -  A votação por via postal atenderá às seguintes regras:
a) os Promotores de Justiça do interior receberão da Procuradoria-Ge- 

ral de Justiça um envelope rubricado pelo Procurador-Geral de Justiça (enve
lope menor), uma cédula oficial e uma sobvecarta (envelope maior);
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b) se optar pela via postal, o Promotor de Justiça, depois de assinalar o 
seu voto na cédula (podendo votar em até 6 (seis) nomes), acondicionará a cédu
la no envelope rubricado e procederá a lacração deste;

c) em seguida, o envelope rubricado, contendo a cédula e estando devi
damente lacrado, será colocado na sobrecarta (envelope maior), que será da 
mesma forma encerrada;

d) apenas na sobrecarta (envelope maior) o Promotor de Justiça deve
rá, obrigatoriamente, identificar-se, colocando o seu nome e cargo;

e) o envelope rubricado e a cédula não devem conter a identificação 
do Promotor de Justiça, ou qualquer sinal ou anotação que possa levar a 
identificá-lo;

f) é proibida a remessa do voto (sobrecarta) via malote.
XI -  O eleitor, depois de assinar o livro de registro de votação na linha 

correspondente ao cargo que efetivamente ocupa, receberá, com o envelope 
rubricado pelo Procurador-Geral de Justiça, a cédula oficial de votação, e, na 
cabine indevassável, assinalará seu voto no quadro correspondente ao nome 
escolhido, podendo votar em até 6 (seis) nomes, depositando em seguida o 
envelope fechado na urna.

XII -  Diariamente os votos recebidos por via postal, desde que a so
brecarta contenha a identificação do Promotor de Justiça, serão depositados na 
mesma urna, no horário de votação, após autorização do Procurador-Geral de 
Justiça, sendo consignada a expressão “votou” no local adequado do livro de 
registro de votação.

XIII -  A apuração, logo após o encerramento da votação, será feita 
publicamente, no dia 10 de dezembro de 200!, às 14:30 horas, em local desig
nado pelo Procurador-Geral de Justiça, para o qual será encaminhada a urna 
devidamente lacrada, a quem incumbirá presidir os trabalhos.

XIV -  O processo de apuração iniciar-se-á pela contagem dos votos 
depositados na urna, cujo total deve coincidir com o número de eleitores cons
tantes do livro de votação, observando-se o seguinte:

a) logo após a conferência, serão abertas as sobrecartas e misturados 
os envelopes contendo a cédula oficial;

b) os envelopes contendo as cédulas oficiais serão repartidos em lotes, 
de acordo com o número de juntas de apuração;

c) cabe a cada junta de apuração abrir os envelopes contendo a cédula 
oficial e apurar os votos;

d) as cédulas oficiais de cada lote, após a contagem e conferência, 
serão encam inhadas ao Procurador-Geral de Justiça para a totalização, 
com as respectivas planilhas assinadas pelos componentes de junta de 
apuração.

XV -  Serão considerados nulos os votos:
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a) cuja cédula ou envelope que a contenha (envelope menor) possuam 
anotação ou sinal que possa identificar o eleitor;

b) cuja cédula contenha a assinalação de mais de 6 (seis) nomes;
c) exercidos por via postal, tenham sido postados antes de Ia de de

zembro de 2001;
d) exercidos por via postal, sem que a sobrecarta (envelope externo) 

contenha os dados do remetente, de modo a permitir a sua identificação;
e) encaminhados por malote, portador ou exercidos por procurador.
XVI -  Consideram-se votos em branco tantos quantos faltarem, em 

cada cédula para o total de 6 (seis).
XVII -  O voto por via postal, recebido após o encerramento da vota

ção, será considerado inexistente.
XVIII -  Encerrada a apuração, serão imediatamente proclamados os 

eleitos, considerando-se tais os 6 (seis) mais votados.
XIX -  Em caso de empate, será considerado eleito o mais antigo na 

Segunda Instância, persistindo o empate, o mais antigo na carreira e, em caso 
de igualdade, o mais idoso.

XX -  O resultado geral da eleição, com o nome dos candidatos e o 
respectivo número de votos, será publicado no Diário Oficial.

XXI -  Os incidentes durante o processo de votação e de apuração se
rão resolvidos pelo Procurador-Geral de Justiça

(DOE. de 15 de novembro dc 2001)

AVISO N* 700/2001 -PGJ, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2001

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e por 
solicitação do Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Criminais, Dr. Rodrigo Canellas Dias, avisa aos Se
nhores Membros da Instituição, que foi publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 14.11.2001, o Decreto na 4.011, de 13 de novembro de 2001, que conce
de indulto, comuta penas e dá outras providências, com o seguinte teor: 

DECRETO Na 4 .011, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001
Concede indulto, comuta penas e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
84, inciso XII, da Constituição, tendo em vista a manifestação do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e considerando a tradição de 
conceder, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, perdão ao con
denado em condições de merecê-io, proporcionando-lhe a oportunidade de 
retorno útil ao convívio da sociedade, objetivo maior da sanção penal,
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Decreta:
Art. Ia É concedido indulto condicional ao:
I -  condenado à pena privativa de liberdade não superior a seis anos 

que, até 25 de dezembro de 2001, tenha cumprido um terço da pena, se não 
reincidente, ou metade, se reincidente;

II -  condenado à pena privativa de liberdade superior a seis anos que, 
até 25 de dezembro de 2001, tenha completado sessenta anos de idade e cum
prido um terço da pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente;

III -  condenado à pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro 
de 2001, tenha cumprido ininterruptamente vinte anos da pena, se não reinci
dente, ou vinte e cinco anos, se reincidente;

IV -  condenado à pena privativa de liberdade, tetraplégico ou acome
tido de doença grave irreversível em estágio avançado e determinante de con
tínuos cuidados, comprovado por laudo médico oficial ou, na falta deste, de 
médico designado, desde que não haja oposição do beneficiado, mantido o 
direito de assistência nos termos do art. 196 da Constituição Federal;

V -  condenado, beneficiado com suspensão condicional da execução 
da pena até 31 de dezembro de 2000, desde que tenha cumprido metade do 
período de prova, sem que tenha havido revogação do sursis ou prorrogação 
do seu período de prova; ou o condenado que teve a pena privativa de liberdade 
substituída por pena restritiva de direitos, e tenha cumprido metade da pena, 
sem que tenha havido conversão em pena privativa de liberdade;

VI -  condenado à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, 
beneficiado com livramento condicionai até 31 de dezembro de 2000, e não 
tenha ocorrido sua revogação;

VII -  condenado que tenha obtido progressão a regime aberto até 31 
de dezembro de 2000, sem que tenha havido posterior regressão, nos termos 
do art. 118 da Lei na 7.210, de 11 de julho de 1984;

VIII -  condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida inicial
mente em regime aberto, desde que, em 3! de dezembro de 2001, já  tenha 
cumprido metade da pena, e não tenha havido posterior regressão, nos termos 
do art. 118 da Lei na 7.210, de 1984.

