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SEÇÃO CRIMINAL

As causas de justificação de crimes e o
utilitarism o no Código C rim inal do
Império
Marco Antonio de Bairos()
Piocuradoi de Justiça aposentado - SP-----------------------------------------------------------------

Sumário: 1 - Introdução 2 - Alguns aspectos históricos e sociais que influenciaram
a edição do Código 3 - A sentida influência da Teoria do Utilitarismo 4 - 0 utilitarismo
Benthaniano 5 - A perfeita sintonia entre a teoria e os institutos do Código 6. Má-fé (dolo)
6 1 A má-fé: questão de fato ou questão de direito? 6 2 A má-fé e a menoridade 6 3 A m áfé e a imprevisão do crime culposo 7 - Crimes justificáveis (exdudentes) 8 - As causas de
justificação no Código do Império 9 - Repulsão de um mal mais grave 9 1 Estado de
necessidade 9 2 0 balanço de bens 10 - Justificação dos crimes em defesa 11 - Resistência
à execução de ordem ilegal 12 — A justificação do castigo 13 — Conclusão Bibliografia

1 Introdução
Nesta pesquisa sobre as “causas de justificação” -modernamente chamadas
de exdudentes de criminalidade - e sobre outras questões que com elas guardam
alguma relação, dirigimos nossa atenção ao estudo dos critérios adotados pelo
legislador de 1830, ano em que foi promulgado o Código Criminal do Império.
O
estudo do nosso antigo direito - ainda que tenha poi base apenas um
determinado instituto da ciência penal e limitado a um certo período de sua
vigência
proporciona ao pesquisador projetar em sua mente um caminho
antes ignorado, o qual, a um só tempo, facilita a compreensão do direito presente
e ainda sei ve de subsídio à necessária reflexão sobre pontos que reclamam
aperfeiçoamento para melhor atender aos interesses da sociedade modeina.(*)
(*)Coordenadoi do Curso de Direito da UNJFMU Douloiando da Faculdade de Direito da Universi
dade de São Paulo
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Se o pequeno conjunto de idéias e pensamentos a seguir expostos
produzir alguma reflexão que seja proveitosa aos estudiosos do Direito Penal,
sobretudo nestes tempos em que novamente se coloca em pauta a discussão
sobre a necessidade de se empreender substancial reforma do Código Penal,
nos daremos por plenamente satisfeitos nesta singela empreitada

cuja solidez principiava a ser esboçada após a declaração de independência,
podemos destacar os que se seguem:

2
do Código

Alguns aspectos históricos e sociais que influenciaram a edição

As duas décadas iniciais do século X IX ficaram m arcadas por
movimentos que exprimiam o sentimento generalizado de que o Brasil precisava
romper de vez com as tradicionais bases jurídicas ordenadas por Portugal, as
quais vinham sendo mantidas entre nós ao longo do período colonial
lá não se queria mais aplicar as regras das Ordenações do Reino (Filipinas,
Livro V), tidas pela doutrina da época como libri terriblis, sobretudo porque
continham disposições atinentes a crimes com definições jurídicas obscuras, tais
como a heresia e a apostasia, além de prever a aplicação de penas inegavelmente
severas e ainda permitir a utilização da tortura para obtenção de confissões
Acima de tudo, as disposições das Ordenações Filipinas conflitavam
com a absorção do liberalismo tão vivamente pregado pelos revolucionários
franceses e norte-americanos da época, cujo sistema, até certo ponto, tinha
sido acolhido pela Constituição de 1824
É certo que o costume posto em prática na época pendia paLa uma outra
realidade, pois liberte, egalité e fratemité não eram princípios pregados em pr ol de
todo o povo biasileiro, mas somente em favor da sociedade civil burguesa, mais
especificamente para atender os interesses dos proprietários de terras e de escravos.
Por isso, no comum das relações sociais e no aspecto ideológico, era
ainda evidente o alijamento das massas populares, visto assentar-se a base
socioeconômica numa estrutura escravista. Para as elites brasileiras (burguesia
agrária), o liberalismo significava apenas a desvinculação dos laços coloniais
e não um a p e ife ita sintonia com a liberdade pessoal apregoada pelo
universalismo liberal-revolucionário (I)
De qualquer modo, a Constituição já outorgada pelo Imperador (por ato de
25 de março de 1824), representou um grande avanço para os costumes da época
Tome-se como exemplo o contido no seu Título VIII, que versava sobre as
“disposições gerais e gar antias dos dir eitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros”.
C onsoante o artigo 179 daquela Carta, além de outros direitos
constitucionais que resguardavam a liberdade e a própria cidadania brasileira,
(1)

Sobre esse tema, ver “Estado e burguesia no Brasil Origens da autocracia burguesa’ .. de autoria
de Antonio Carlos Mazzeo. pág 120
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a) ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, um a vez que
respeite a do Estado, e não ofenda a moral pública (item 5a);
b) ninguém pode ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados
na lei; e nestes, dentro de 24 horas, contadas da entrada na prisão, sendo em cidades,
vilas ou outras povoações próximas aos lugares da residência do juiz e, nos lugares
remotos, dentro de um prazo razoável, que a lei marcará, atenta à extensão do
território, o juiz, por uma nota por ele assinada, fará constar ao réu o motivo da
prisão, o nome do seu acusador, e os das testemunhas, havendo-as (item 8");
c) ainda que com culpa formada, ninguém será conduzido à prisão, ou
nela conservado estando já preso, se prestar fiança idônea, nos casos que a lei
a admite, e em geral, nos crimes que não tiverem maior pena do que a de seis
meses de prisão ou desterro para fora da comarca, poderá o réu livrai-se solto
(9Ü);
d) ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente, por
virtude de lei anterior, e na forma por ela prescrita ( 11);
e) a lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, e recompensará
em proporção dos merecimentos de cada um (13), não tendo efeito retroativo a
sua disposição (3a);
f) também ficou determinado que nenhuma pena passaria da pessoa do
delinqüente e aboliu-se a transmissibilidade da pena aos parentes (nü 20);
g) ainda pela C onstituição, ficavam abolidos os castigos físicos
refratários dos direitos humanos, tais como açoites, tortura, marca de ferro
quente e todas as demais penas cruéis (nü 19)
Buscando dar efetividade a esse novo clima de valorização e respeito
aos direitos que hoje chamamos de fundamentais, o legislador da época ainda
preocupou-se em consignar, de forma expressa, que se fazia necessáiio organizar,
quanto antes, um Código Criminal (e o Civil também), fundado nas sólidas bases
da justiça e da equidade (na 18 do art 179 da Constituição de 1824)..
Nesse passo, oportuno destacar que a inserção da lei penal em nosso
ordenamento jurídico contou com apoio manifesto do Imperador, D. Pedro I,
autor de reiterados pedidos dirigidos à Câmara dos Deputados e ao Senado
para que discutissem e votassem tal diploma.
Prova disso encontra-se na “Fala do Tiono” (oração com que o
Imperador abria e encerrava a sessão legislativa, denominada pela Constituição
Imperial de “sessão imperial de abertura”) de 3 de maio de 1827, por via da
qual D. Pedro I assim pregou:
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“Não há código, não há forma apropriada às luzes do tempo nos
processos, as leis são contrárias uma às outras, os juizes vêem-se embaraçados
nos julgamentos, as partes padecem, os maus não são punidos eu exijo desta
assembléia que estas divagações sejam, aproveitando o tempo, fazendo aquelas
leis, que a Constituição a cada passo nos está mostrando serem necessárias e
indispensáveis para ela ser literalmente executada”