§ Ia Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou 
grave ameaça à pessoa, a concessão do indulto ficará subordinada à constata
ção pelo Juiz de condições pessoais que façam presumir que não voltará a 
delinqíiir.

§ 2a O indulto de que cuida este Decreto não se estende às penas aces
sórias previstas no Código Penal Militar e aos efeitos da condenação.

Art. 2a O condenado que, até 25 de dezembro de 2001, tenha cumprido 
um quarto da pena, se não reincidente, ou um terço, se reincidente, e não pre
encha os requisitos deste Decreto para receber indulto, terá comutada sua pena 
de um quarto, se não reincidente, e de um quinto, se reincidente.
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Parágrafo único. O agraciado por anterior comutação terá seu benefi
cio calculado sobre o remanescente da pena em 25 de dezembro de 2001, sem 
prejuízo da remição prevista pelo art. 126 da Lei nü 7.210, de 1984.

Art. 3Ü Constituem também requisitos para concessão do indulto e da 
comutação que o condenado:

I -  não tenha cometido falta grave apurada na forma prevista na Lei nu 
7.210, de 1984, durante os últimos doze meses de cumprimento da pena, com
putada a detração (art. 42 do Decreto-Lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
-  Código Penal);

II -  não esteja sendo processado por outro crime praticado com violên
cia ou grave ameaça contra a pessoa ou por aqueles descritos no art. 10 deste 
Decreto.

Art. 4Ü O indulto aperfeiçoar-se-á após vinte e quatro meses a contar 
da expedição do termo de que trata o art. 6-, devendo o beneficiário, nesse 
prazo, não praticar qualquer delito, bem como manter bom comportamento.

Parágrafo único. Se o beneficiário vier a ser processado por outro crime, 
praticado no período previsto no caput deste artigo, considera-se prorrogado o 
prazo para o aperfeiçoamento do indulto, até o julgamento definitivo do processo.

Art. 5a Decorrido o prazo previsto no art. 4- e cumpridos os requisitos 
do benefício, o Juiz, ouvido o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, 
declarará extinta a pena privativa de liberdade.

Parágrafo único. O descumprimento das condições de que trata a parte 
final do art. 4~ torna sem efeito o indulto condicional, retornando o beneficiá
rio ao regime em que se encontrava ao tempo da concessão da liberdade, ex
cluído, para novo cálculo de pena, o prazo fruído nos limites do mesmo artigo.

Art. 6Ü O Presidente do Conselho Penitenciário ou a autoridade respon
sável pela custódia do preso ou que for responsável pelo acompanhamento das 
condições do regime aberto, das penas restritivas de direito, da suspensão condi
cional da pena, do livramento condicional, após a sentença concessiva do bene
fício aceito pelo interessado, chamará a atenção dos indultandos, em cerimônia 
solene, para as condições estabelecidas por este Decreto, colocando-os em liber
dade, de tudo lavrando, em livro próprio, termo circunstanciado, cuja cópia será 
remetida ao Juiz da Execução Penai, entregando-se outra ao beneficiário.

Art. 7- Os benefícios previstos neste Decreto são aplicáveis, ainda que:
I -  a sentença condenatória tenha transitado em julgado somente para a 

acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa na instância superior;
II -  haja recurso da acusação que não vise a alterar a quantidade da 

pena ou as condições exigidas para concessão do indulto e da comutação.
Art. 8- A inadimplência da pena pecuniária não impede a concessão do 

indulto ou da comutação.
Art. 9- As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se 

para efeito do indulto e da comutação, excluindo-se dos benefícios as infra
ções ou situações previstas no art. 10 deste Decreto.
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Art. 10. Os benefícios previstos neste Decreto não alcançam os:
I -  condenados por crimes hediondos ou por crime de tortura, terroris

mo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;
II -  condenados por homicídio doloso;
III -  condenados por roubo qual ificado com o emprego de arma de fogo;
IV -  condenados que, embora solventes, tenham deixado de reparar o

dano;
V -  condenados por crimes definidos no Código Penal Militar que 

correspondam às hipóteses previstas nos incisos I, II e III deste artigo;
V I-condenados por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei

nü 7.492, de 16 de junho de 1986).
Parágrafo único. As restrições deste artigo, do § l ü do art. Ia e do art. 3Ü 

deste Decreto não se aplicam às hipóteses previstas no inciso IV do art. l ü.
Art. 11. A autoridade que custodiar o condenado ou que for responsável 

pelo acompanhamento das condições do regime aberto, das penas restritivas de 
direito, da suspensão condicional da pena, do livramento condicional e o Conse
lho Penitenciário encaminharão ao Juiz da Execução Penal a indicação daqueles 
que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão dos benefícios previs
tos neste Decreto, no prazo de trinta dias, contados de sua publicação.

§ lü O procedimento previsto no caput deste artigo poderá iniciar-se de 
ofício, a requerimento do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, 
parente ou descendente, do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, da 
autoridade administrativa e do médico que assiste o condenado tetrapiégico ou 
doente em estágio avançado e determinante de contínuos cuidados.

§ 2Ü O Juiz da Execução Penal proferirá decisão no prazo de trinta dias, 
a contar do recebimento da indicação ou do requerimento, dando prioridade 
aos processos de condenados presos.

Art. 12. Os órgãos centrais da Administração Penitenciária preenche
rão o quadro estatístico, de acordo com o modelo anexo a este Decreto, deven
do encaminhá-lo até 31 de março de 2002 ao Departamento Penitenciário Na
cional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça.

Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo será fiscali
zado pelo Departamento Penitenciário Nacional e verificado nas oportunida
des de inspeção ou de estudo de projetos lastreados em recursos do Fundo 
Penitenciário Nacional -  Funpen.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 2001; 180- da Independência e 113Ü da 

República.
Fernando Henrique Cardoso
José Gregori
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.11.2001
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A N E X O
MOTIVOS DETERMINANTES BENEFICIADOS PELOS ARTIGOS

DA CONDENAÇÃO Ia 2a
MASC. FEM. MASC. FEM.

1 -  CRIMES CONTRA A PESSOA 
HOMICÍDIO
LESÕES CORPORAIS 
OUTROS
2 -  CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 
FURTO
ROUBO
EXTORSÃO
ESTELIONATO
OUTROS
3 -  CRIMES CONTRA OS COSTUMES 
TODOS
4 -  CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA 
TODOS
5 -  CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA 
TODOS
6 -  CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
TODOS
TOTAL

(DOE. de 15 de novembro de 2001)

A V ISO  Na 710 /2001-P G J, D E  20 D E  N O V E M B R O  D E  2001

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e, por 
solicitação da Coordenadora em exercício do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, Doutora Luciana 
Bergamo Tchorbadjian, avisa aos Senhores Promotores de Justiça da Infância 
e da Juventude que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles
cente -  Conanda, publicou no Diário Oficial da União, Seção 1, no dia 14 de 
novembro de 2001, a Resolução n,J 75, de 22 de outubro de 2001, que dispõe 
sobre os parâmetros para a criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares e 
dá outras providências, cujo teor segue abaixo:

RESOLUÇÃO Nu 75, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001
Dispõe sobre os parâmetros para a criação e funcionamento 

dos Conselhos Tutelares e dá outras providências.
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -  Conanda, 

no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 28, inc. IV, do seu Regimento
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Interno, e tendo em vista o disposto no árt. 2Ü, inc. I, da Lei nü 8.242, de 12 de 
outubro de 1991, em sua 83u Assembléia Ordinária, de 8 e 9 de Agosto de 2001, em 
cumprimento ao que estabelecem o art. 227 da Constituição Federal e os arts. 131 
a 138 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n!] 8.069/90), resolve:

Art. l ü Ficam estabelecidos os parâmetros para a criação e o funcio
namento dos Conselhos Tutelares em todo o território nacional, nos termos 
do art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto órgãos encar
regados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e 
do adolescente.