povo. A propósito disto, valemo-nos das sábias palavras de Rudolf von Ihering:
“O Direito Penal é o ponto de união por onde passam os mais finos e tenros
nervos, por onde passam as veias, e onde qualquer impressão, qualquer sensação
se faz externamente perceber e notar; é o rosto do direito, no qual se manifesta
toda a individualidade do povo, seu pensar e seu sentir, seu coração e suas
paixões, sua cultura e sua rudeza, em suma, onde se espalha a sua alma O
Direito Penal é o povo mesmo, a história do direito penal dos povos é um
pedaço de psicologia da humanidade”.<2)
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Apenas para constar, em breve resumo, em 1828 form ou-se uma
Comissão mista da Câmara e do Senado, a qual decidiu adotar, como base do
projeto do Código, o trabalho apresentado por Bernardo Pereira de Vasconcelos
(havia um outro anteprojeto de autoria de José Clemente Pereira, que teve
muitos de seus pontos aproveitados pela Comissão). Afinal, após dois anos de
debates, o projeto foi encaminhado para ser sancionado pelo Imperador.
Aliás, nesta curtíssima resenha feita sobre personagens de vulto que
empenharam-se na edição do Código Criminal do Império, cabe acrescentar
um parênteses para registrar que pouco tempo após ao início de sua vigência
(o Código foi promulgado em 16 de dezembro de 1830 e publicado em 8 de
janeiro do ano seguinte), D Pedro I abdicou do trono (1831) e foi governar em
Portugal Como seu filho contava apenas cinco anos de idade, nos nove anos
seguintes o Brasil foi governado por Regentes, até que em 1840, D Pedro II
assume efétivamente o trono.
Interessa destacar em complemento, também em poucas palavras, que
um dos pontos do projeto que maior discussão gerou entre os congressistas foi
o pertinente a mantença ou não das penas de morte (para os crimes comuns) e
de galés (para os delitos graves). Na verdade, os debates tinham por pano de
fundo os interesses econômicos dos senhores rurais. A estes interessava manter
sanções como o açoite, muito utilizada para coagir os escravos e continuar a
usá-los nas atividades do campo
Por fim a burguesia venceu e assim foram aprovadas as seguintes
penas: a) morte (arts 38 a 43); b) galés (previstas para os escravos, nos arts.
44 e 45); c) prisão com trabalho (art 46 combinado com o art 49); d) prisão
simples (arts 47 e 48); e) banimento (pena prevista no art.. 50, porém, não
imposta a crime algum); f) degredo e desterro (penas criadas com a intenção
de proteger o senhorio acusado de crime sexual, arts 51 e 52); g) multa (arts.
5a a 57); h) suspensão de emprego (art. 58); i) perda de emprego simples e
perda de emprego com inabilidade (para os casos de peita e suborno, art 59);
j) açoites (aplicável a escravos, art 60, abolida pela Lei nü .3 310, de 15 de
outubro de 1886)
A simples indicação das espécies de penas ditadas pelo Código Criminal
do Império, ao nosso ver, peimitem esboçar o retrato de uma época do nosso
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Diante desse quadro, é válido ainda afirmar que o Código Criminal do
Império, ao menos no capítulo que tratou das penas, em face das sanções cruéis
que ainda manteve, negou validade ao espírito iluminista encampado pela
Constituição de 1824
C ertam en te a in d a não se tin h a firm ado o en ten d im en to hoje
inquestionável, no sentido de ser a Carta M agna a Lei de maior estatura do
País, pelo que não se permite a convivência com normas infraconstitucionais
que a contrariem Não foi assim naquela época
Tal estatuto vigorou até o final do Império, sendo substituído por um
outro diploma em 1890, então denominado de Código Penal, editado para
atender aos anseios da nova era republicana (como se sabe, a Proclamação da
República foi declarada em 15 11 1889).

3 A sentida influência da Teoria do Utilitarismo
O
modelo liberal adotado pelo Estado brasileiro no período imediato à
declaração de sua independência, de modo geral, influenciou todo o Direito
Penal ditado naquela época, dando ensejo ao surgimento de novos cr itérios de
punição e de repressão criminal
Do ponto de vista legal, pode-se afirmar que a nova sistem ática
implantada nas primeiras décadas daquele século, teve o mérito de representar
um grande passo da Nação brasileira em direção à tutelados direitos humanos
Ainda que se afir me que tal medida não tenha ultrapassado os estreitos
limites de uma fase embrionária, sobretudo se a compararmos com o valor
que hoje se atribui a tais direitos, o certo é que para o contexto sociocultural
da época, o C ódigo Crim inal de 1830 ganhou status de obra ju ríd ica
m erecedora de estudo por juristas e doutrinadores de outras nações mais
civilizadas.
Partia-se da premissa de que um dos pilares fundamentais do Estado
repousava na atividade de atender à felicidade geral, isto é, qualquer ação do 2*
(2)

“Da\ Sclnildnwmau im Romischen Piivatrecht' pág 10. traduçao de Tòbias Banelo, apuei
Estudos de Diieito II “Prolegômenos do Estudo do Direito Criminal”, pág 106
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governo, ou qualquer lei, devia sei dii igida no sentido de aumentar a felicidade
do povo e nunca diminuí-la.

que aquele trabalho se baseara no artigo 179, § 2ü, da Constituição do Império,
do qual se extrai o princípio de que nenhuma lei será estabelecida sem utilidade
pública, confissão esta vazada nos seguintes termos:
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A própria Constituição de 1824 dispunha que “nenhum a lei será
estabelecida sem utilidade pública” (art 179, § 2Ü) Essa passou a ser a linha
m estiaede finalidade das leis em geval Tomou-se indispensável a compatibilidade
do objeto da lei com o novo sistema jurídico ordenado pela Constituição
Foi daí que referido princípio encontiou eco e respeito em várias
passagens do Código Criminal do Império, como prova, a título de exemplo, o
disposto no § 3Udo art. 2~, ao dizer que configura crime ou delito<3) “o abuso de
poder sem que a utilidade pública o exija” Logo se vê que toda ação de governo,
ou de seus agentes, somente poderia produzir efeitos positivos quando nela
estivesse presente o elemento que a caracterizasse como “socialmente útil”

4. O utilitarismo Benthaniano
Esse sentido de “utilidade pública da lei” merece um comentário
especial de nossa parte, se bem que conciso, pois limitado tão-somente ao
âmbito do tema enfocado neste trabalho
Pode-se dizer que o Código Ciíminal do Império é uma obra foi temente
inspiradano chamado “princípio da utilidade”, cu jo dogma foi idealizado por Teremy
Bentham, renomado pensador do início do século XIX, homem dotado de muitas
luzes, e, por isso mesmo, prodigioso na formulação de conceitos inovadores, com
os quais muito colaborou para o desenvolvimento filosófico da ciência penal.
De acordo com pronunciamento feito em meados daquele século, pelo
lente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Francisco
Bernardino Ribeiro, “depois de Bentham as nações estão habilitadas para
legislarem as idêas de Bentham são até hoje, senhores, as balisas da sciencia
Os redactores do Codigo Penal de Napoleão, Fodéré, Rossi, Lucas, Bavoux,
esclarecem certos pontos, e quanta luz não derramão sobre os progressos da
penalidade' Mas não formarão systema novo, nem theoria especial Foi nessas
mesmas idéas que se baseou o Codigo Penal Francez. Na mesma theoria se
baseou o nosso Codigo, que podemos com ufania chamar em alguns respeitos.
—a ultima expressão da penalidade moderna”
O
próprio Relatório elaborado pela Comissão encarregada da redação
final do Projeto do Código Criminal do Império, trazia a confissão expressa de
(3)
(4)

O legislador fez questão de anotai que 1ci ime ou delic to” eram palavras sinônimas (conforme
ail 1ü do C ódigo).
Iiiomaz Alves Júnior (bacharel cm lelias pelo Impeiial Collegio de Pedro II. em ciências sociais
e jurídicas pela Faculdade de Direito de São Paulo lente catcdrático da 2- cadeiia do 2- ano da
Escola Militar do Rio laneiro). em sua obi a “Annotações theoiicas epraticas ao Codigo Criminal”
íaz referência a esse trecho de discurso colhido na Minerva Brasileira - (pág. 46, nota 13, tomo I)
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“Esteprincipio, que evidentemente se deduz da natureza social e abraça
as suas relações, claro em si mesmo, destruidor de todos os erros a que os
dogm atisadores têm sido conduzidos no vasto cam po das abstracções,
respeitado mais ou menos por todos os legisladores, ainda quando mal fixado,
é o regulador do projecto" {3)
No dizer de Bentham, por “princípio da utilidade” entende-se aquele
que aprova ou desaprova “qualquer ação”, segundo a tendência que tem a
aumentai ou a diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo <6)
O
foco principal desse princípio consistia na construção do “edifício
de felicidade”, por meio da íazao e da lei. Tanto isto é verdade que o próprio
autor, para se livrar de obstáculos opostos por quem se recusava a aceitar as
inovadoras idéias que cercavam tal princípio, em escritos posteriores, passou a
denominá-lo de “princípio da maior felicidade”.56(7)8
Ao se referir à aprovação ou reprovação de qualquer ação, Bentham
fez questão de acrescentar que pouco importava se o ato partisse de “um
indivíduo particulai” ou “de um funcionário ou grupo de funcionários que
exercem os poderes do governo”
Por força dessa observação, toda m edida de governo inclui-se no
contexto de produção de felicidade Vale dizer, em qualquei das hipóteses
(particular ou de governo), a ação ou medida deve se submeter a um a avaliação
que a aprove ou a desaprove, segundo aumente ou diminua a felicidade da
comunidade Daí a missão dos governantes consistir em promover a felicidade
da sociedade, punindo e recompensando..
Ainda sob o enfoque da utilidade, Bentham discursou sobre o prazer e
a dor, asseverando que a felicidade consiste em desfrutar prazeres e estai isento
de d o re s<8) Para ele, a dor é um a for ma de retribuição obr igatória ou necessária
Faz, porém, a ressalva no sentido de que a punição a ser imposta por conta do
ato prejudicial deve ser proporcional à medida em que tal ação tende a perturbai
a felicidade e à medida em que a tendência do referido ato seja perniciosa
(5)