Parágrafo único. Entende-se por parâmetros os referenciais que devem 
nortear a criação e o funcionamento dos Conselhos Tutelares, os limites 
institucionais a serem cumpridos por seus membros, bem como pelo Poder 
Executivo Municipal, em obediência às exigências legais.

Art. 2Ü Conforme dispõe o art. 132 do Estatuto da Criança e do Adoles
cente, é obrigação de todos os municípios, mediante lei e independente do 
número de habitantes, criar, instalar e ter em funcionamento, no mínimo, um 
Conselho Tutelar enquanto órgão da administração municipal.

Art. 3Ü A legislação municipal deverá explicitar a estrutura administrati
va e institucional necessária ao adequado funcionamento do Conselho Tutelar.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária Municipal deverá, em programas 
de trabalho específicos, prever dotação para o custeio das atividades desempe
nhadas pelo Conselho Tutelar, inclusive para as despesas com subsídios e 
capacitação dos Conselheiros, aquisição e manutenção de bens móveis e imó
veis, pagamento de serviços de terceiros e encargos, diárias, material de con
sumo, passagens e outras despesas.

Art. 4Ü Considerada a extensão do trabalho e o caráter permanente do 
Conselho Tutelar, a função de Conselheiro, quando subsidiada, exige dedica
ção exclusiva, observado o que determina o art. 37, incs. XVI e XVII, da Cons
tituição Federal.

Art. 5- O Conselho Tutelar, enquanto órgão público autônomo, no de
sempenho de suas atribuições legais, não se subordina aos Poderes Executivo 
e Legislativo Municipais, ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Art. 6Ü O Conselho Tutelar é órgão público não jurisdicional, que de
sempenha funções administrativas direcionadas ao cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente, sem integrar o Poder Judiciário.

Art. 7U É atribuição do Conselho Tutelar, nos termos do art. 136 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tomar conhecimento de fatos que 
caracterizem ameaça e/ou violação dos direitos da criança e do adolescente, 
adotar os procedimentos legais cabíveis e, se for o caso, aplicar as medidas de 
proteção previstas na legislação.

§ 1ü As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas por 
autoridade judiciária mediante provocação da parte interessada ou do agente 
do Ministério Público.
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§ 2- A autoridade do Conselho Tutelar para aplicar medidas de prote
ção deve ser entendida como a função de tomar providências, em nome da 
sociedade e fundada no ordenamento jurídico, para que cesse a ameaça ou 
violação dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 8Ü O Conselho Tutelar será composto por cinco membros, vedadas 
deliberações com número superior ou inferior, sob pena de nulidade dos atos 
praticados.

§ 1- Serfio escolhidos no mesmo pleito para o Conselho Tutelar o nú
mero mínimo de cinco suplentes.

§ 2- Ocorrendo vacância ou afastamento de qualquer de seus membros 
titulares, independente das razões, deve ser procedida imediata convocação do 
suplente para o preenchimento da vaga e a consequente regularização de sua 
composição.

§ 3- No caso da inexistência de suplentes, em qualquer tempo, deverá 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar o 
processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas.

Art. 9- Os Conselheiros Tutelares devem ser escolhidos mediante voto dire
to, secreto e facultativo de todos os cidadãos maiores de dezesseis anos do municí
pio, em processo regulamentado e conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, que também ficará encarregado de dar-lhe a mais am
pla publicidade, sendo fiscalizado, desde sua deflagração, pelo Ministério Público.

Art. 10. Em cumprimento ao que determina o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o mandato do Conselheiro Tutelar é de três anos, permitida uma 
recondução, sendo vedadas medidas de qualquer natureza que abrevie ou pror
rogue esse período.

Parágrafo único. A recondução, permitida por uma única vez, consiste no 
direito do Conselheiro Tutelar de concorrer ao mandato subsequente, em igualda
de de condições com os demais pretendentes, submetendo-se ao mesmo processo 
de escolha pela sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução.

Art. 1 1. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar devem ser 
exigidas de seus postulantes a comprovação de reconhecida idoneidade moral, 
maioridade civil e residência fixa no município, além de outros requisitos que 
podem estar estabelecidos na lei municipal e em consonância com os direitos 
individuais estabelecidos na Constituição Federal.

Art. 12. O Conselheiro Tutelar, na forma da lei municipal e a qualquer 
tempo, pode ter seu mandato suspenso ou cassado, no caso de descumprimen- 
to de suas atribuições, prática de atos ilícitos ou conduta incompatível com a 
confiança outorgada pela comunidade.

§ 1- As situações de afastamento ou cassação de mandato de Conse
lheiro Tutelar devem ser precedidas de sindicância e/ou processo administrati
vo, assegurando-se a imparcialidade dos responsáveis pela apuração, o direito 
ao contraditório e a ampla defesa.
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§ 2U As conclusões da sindicância administrativa devem ser remetidas 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que, em 
plenária, deliberará acerca da adoção das medidas cabíveis.

§ 3- Quando a violação cometida pelo Conselheiro Tutelar constituir 
ilícito penal caberá aos responsáveis pela apuração oferecer notícia de tal fato 
ao Ministério Público para as providências legais cabíveis.

Art. 13. O Conanda formulará Recomendações aos Conselhos Tutela
res de forma a orientar mais detalhadamente o seu funcionamento.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Cláudio Augusto Vieira da Silva
Presidente do Conselho
Referida Resolução encontra-se disponível também na Internet, na pá- 

g ina  do C en tro  de A poio O peracional ( h ttp ://w w w .m p.sp .gov .b r/ 
caoinfancia.htm), no item Legislação -  Conanda.

ÍDOE. de 27 de novembro de 2001)

AV ISO  N* 71Ó/20O1-PGJ, D E 21 D E N O V E M B R O  D E 2001

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e por 
solicitação do Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Criminais, Dr. Rodrigo Canellas Dias avisa aos Senho
res Membros da Instituição, que foi publicada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo -  Poder Legislativo, do dia 9.11.2001, a Lei nü 10.953, de 8 de 
novembro de 2001, de interesse institucional, cuja íntegra segue abaixo.