Texto extiaído da obia “Annotaçõcs theoiicas t praticas ao Codigo C nminaV, de Thomaz
Alves Júnior, tomo I pág 46

(6)

Para o conhecimento detalhado do “princípio da utilidade”; recomenda-se a leitura da obra de
Bentham denominada “Uma introdução aos princípios da moral e da legislação”
Confoime nota de rodapé nü I. inserida em sua mencionada obra, com a indicação de que foia
feita em 1822 (pág 9)
Ob c it, pág 25

(7)
(8)
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É claro que a sanção submete o punido à experiência da dor, seja ela
física, moral ou psíquica Somente o masoquista é capaz de se deleitar com o
próprio sofrimento Mas, ao comum dos homens, a punição não traz felicidade
Ao contrário, e assim também ressalta Bentham, “toda punição constitui um
ato pernicioso, toda punição constitui, em si mesma, um mal”.(',)

E ao lado disto, em outros preceitos dita as condições negativas, ora excluindo,
ora atenuando a criminalidade.

Conseqüentemente, segundo o “princípio da utilidade”, a punição só
se justifica se destinada a evitar um mal maior.
Noutras palavras, se não houver nenhum prejuízo a evitar; ou se for
ineficaz, aponto de não possibilitai que se evite a ocorrência do prejuízo; ou se
for inútil ou excessivamente dispendiosa, de modo que supere o próprio prejuízo
que se queira evitar; ou se for supérflua, porque se pode evitar o prejuízo por
via menos dolorosa, a punição (ou o mal que lhe é ínsito) não deve se concretizar,
tudo conforme apregoou o culto pensador .<10)
Assim sendo, o sentido de justiça não pode se afastar desse critério
objetivo de utilidade da medida sancionadora Esta máxima vingou na melhor
doutrina, e é com base nela que o Professor Miguel Reale Júnior, sustenta a
existência de uma lei fundamental a presidir o Direito, nos seguintes termos:
“é jurídico o que em sua tendência geral generalizadora é mais útil do que
danoso à comunidade estatal, sendo antijurídico o que é mais danoso do que
útil” (il)

5. A perfeita sintonia entre a teoria e os institutos do Código
Como se vê, as idéias desenvolvidas com o propósito de dar maior
substância e aceitação ao principio criado pelo próprio jurisfilósofo, na verdade,
indicam que a finalidade suprema de toda ação de governo, ou das leis em
geral, é a de promover a felicidade geral da sociedade.
Foi esse o espírito que saiu vitorioso na elaboração do Código Criminal
do Império, cujo diploma, repita-se, representou grande avanço para os padrões
culturais do início do século XIX A acolhida que o legislador deu à teoria do
utilitalismo resta evidente em vários dispositivos, dos quais são exemplos os
que passamos a destacar nos tópicos seguintes.

6.. Má-fé (dolo)
O
Código sublinha as condições positivas de criminalidade no artigo
2", assim dispondo: julgar-se-á crime ou delito toda ação ou omissão voluntária
às leis penais (§ l ü), bem como a ameaça de fazer algum mal a alguém (§ 4Ü)
(9) Ob cit pág 65
(10) Ob cit pág 65
(11) Anti jui iciicidade concieta

19

O
ponto inicial a destacar diz respeito à voluntas do agente. No campo
da intencionalidade o legislador subscreveu os ensinamentos de Bentham, para
quem os atos, juntamente com as suas conseqüências, constituem objeto da
vontade bem como da inteligência Assim, a intenção de uma pessoa, em
qualquer ocasião, pode ser denominada de boa ou m á, quer se refira às
conseqüências do ato, quer se refira aos seus motivos.
Por isso, à “consciência” pertence o que se pode e deve dizer acerca da
qualidade boa ou má da intenção de uma pessoa, conforme resulta das conseqüências
do ato; e aos “motivos” o que se pode e deve dizer a respeito de sua intenção,
conforme resulta do motivo, ou seja, o motivo pode levai' à má intenção.
Desse modo, a ação maliciosa consciente, da qual resulte prejuízo, é
de ser punida É o que se infere, a contrário senso, de outro preceito ditado
pelo Código Criminal do Império, segundo o qual, “não haverá criminoso ou
delinqüente sem má-fé, isto é, sem conhecimento do mal e intenção de o
praticar” (ait .3")
De acoido com entendimento doutrinário contemporâneo ao da vigência
de referida norma, a sobredita má-fé corresponde ao dolus dos romanos (mala
voluntas), ou seja, é um fenômeno psicológico que representa a correspondência
da volição com um fim peiverso.(12)13
Partindo-se então da mencionada definição de crime (toda ação ou omissão
voluntária e contrária às leis penais), firmou-se o entendimento de que o elemento
da má-fé, conferia com o “conhecimento do m al”, e assim significava o
conhecimento da violação do direito Mas, ainda era necessário a “intenção de o
praticar” Vale dizer, a má-fé era o conhecimento do mal e o desígnio de o pi aticar.,13)
Convém insistir, para melhoi fixarmos o verdadeiro alcance desse mal
jurídico, que o crime doloso ainda não tinha alcançado os termos de sua atual
definição, ou seja, ainda não se conceituava crime doloso como sendo aquele
praticado quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzilo (14) Entretanto, como apropriadamente assinalou o Professoí Tobias Barreto,
jurista que brilhou frente à cátedra da Faculdade do Direito de Recife, o dolo
de que fala a doutrina e a má-fé exigida com o condição psicológica da
delinqüência pelo artigo 3Ü, são uma e a mesma coisa
(12) ARAÚJO. João Vieira de (lente catednitico de Diieito Criminal, na Faculdade de Direito do
Rcciie e juiz de direito avulso). “Codigo Penal conunenlado th eo ika e praticam enté' pá^s
210-211

(13) ALVES JÚNIOR. Thoinaz Ob cit tomo I pág 153
(14) Conforme dispõe o artigo 18,1 da ‘ Nova Parte Geral do Código Penal” (1984)
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Então, segundo essa concepção, entendia-se por dolo a direção voluntária
para a prática de um ato ilegal, com a consciência dessa ilegalidade, a que
correspondem perfeitamente o conhecimento do mal e a intenção de praticá-lo,
de que trata o mencionado artigo Não é o mal moral, nem o mal físico, nem
outra qualquei forma de mal; porém somente o mal jurídico, resultante da ação
da vontade individual contra a vontade geral expressa na le i(l5)