LEI Ny 10.953, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2001 
(Projeto de Lei nfi 1.033, de 1999, da Deputada Célia Leão -  PSDB) 

Cria o Programa Estadual de Recompensa, pela captura de 
pessoas com mandado de prisão expedido.
O Presidente da Assembléia Legislativa:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos 

termos do artigo 28, § 8-, da Constituição do Estado, a seguinte lei:
Art. ftt Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá oferecer recompen

sa financeira para a realização de prisão com mandado expedido pelo Poder 
Judiciário do Estado.

Art. 2- O valor ofertado como recompensa deverá ser depositado no 
Fundo de Incentivo à Segurança Pública -  Fisp, sob controle da Secretaria de 
Segurança Pública, vedada qualquer forma de utilização dos recursos para fi
nalidades diversas desta sua função originária.

Art. 3- Está legitimada para receber o valor ofertado como recompensa 
qualquer pessoa que com informações precisas propicie a captura.

http://www.mp.sp.gov.br/
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§ Ia Vetado.
§ 2a Vetado.
Art. 4a Vetado.
§ 1-Vetado.
§ 2- Vetado.
Art. 5a Dez por cento de todo o valor levantado para pagamento da 

recompensa será destinado ao Fisp.
Art. 6U Caso o valor da recompensa mão tenha sido utilizado, de

corrido o prazo estipulado, cinco por cento desse valor será destinado ao 
FISP.

Parágrafo único. Esgotado o prazo estipulado sem que seja renovado e 
não tendo o valor sido reclamado por quem o tenha oferecido, decorrido igual 
período, o mesmo será incorporado na sua totalidade ao Fundo de Incentivo à 
Segurança Pública.

Art. 7Ü É vedada a divulgação, por qualquer meio e em qualquer mo
mento, dos dados relativos ao estipulante da recompensa.

Art. 8a O Poder Executivo Estadual regulamentará esta lei.
Art. 9- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 8 de novembro 

de 2001.
Walter Feldman, Presidente

(DOE, de 22 de novembro de 2001)

A V ISO  Nfl 728/2001-P G J, D E  27 D E  N O V E M B R O  D E  2001

O Procurador-Geral de Justiça avisa que, em eleição realizada em 26 
de novembro de 2001, foram eleitos para compor o órgão Especial do Colégio 
de Procuradores de Justiça para o biênio de 2002/2003, os seguintes Procura
dores de Justiça:

Drs.:
3- -  Cyrdêmia da Gama Botto ... 138 votos
2- -  Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz ... 129 votos
3a -  Adelina Bitelli Dias Campos ... 124 votos
4a -Je th ro  Pires ... 119 votos
5- -  Carlos Roberto Barretto ... 119 votos
6a -  Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes ... 138 votos
7a -  Carlos Henrique Mund ... 118 votos
8Ü -  Renato Nascimento Fabbrini ... 117 votos
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9- -  Geraldo Félix de Lima ... 116 votos
10- -  Ruy Alberto Gatto ... 116 votos
11a -  Mauricio Augusto Gomes ... 112 votos
12- -  Nelson Gonzaga de Oliveira ... 106 votos
13a -L u iz  Cláudio Pastina ... 103 votos
14a -  Heloísa Antonia Barreiros de Souza ... 103 votos
15a -A nton io  Ferreira Pinto ... 102 votos
16a -  Rubens Rodrigues... 101 votos
17a -  Paulo Marcos Eduardo Reali F. Nunes ... 98 votos
18a -A nton io  V isconti... 95 votos
19a -  José Correia de Arruda Neto ... 95 votos
20a -  Lúcia Maria Casali De Oliveira ... 94 votos
Suplentes:
Drs.:
Ia -C lodoaldo  Ferreira ... 91 votos
2a -  Marcos Tadeu Gonçalves Teixeira ... 90 votos
3a -  Alberto De Oliveira Andrade Neto ... 73 votos
4a -  Paulo Afonso Garrido De Paula ... 71 votos
5a -  José Luiz Mônaco da Silva ... 42 votos
6a -  Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira ... 19 votos

(DOE, de 28 de novembro de 2001)

AVISO Nfi 767/2001-PGJ, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001

O Procurador-G eral de Justiça, Presidente do Conselho Superior 
do M inistério  Público, avisa aos Senhores membros do M inistério Pú
blico que em data de 10 de dezem bro de 2001, foi feita a apuração da 
votação dos 6 (seis) Procuradores de Justiça eleitos pela classe, para 
exercerem  o m andato no biênio 2002/2003, no Conselho Superior do 
M inistério  Público.

Foram eleitos os seguintes Procuradores de Justiça:
Doutores:
1. Paulo Hideo Shimizu ... 848 votos
2. Antonio Hermen de Vasconcellos e Benjamin ... 832 votos
3. José Oswaldo Molineiro ... 750 votos
4. Fernando Grella Vieira ... 737 votos
5. Francisco Stella Jún io r... 690 votos
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6. José Benedito Tarifa ... 687 votos
Para a suplência, foram eleitos os seguintes Procuradores de Justiça: 
Doutores:
1. Tiago Cintra Zarif ... 686 votos
2. Eliana Montemagni ... 648 votos
3. Selma Negrão Pereira dos Reis ... 639 votos

(DOE. de 12 de dezembro de 2001)

AVISO N2 769/2001-PGJ, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001

O Procurador-G eral de Justiça avisa que em Eleição realizada em 
11 de dezem bro de 2001, pelo Órgão Especial do Colégio de Procurado
res de Justiça, foram  eleitos para compor o Egrégio Conselho Superior 
do M inistério Público para o Biênio 2002/2003, os seguintes Procurado
res de Justiça:

Doutores:
l ü-  Newton Alves de Oliveira -  37 votos 
2- -  Eduardo Francisco Crespo -  35 votos 
3» „  Walter Paulo Sabella -  33 votos

(DOE, de 12 de dezembro de 2001)

AVISO Nfi 789/2001-PGJ, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e por 
solicitação do Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça Criminais, Dr. Rodrigo Canellas Dias, avisa que na reunião 
do Grupo de Trabalho das Execuções Criminais realizada no dia 19 de dezembro 
de 2001 onde foram discutidos entre outros assuntos, o Decreto nü 4011, de 
13.11.2001 (Decreto de Indulto de Natal) e a criação das Coordenadorias Regio
nais de Unidades Prisionais, os seguintes assentos foram uniformizados:

ASSENTO Nü 1 -  “Não é cabível a concessão de indulto para conde
nados pela prática de crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, seja 
de fogo ou não, pois o Código Penal não faz distinção entre armas próprias e 
impróprias, não cabendo ao decreto de indulto, de hierarquia inferior, fazer 
qualquer distinção nesse sentido (art. 10, inc. II)”;

ASSENTO Nu 2 -  “Tratando-se de indulto parcial ou comutação, a 
redução incidirá sobre o restante da pena a ser cumprida e não sobre o total”;
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ASSENTO Nü 3 -  “A vedação do art. 10 do Decreto nfl 4.011/01 alcan
ça os crimes praticados nas formas tentada e consumada” ;