§ 4 ‘ Os que commetterem crimes casualmente no exercido ou prática
de qualquer ac to licito, feito com atenção ordinaria ”
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6 1 A má-fé: questão de fato ou questão de direito?
A bem da verdade, é preciso consignar que o preceito em espécie
transform ou-se em verdadeira vexata quaestio por não encontrar segura
inteligência na jurisprudência da época Sobretudo na solução dos crimes de
competência do Júri, a constatação da má-fé, frente a diversidade dos casos
concretos, tornou-se um grande dilema e fonte geradora de incerteza dos julgados
As dúvidas de interpretação que pairavam sobre o dispositivo, notadamente em relação ao juízo de avaliação sobre a existência do “conhecimento
do mal e intenção de o praticar” (elementos da má-fé), não raro contribuiram
para um resultado absolutório imerecido
Com o transcurso do tempo cresceu o debate sobre o teor de comple
xidade que os termos do artigo 3a representava para a perfeita compreensão
dos jurados, visto que essa prática, segundo o consenso doutrinário daquela
época,(IÍ,) vinha gerando decisões que não contavam com a aprovação da
sociedade. Foi daí que ganhou forças o questionamento sobre ser, ou não,
necessária a formulação do seguinte quesito ao conselho: O réo praticou o
facto tal com conhecimento do mal e intenção de o praticar?
Impunha-se dar um basta à incerteza que esse quadro gerou no âmbito do
Judiciário Até porque as dúvidas e críticas avolumavam-se a passos largos, chegando
a envolver outras questões não menos importantes do Código. E o que podemos
constatai na fala sempre aguda de Tobias Barreto, ao fazei alusão à correlação que
passou a ser admitida entre o disposto no referido artigo 3“ com as disposições do
ait. 10, cuja reprodução entendemos por bem fazer nesse momento:
“Art. 10 Também não se julgaráõ criminosos
§ Ia Os menores de quatorze annos.
§ 2" Os loucos de todo o genero, salvo se tiverem lúcidos intervallos e
nelles commetterem o crime
§ 3~ Os que commeterem crimes violentados, por força ou por medo
irresistíveis.*16
(!5) BARRETO. Tobias ‘ Estudos de Diicito II”. “Prolegômenos do Estudo do Direito Ciiminal ,
pág 129
(16) Nesse sentido Thotnaz Alves Júnior Ob c it. tomo I, págs 154-155
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Tobias Barreto incrementou o debate apresentando o seu entendimento
após formular a seguinte indagação:
“A criminalidade só chega até onde chega a má-fé?
Um a e outia são idéias que se cobrem, que se ajustam em todos os
pontos, como dois círculos, que têm igual diâmetro? Sim, ou não No caso
negativo, o princípio do Código é falso, ou pelo menos incompleto; no caso
afirmativo, é o Código mesmo quem se incumbe de refutar a sua proposição,
uma vez que, na par te especial, trata de crimes nos quais a má-fé não acompanha
todos os momentos da delinqüência .
Costuma-se dizer, e é hoje ponto assentado, que o artigo 3a não envolve
questão de fato, mas de direito, e que a doutrina nele exarada se acha reproduzida
nos artigos 10 e 1.3. Não há, no gênero, maior contia-senso. No artigo 10 estão, por
exemplo, compreendidos os loucos, como livres de imputação criminal; a apreciação
da loucura, em qualquer de suas formas e sintomas diferentes, envolverá porventura
o que se costuma chamai uma questão de direito? Pergunto só paia rir-me, visto
que não há quem hesite seriamente em contestá-lo. Se, porém, me objetam que,
não obstante o artigo 3a encerrar mera doutrina, são todavia as disposições do
artigo 10 que contêm aplicações positivas, resta sempre a demonstrar, por que
processo mágico - pois lógico não existe - , uma questão de direito naquele, sendo
reproduzida neste artigo, se converte de repente em uma questão de fato
Além disso, importa ainda notar uma outra inexatidão da teoria coirente
Se o artigo 10 reproduz, como se diz, a doutrina do artigo 3a que exige, como
condições de imputabilidade, o conhecimento do mal e a intenção de o praticar,
é difícil de compreender a aplicação deste princípio à hipótese do § 3a daquele
mesmo artigo Porquanto os “violentados por força ou por medo irresistível”
têm conhecimento do mal que praticam mau grado seu; isto mesmo está contido
no pr óprio conceito da violência Não existe, pois, em tais casos a pressuposição
de completa ausência de má-fé, segundo o Código definiu-a; e é um erro, por
conseguinte, afirmar categoricamente, sem reserva e distinção alguma, que o
princípio do artigo 3a se acha especificado nas hipóteses do artigo 10” <17)
Indubitavelmente aflora, pela simples leitura desse texto, a dimensão
das sérias conseqüências que advinham da apresentação da indagação que vale
a pena repetir:
O réo praticou o facto tal com conhecimento do mal e intenção de o
praticar?
(17) BARRETO. Tobias. “Estudos dc Diteilo II’ , “Menoies e loucos”, págs 46-47
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Pois a resposta a dito quesito transformou-se em motivo de sério risco paia
segurança da Tustiça, tanto que foi afinal expurgado da praxe forense, consoante
entendimento majoritário da jurisprudência firmado com base na seguinte ementa:
“Constitue nullidade a irregularidade do quesito sobre justificabilidade do crime ”
(Ac. Rei Rio, 24 de julho de 1877, “O Direito”, vol. XIV, pág 157).íl8>

criminosos”, salvo se tiverem “lúcidos intervallos e nelles comm etterenf, o
crime (cf § 3Üdo art 10). Todavia, isto.demandaria uma incursão sobre outras
teorias que escapam dos estreitos limites do tema principal deste trabalho

22

6,2 A má-fe e a menor idade
Outro ponto interessante que permite uma lápida menção neste contexto,
diz respeito à inimputabilidade do menor (art 10, § l ü),a q u a l não se afirmava
como sendo uma presunção juris et de jure de absoluta imunidade, tanto que
admitia prova em contrário, ou seja, um a vez provado que o menor de quatorze
anos cometeu o crime obrando com discernimento, deveria ser recolhido à
casa de correção, pelo tem po que o juiz determ inasse, contanto que o
recolhimento não excedesse a idade de dezessete anos (art. 13).
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6.3 A má-fé e a imprevisão do crime culposo
Se o artigo 3" - que como vimos versa sobre a má-fé - traz em si a
definição de dolo, nenhuma alusão ele faz à culpa em sentido estrito Com efeito,
o crime culposo foi ignorado pelo legislador do Império. A disposição que mais
se aproximou dessa modalidade de delito encontra-se no artigo 18 e seu § l ü, que
define como circunstância atenuante do crime o fato de “não ter havido no
delinqüente pleno conhecimento do mal e direta intenção de o praticar”