ASSENTO Nü 4 -  “A prática de falta grave interrompe o lapso tempo
ral para qualquer benefício (progressão de pena, indulto, comutação, livra
mento condicionai ou remição);

ASSENTO Nü 5 -  “A remição não faz coisa julgada ou seja, a falta 
disciplinar determina a perda dos dias remidos”;

ASSENTO Nü 6 -  “O indulto total ou parcial (comutação) jamais atin
ge a pena pecuniária” ;

ASSENTO Nu 7 -  “Tendo em vista que o indulto é concedido à pessoa 
do condenado, a existência de condenação por qualquer dos crimes previsto no 
art. 10 do Decreto nü 4.011/01 impede a concessão do indulto pleno ou parcial 
para qualquer outra condenação”;

ASSENTO Nü 8 -  “O indulto pleno ou parcial é inaplicável aos cri
mes hediondos ou a eles assemelhados, cometidos antes ou depois da Lei nü
8.072/90)”;

ASSENTO Nü 9 -  “Exige-se a realização do exame criminológico para 
a concessão de indulto ou da comutação, visando constatar as condições pes
soais que façam presumir que o sentenciado não voltará a delinqüir”;

ASSENTO N- 10 -  “O decreto de indulto exige que o Conselho Peni
tenciário seja ouvido tanto para a concessão dos benefícios como para a extin
ção da pena privativa da liberdade (arts. 5Ü e 11 do Decreto nM 4.011/01);

ASSENTO N - 11 ~ “Com vistas à comutação de pena, deve ser tomado 
como termo final, para contagem do prazo de ausência de prática de falta gra
ve, o dia da concessão do benefício”;

ASSENTO Nü 12 -  “O agraciado por indulto parcial (comutação) an
terior terá que cumprir novo lapso temporal sobre o restante da pena para efei
to de concessão de novo benefício”.

(DOE, de 27 de dezembro de 2001)

AVISO N° 13/2001-CGMP, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2001

O Corregedor-Geral do M inistério Público, Dr. Agenor Nakazone, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 37 e 42, IX da Lei 
Complementar Estadual nu 734/93, tendo em vista o constatado durante as 
Correições e Vistorias e considerando a necessidade de uniformização do 
entendimento quanto a algumas questões relacionadas à aplicação da Lei 
nu 9.099/95, avisa aos senhores Promotores de Justiça com atribuição na 
área criminal que deverão observar, além das regras preceituadas no Livro 
II, Título III, do Ato (N) nü 168/98-PGJ-CGMP, as seguintes recomenda-
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ções nos procedimentos da referida Lei: 1) com relação à audiência preli
minar e à transação penai: a) sem prejuízo do disposto no Provimento CG- 
32/01, da E. Corregedoria-Geral da Justiça, propugnar pela imediata reali
zação da audiência preliminar, de modo a assegurar não só a pronta repara
ção do dano à vítima, mas a conciliação entre os envolvidos, enfrentando- 
se a questão de fundo e prevenindo novas condutas deütivas; b) observar 
que a Lei não condiciona a realização da audiência preliminar a qualquer 
manifestação ou representação da vítima; c) observar que a vítima tem o 
prazo de seis meses para exercer o direito de representação, a contar do 
conhecimento da autoria, não podendo ser compelida a fazê-lo em prazo 
inferior (art. 103 do Código Penal, c.c. art. 75, parágrafo único, da Lei n® 
9.099/95); d) atentar para o fato de que a representação pode tanto ser 
exercida na Delegacia de Polícia, como em Juízo, não se exigindo maior 
solenidade processual para a persecutio criminis\ e) em face do princípio 
da obrigatoriedade da ação penal pública, uma vez tendo a vítima repre
sentado, empreender as diligências necessárias para o efetivo esclareci
mento dos fatos; f) participar da audiência preliminar, indicando, pelo 
menos, a natureza da infração penal, ao propor a transação, zelando para a 
correção na homologação; 2) no que tange à suspensão condicional do pro
cesso: a) zelar pela imposição das condições legais e obrigatórias previstas 
no art. 89 da referida Lei; b) fiscalizar o efetivo cumprimento das condi
ções da suspensão, requerendo a revogação do benefício, nas hipóteses le
gais; c) requisitar, semestralmente, informes atualizados relativos aos an
tecedentes, para saber se, durante o prazo da suspensão, o réu veio a ser 
processado por outro fato, atentando-se para as causas obrigatórias de re
vogação (art. 89, § 3Ü); d) antes da proposta de suspensão condicional do 
processo, providenciar a juntada da certidão do Cartório do Distribuidor 
Criminal e da FA. Havendo informação de que o denunciado já  obteve o 
benefício em outro processo providenciar a comunicação do oferecimento 
e recebimento da denúncia ao respectivo Juízo, para os fins do disposto no 
art. 89, §§ 3® e 4Ü da Lei n® 9.099/95; 3) para integral cumprimento do 
disposto no art. 86 do Ato (N) nu 168/98: instituir e manter atualizado, 
bimestralmente, banco de dados, preferenciaimente informatizado, contendo 
a relação de processos suspensos (art. 89 da Lei nü 9.099/95), com indica
ção dos prazos de início e término da suspensão e condições impostas, para 
possibilitar o efetivo acompanhamento e fiscalização destas; 4) tomar co
nhecimento das seguintes disposições normativas, versando sobre ques
tões da Lei nü 9.099/95: Provimento n® 758/2001, de 23.8.2001, do E. Con
selho Superior da M agistratura, Provimento CG 32/01, de 9.10.2001, daE . 
Corregedoria-Geral da Justiça e Resolução n® 403, de 26.10.2001, da Se
cretaria da Segurança Pública. Todas estas normas estão à disposição, no 
site do M inistério Público, na página da Corregedoria-Geral do Ministério 
Público.

(DOE, de 6 de novembro de 2001)
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AVISO Nü 15/2001-CGMP, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2001

O Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Agenor Nakazone, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 37 e 42 incisos IX e XV da 
Lei Complementar Estadual n" 734/93, publica, para conhecimento dos membros 
do Ministério Público, a primeira estatística do movimento da primeira instância, 
referente ao mês de agosto de 200 3. Outrossim, comunica que os dados são parciais 
porque diversos relatórios não foram recebidos pela Corregedoria-Geral do Minis
tério Público ou continham erros que inviabilizaram sua utilização.

Relatório Geral de Atividades da Primeira Instância 
Agosto de 2001 -  dados parciais*

1. Área criminal
1.1. Inquéritos policiais
Recebidos durante o período:...................................................................  130.684
Denúncias oferecidas:................................................................................  12.904
Pedidos de arquivamento:.......................................................................... 14.302
Requerimentos de audiência preliminar:................................................. 4.299
Representações criminais recebidas:.......................................................  1 -606
Inquéritos Policiais requisitados: ............................................................. 1.924
1.2. Procedimentos da Lei n~ 9.099/95
Recebidos durante o período:...................................................................  75.109
Transações:..................................................................................................  7.452
Denúncias oferecidas:................................................................................  1.508
Pedidos de arquivamento:.......................................................................... 9.304
1.3 P rocessos...........................................................................................................
Diligências requeridas:..............................................................................  7.851
Recebidos durante o período:................................................................... 138.674
Alegações finais escritas: .......................................................................... 7.757
1.4. Audiências do Juízo singular
Audiências realizadas:...............................................................................  34.682
Alegações orais em audiência:.................................................................  2.079
1.5. Sentenças e decisões do Juízo singular
Absolutórias: ...............................................................................................  2.081
Condenatórias:............................................................................................. 5.442
Que reconheceram a prescrição:...............................................................  753
Que reconheceram decadência
ou renúncia (incluindo Jecrim):................................................................  5.855
1.6. Recursos do Juízo singular
Apelações: ...................................................................................................  869
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O utros:........................................................................................................  274
Contra-razões: .............................................................................................  3.335
1.7. Plenários do Júri e audiências
Previstos: ...................................................................................................... 723
Efetivamente realizados: ...........................................................................  414
Audiências realizadas:...............................................................................  1.311
1.8. Sentenças e decisões do Tribunal do Júri
Absolutórias: ...............................................................................................  100
Condenatórias:............................................................................................. 309
Pronúncias:..................................................................................................  325
Im pronúncias:..............................................................................................  60
Desclassificações:.......................................................................................  46
Absolvições sum árias:...............................................................................  10
1.9. Recursos do Tribunal do Júri
Apelações: .................................................................................................... 62
O utros:...........................................................................................      52
Contra-razões: ............................................................................................. 198
1.10. Processos de Execução
Recebidos durante o período:...................................................................  56.654
Pareceres oferecidos:.................................................................................. 9.434
R ecursos:...................................................................................................... 140
Contra-razões de recurso:.......................................................................... 310
Visitas a estabelecimentos prisionais:.....................................................  249
1.11. Atendimento ao público
Número de pessoas atendidas:..................................................................  8.577
1.12. Controle externo da atividade policial
Visitas a Distritos Policiais:....................................................................... 220
2. Área cível geral
2 .1. Movimentação geral de autos
Recebidos durante o período:................................................................... 241.967
Audiências realizadas:...............................................................................  30.249
Pareceres com cópia em  arquivo:............................................................. 13.534
Denúncias oferecidas em Inquéritos judiciais:.......................................  80
2.2. Recursos
Razões de recurso:......................................................................................  113
Contra-razões de recurso:..........................................................................  272
2.3. Atendimento ao público
Número de pessoas atendidas:..........................................................   25.795
Acordos extrajudiciais referendados:......................................................  216
Declarações reduzidas a  term o:................................................................ 1.144
Ações ajuizadas pelo Ministério Público:............................................... 743
2.4. Atividades externas
V isitas:....................................................................................................  91
Arrecadações:..............................................................................................  19
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Outras atividades:.......................................................................................  263
3. Áreas da infância e da juventude -  infracional
3.1. Movimentação geral de autos
Recebidos durante o período:...................................................................  54.744
Representações:..........................................................................................  1 -989
Rem issões:...................................................................................................  3.605
Arquivamentos: ..........................................................................................  1.571
Audiências:..................................................................................................  5.448
Ações ajuizadas pelo Ministério Público:..............................................  233
Visitas:..........................................................................................  84
R euniões:...................................................................................................... 259
Número de pessoas atendidas:..................................................................  8.241
3.2. Recursos
Razões de recurso:......................................................................................  31
Contra-razões de recurso:..........................................................................  142
4. Área de interesses difusos e coletivos
4.1. Representações
Recebidas:....................................................................................................  620
Arquivadas:..................................................................................................  165
4.2. Protocolados para coleta de subsídios
Total em andam ento:.................................................................................  4.200
Instaurados no período:.............................................................................  209
Arquivados no período :.............................................................................  176
Remetidos a outro órgão de execução:....................................................  51
4.3. Procedimentos preparatórios de Inquérito Civil
Total em andam ento:..................................................................................  10.909
Instaurados no período:.............................................................................  538
Arquivados no período:.............................................................................  404
Remetidos a outro órgão de execução:....................................................  78
4.4. Inquéritos Civis
Total em andam ento:.................................................................................  6.198
Instaurados no período:.............................................................   319
Arquivados no período:.............................................................................  202
Remetidos a outro órgão de execução:.................................................... 56
Audiências realizadas no período:............................................................ 637
4.5. Termos de Compromisso de Ajustamento
Firmados no período:.................................................................................  214
Em fase de verificação de cumprimento:...............................................  2.246
Cumpridos no período:..............................................................................  117
Execuções judiciais em andamento:........................................................  145
4.6. Ações Civis Públicas ajuizadas pelo MP
Total em andamento: .................................................................................  7.409
Propostas no período:................................................................................  206
Manifestações nos autos no período:.......................................................  1.388
Acordos Judiciais Celebrados:....................................................................... 31
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Audiências realizadas:...............................................................................  156
4.7. Ações Civis Públicas ajuizadas por terceiros
Total em andamento: .................................................................................. 570
Pareceres ou manifestações nos autos:....................................................  103
Acordos judiciais celebrados no período: ..............................................  07
Audiências realizadas:...............................................................................  03
4.8. Sentenças e decisões
Procedência: ................................................................................................  157
Im procedência:............................................................................................ 36
4.9. Recursos
Razões: .........................................................................................................  35
Contra-razões: .............................................................................................  148
4.10. Expediente e ações em andamento
Acidentes do trabalho:...............................................................................  2.935
C onsum idor:................................................................................................  2.128
Direitos Constitucionais do Cidadão:......................................................  9.646
Infância e Juventude:.................................................................................. 4.621
Habitação e U rbanism o:............................................................................  3.890
Meio Am biente:........................................................................................... 9.858
Pessoa Portadora de Deficiência:............................................................. 286
5. Resumo
Feitos recebidos:...........................................................................................699.438
Audiências realizadas:...............................................................................  72.327
Pareceres, alegações finais, memoriais e recursos.................................. 45.724
Denúncias e representações....................................................................... 16.481
Arquivamentos e rem issões....................................................................... 28.782
Sentenças crim inais....................................................................................  14.981
Total de pessoas atendidas......................................................................... 42.613
Difusos e coletivos -  total de expedientes..............................................  33.364

Relações das Promotorias de Justiça cujos dados não constam da estatísti
ca, por não terem sido entregues até 30.10.2001: Cardoso, Juquiá, Paulo de Faria, 
Viradouro; Cubatão (1", 2a, 3ü, 4a PJ), Ourinhos (3® PJ), Registro (Ia, 2a, 3a PJ), São 
Caetano do Sul (3a, 4a, 7a e 8a PJ), Socorro (1a PJ), Votuporanga (1a, 2a, 3a e 4a PJ).

(DOE, de 9 de novembro de 2001)

NOTICIÁRIO
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P R O M O Ç Õ E S

Durante o quarto trimestre de 2001, por Ato do Excelentíssimo Senhor 
Procurador-Geral de Justiça, com fundamento no artigo 19, inciso V, alínea a, 
da Lei Complementar na 734, de 26 de novembro de 1993, foram promovidos 
ao cargo de Procurador de Justiça os Drs.: José Luiz Melo Rego Filho, 6Ü 
Promotor de Justiça Cível de Santana e José Juarez  S taut M ustafá, 44ü Pro
motor de Justiça Criminal.

Em primeira instância, foram promovidos os seguintes membros do 
Ministério Público:

a) para entrância especial, os Drs.: A driana Borghi Fernandes M on
teiro, 7a Promotor de Justiça de Guarulhos, para o cargo de 119a Promotor de 
Justiça da Capital; Ana Claudia M attos Q uaresm a e Silva, 2a Promotor de 
Justiça de Itapecerica da Serra, para o cargo de 133a Promotor de Justiça da 
Capital; Daniela Angeli Ribeiro Vallada, 18a Promotor de Justiça de Guaru
lhos, para o cargo de 141a Promotor de Justiça da Capital; D eborah Kelly 
Affonso, 2a Promotor de Justiça de Guarulhos, para o cargo de 23a Promotor 
de Justiça da Capital; E der Segura, 5a Promotor de Justiça de Mauá, para o 
cargo de 112a Promotor de Justiça da Capital; Fabiana Langella M archi Villar, 
8a Promotor de Justiça de Diadema, para o cargo de 134a Promotor de Justiça 
da Capital; Isabel Dorsa G erner Maggion, 23a Promotor de Justiça de Gua
rulhos, para o cargo de 135a Promotor de Justiçada Capital; Laila Said Abdel 
Q ader Shukair, 4a Promotor de Justiça de Bragança Paulista, para o cargo de 
40a Promotor de Justiça da Capital; M arcelo Luiz Barone, 2a Promotor de 
Justiça de Mauá, para o cargo de 138a Promotor de Justiça da Capital; M arce
lo O rlando M endes, 3a Promotor de Justiça de São Vicente, para o cargo de 
129a Promotor de Justiça da Capita!; M aria  Alzira de Alm eida Alvarenga, 3a 
Promotor de Justiça de São Bernardo do Campo, para o cargo de 139a Promo
tor de Justiça da Capital; M aria de Fátim a Rodrigues Pereira, 4a Promotor 
de Justiça de Osasco, para o cargo de 48a Promotor de Justiça da Capital; 
M aria  Stella Cam argo Milani, Ia Promotor de Justiça de São Bernardo do 
Campo, para o cargo de 137a Promotor de Justiça da Capital; M arian í 
A tchabahian, 15a Promotor de Justiça de Santos, para o cargo de 39a Promo
tor de Justiça da Capital; M artha  Pacheco M achado de A raújo, 3a Promotor 
de Justiça de Mauá, para o cargo de 140a Promotor de Justiça da Capital; Paula 
Elinore P ruks, 22a Promotor de Justiça de Guarulhos, para o cargo de 123a 
Promotor de Justiça da Capital; Paulo D ’Amico Junior, 14a Promotor de Jus
tiça de Osasco, para o cargo de 136a Promotor de Justiça da Capital; Sérgio de 
Passos Simas, 5a Promotor de Justiça de Campinas, para o cargo de 2a Promo-
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tor de Justiça da Capitai; Simone Sampaio Alves, 9- Promotor de Justiça de 
São Bernardo do Campo, para o cargo de 145a Promotor de Justiça da Capital; 
Telma de Souza M artins Gori Montes, 4a Promotor de Justiça de São Bernardo 
do Campo, para o cargo de 121a Promotor de Justiça da Capital; Valdir Vieira 
Rezende, 5a Promotor de Justiça de Atibaia, para o cargo de 3 25a Promotor de 
Justiça da Capital e Valéria M aria Cilento Beck, 4a Promotor de Justiça de 
Guarulhos, para o cargo de 149ü Promotor de Justiça da Capital.

b) para terceira entrância, o Dr.: Fernando Pascoal Lupo, Promotor 
de Justiça de Pedreira, para o cargo de 3a Promotor de Justiça de Itanhaém.

c) para segunda entrância, os Drs.: Daniela Reis Pastorello, Promotor 
de Justiça de Gália, para o cargo de 1- Promotor de Justiça de Monte Alto; 
M ariane M onteiro Schmid, Promotor de Justiça de Itajobi, para o cargo de 
Promotor de Justiça de Francisco Morato e Renato Fanin, Promotor de Justi
ça de São Miguel Arcanjo, para o cargo de 4a Promotor de Justiça de Araras.

R E M O Ç Õ E S

Durante o quarto trimestre de 2001, por Ato do Excelentíssimo Senhor 
Procurador-Geral de Justiça, com fundamento no artigo 19, inciso V, alínea a 
da Lei Complementar n- 734, de 26 de novembro de 1993, foram removidos os 
seguintes membros do Ministério Público:

a) para entrância especial, os Drs: Alcides Malossi Jun ior, 107a Pro
motor de Justiça Criminal, para o cargo de 7a Promotor de Justiça de Manda
dos de Segurança; Antonio José M artins Branco, 20a Promotor de Justiça 
Criminal, para o cargo de Ia Promotor de Justiça Criminal; Felipe Locke 
Cavalcanti, Ia Promotor de Justiça do II Tribunal do Júri, para o cargo de 8a 
Promotor de Justiça de Falências; José Ja rbas  de A guiar Gomes, 23a Promo
tor de Justiça da Capital, para o cargo de 20a Promotor de Justiça de Falências; 
José Kalil de O liveira e Costa, 4a Promotor de Justiça Criminal de Santo 
Amaro, para o cargo de 3a Promotor de Justiça de Mandados de Segurança; 
Kenzo R icardo C atelan Yano, 5a Promotor de Justiça Criminal de Itaquera, 
para o cargo de 5a Promotor de Justiça Criminal de São Miguel Paulista; 
L eandro  Pereira Leite, 6a Promotor de Justiça de Acidentes do Trabalho, 
para o cargo de 6a Promotor de Justiça de Mandados de Segurança; Liliane 
Silva de O liveira Pires de Sá, 124a Promotor de Justiça da Capital, para o 
cargo de 1a Promotor de Justiça Cível de Santo Amaro e Luiz Roberto Cicogna 
Faggioni, 103a Promotor de Justiça da Capital, para o cargo de 101a Promotor 
de Justiça Criminal; M arco Antonio M arcondes Pereira, Ia Promotor de Jus
tiça Cível de Itaquera, para o cargo de 14a Promotor de Justiça de Falências e
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Roque José S tringhini, 112a Promotor de Justiça Criminal, para o cargo de 
Ia Promotor de Justiça de Falências.

b) para terceira entrância, os Drs.: G eraldo N avarro Cabanas, 7a Pro
motor de Justiça de Campinas, para o cargo de 24a Promotor de Justiça de 
Campinas e R icardo M anuel Castro, 6a Promotor de Justiça de São Vicente, 
para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Guarujá.

A P O S E N T A D O R IA  DO 
DR. J O S É  C L Á U D IO  L IM A  L IB E R T IN I

Portaria do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, de 29 
de outubro de 2001, publicada no Diário Oficial do dia seguinte, concedeu 
aposentadoria ao Dr. José Cláudio Lim a Libertini.

Natural de Ribeirão Bonito -  São Paulo, onde nasceu, em Ia de 
março de 1938, bacharelou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo, 
ingressou no M inistério Público, sendo nomeado, por Decreto de 21 de 
novembro de 1973, Ia Promotor Público Substituto da 5a Circunscrição 
Judiciária (Jundiaí).

Ocupou os cargos de: Promotor Público de Ribeirão Bonito, Promotor 
Público de Ubatuba, Promotor Público de Mairiporã, Promotor Público de 
Barueri, 145a Promotor Público da Capital, 115a Promotor de Justiça da Capi
tal e 14a Promotor de Justiça Criminal da Capital.

Ascendeu ao cargo de Procurador de Justiça, por Decreto de 12 de 
janeiro de 1987, cargo que ocupava ao se aposentar.

G R U P O S  D E  E ST U D O S

Durante o quarto trimestre de 2001, foram realizadas as seguintes reu
niões de Grupos de Estudos:

JO Ã O  BATISTA DE ARRUDA SAMPAIO (Mogi das Cruzes): dia 
3 de outubro, no Salão do Tribunal do Júri do Fórum de Mogi das Cruzes, 
situado na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, 159 -  Centro Cívico 
-  Mogi das Cruzes/SP, o Dr. M ário de M agalhães P ap a te rra  Limongi, Se
cretário-Adjunto da Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 
proferiu palestra sobre o tema: “Unificação ou integração das polícias”.

ALUÍSIO ARRUDA (Ribeirão Preto), MAGALHÃES NORONHA 
(Araraquara)eREGIÃODEFRANCA(Franca):diaódeoutubro,naFaculdade 
de Direito de Franca, situadaao ladodo Fórum de Franca, Avenida Dr. Ismael Alonso
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Y Alonso, 2.301, o Dr. Antonio Alberto Machado, Promotor de Justiça, proferiu 
palestra sobre o tema: “Ministério Público: Defensor de qual democracia?”.

JOÃO SEVERINO DE OLIVEIRA PEREZ (Araçatuba): dia 27 
de outubro, na Sede Regional da Associação Paulista do Ministério Publico, 
situada na Rua Campos Sales, 97 -  3- andar -  sala 31 -  Araçatuba/SP, o Dr. 
Luís Paulo Sirvinskas, Promotor de Justiça, proferiu palestra sobre o tema: “ 
Tutela penal do meio ambiente”.

LU IZ GONZAGA MACHADO (Itu/Sorocaba): dia 21 de novem
bro, na Sede Regional da Associação Paulista do Ministério Público, situada na 
Rua Salvador Corrêa, 429 -  Sorocaba/SP, o Dr. Mário de Magalhães Papaterra 
Limongi, Procurador de Justiça e Secretário Adjunto da Segurança Pública, 
proferiu palestra sobre o tema: “Unificação ou Integração das polícias”

QUEIROZ FILHO (São José do Rio Preto): dia 22 de novembro, no 
Hotel Saint Paul, situado na Avenida José Munia, 5200, São José do Rio Preto/ 
SP, o Jornalista, Escritor e Criminólogo, Senhor Persival de Souza, proferiu 
palestra sobre o tema: “O Ministério Público e a magistratura na visão da mídia”

MÁRIO MOURA ALBUQUERQUE (Bauru): dia 24 de novembro, 
na Casa do Advogado, situada na Avenida Nações Unidas, 30-30 -  Bauru/SP, o 
Dr. José Eduardo Martins Cardoso, Presidente da Câmara dos Vereadores 
do Município de São Paulo, proferiu palestra sobre o tema: “Reflexões sobre a 
Lei de Responsabilidade Fiscal”.

CARLOS SIQUEIRA NETO (Capital): dia 28 de novembro, na Sede 
Social da Associação Paulista do Ministério Público, situada na Rua Riachuelo, 
78, São Pau!o/SP, a Dra. Maria Tereza Sadek, Diretora do Idesp, proferiu 
palestra sobre o tema “Acesso à Justiça”.

CARLOS SIQUEIRA NETO (Capital): dia 6 de dezembro, no Au
ditório “Antonio Alvarenga Neto”, Fórum Ministro Mário Guimarães, situado 
na Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, 313 -  Térreo -  Barra Funda -  São PauIo/SP, 
a Dra. Dorshem A. Ledholdt, Professora da Columbia Law School e da City 
University o f New York School o f  law e membro de diversas organizações de 
Combate à Violência contra a Mulher, proferiu palestra sobre o tema: “A res
posta do sistema criminal à violência doméstica”.

CARLOS SIQUEIRA NETO (Capital): dia 18 de dezembro, no Au
ditório do Ministério Público do Complexo Jurídico da Barra Funda, situado 
na Rua Abraão Ribeiro, 313 -  Térreo -  São Paulo/SP, a Dra. Maria Tereza 
Sadek, Diretora do Idesp, proferiu palestra sobre o tema “Acesso à Justiça”.
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patrimônio da fundação e pela consecução dos objetivos ins
tituídos pelo fundador -  A proteção da pessoa jurídica, que 
se faz ordinariamente pela vigilância administrativa, não dis
pensa a fiscalização processual, que se mostra como um ins
trumento para tornar eficaz e efetiva aquele dever de fiscali
zação institucional -  Se a atuação processual é finalisticamente 
voltada para a atuação extraprocessual, deve um só membro 
do Ministério Público se desincumbir da tarefa, sem cindir a 
atuação entre dois Promotores de Justiça -  Conflito proce
dente, para firmar o entendimento de que o Promotor de Jus
tiça de Fundações tem a atribuição de zelar pela fundação no 
âmbito processual e extraprocessual.
M a n i f e s t a ç ã o  d o  D r .  J o s é  G e r a l d o  B r i t o  F i l o m e n o ...................................... 3 2 7

Conflito negativo de atribuições -  Promotoria de Justiça de São José 
do Rio Preto e Promotoria de Justiça de Potirendaba -  Eleva
ção à categoria de comarca de vara distrital -  Definição da 
atribuição para o inquérito civil de acordo com a determina
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Ministério Público, artigo 2- da Lei nfi 7.347/85 e artigo 87 do 
Código de Processo Civil -  Limites espaciais para a atuação 
do Promotor de Justiça. Escopo cia efetiva prestação da ativi
dade do M in istério  Público -  O foro para a eventual 
propositura de ação civil pública tem natureza funcional e, 
portanto, absoluta, que deve ser seguido na determinação do 
membro do Ministério Público que presidirá o inquérito civil 
-  Contudo, a competência absoluta pode ser, excepcionalmen
te, modificada por motivo de ordem pública -  O Promotor de
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Justiça de Potirendaba tem atribuições para atuar nos lim i
tes espaciais da divisão judiciária da atuai vara distrital en
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