Logo, ao menos em tese, a lei permitia a punição de criança na esfera
criminal Mas essa amplitude encontrou certa resistência da jurisprudência,
tanto que já se decidia que “o menor de 7 annos, tratando-se de infante, por
sua tenra idade, não podia ser julgado criminoso’’' (“Revista Jur dos Trib III”,
14 de dezembro de 1864, pág 2.34)(,y>

Mas, este último dispositivo estava muito distante de um a definição
aceitável de crime culposo E tal omissão não passou incólume ao azedume
doutrinário, como podemos observar no seguinte comentário feito por Tbbias
Baireto: “o § l"do artigo 18 tem sido e continua a ser um a fonte inesgotável de
disparates na aplicação penal. A não-existência de pleno conhecimento do mal
e direta intenção de o praticar, a que ele se refere, é um a hipótese de difícil
verificação, que acabou por degenerar em um a espécie de lugar-comum de
advogados medíocres e juizes ineptos” <21)

Ainda pertinente a esse assunto, confira-se a ementa da seguinte decisão:
“Para que possa ser julgado no juizo da formação da culpa isento de responsabilidade
o réo maior de 13 annos, e menor de 14 deve ser provada a causalidade do crime, e
que obtvu sem discernimento,’(Ac. Rei S Paulo, 13 de agosto de 1875)(2<l)

Somente após ultrapassados quarenta anos de vigência do Código
Criminal do Império é que o legislador, poi força da Lei de 20 de setembro de
1871, inseriu naquele diploma os chamados crimes “meramente culposos”,
porém, restringindo a admissibilidade aos delitos de homicídio e de ferimento

Releva consignar que o artigo e parágrafo enfocados excluem a
aplicação de penas a menores Porém, é de ser feita a ressalva de que seus bens
ficam sujeitos à satisfação do mal causado (nos termos do art 11)

De todo modo, essa brevíssima referência tão-somente confirma a
perfeita sintonia da lei penal com as idéias proclamadas por Bentham, bem
como serve de indicativo da existência de outras causas que retiravam do
julgador a possibilidade de aplicar penas, além das justificações propriamente
ditas, as quais passaremos a examinar nos itens que se seguem

Ora, à época do Código Criminal do Império, vigorava o princípio de
que o mal causado pela prática de um crime não é somente de natureza moral,
mas abr ange também o dano causado, quer seja social quer seja individual Por
isso a sociedade tinha necessidade de satisfazer a ambos Como a imposição de
pena ao menor é vedada, já que ele não pode ser considerado agente responsável
de um mal moral, admite-se a imposição da reparação do dano, ou do mal material
causado, com o que se satisfaz parte da finalidade do Direito Penal.
Poderiam os continuar disco n en d o sobre outras “causas de não
imputabilidade”, variando os argumentos para mencionar, como por exemplo
a situação dos loucos de todo o gênero, que também “não serão julgados 18920

7 Crimes justificáveis (excludentes)
No dizer do Código Criminal de 1830, as circunstâncias que afastam o
caráter ilícito de um comportamento humano recebem a denominação de
“crim es justificáveis” O legislador não se utilizou de expressões m ais
conhecidas como causas de justificação ou causas justificativas Aliás, a escolha
terminológica inserida no Código era defendida por alguns sob o argumento
de que o preceito legal (art 1 §§ 1ü a 6a) não cuidava de causa ou circunstância
que justifique o crime, mas do exercício de um direito que não pode sofrer
22
rmputaçao.
~

(18) Anotação sobre o julgado extraída da citada obra de João Vieira de Araújo Vo! 2 pág 40
(19) Ver obra de João Vieira de Aiaújo Vo! l.p á g 270
(20) ARAÚJO, João Vieira de Ob cit vol 1. pág 280

(

)

(21) Ob , c it, “Menores e loucos , pág 90
(22) ALVES 1ÚNIOR, Thomaz Ob cit tomo 1. pág 263

V
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Na legislação moderna, tais circunstâncias denominam-se “causas
excludentes da ilicitude”,<23) embora muitos ainda as identifiquem como “causas
de exclusão da antijuridicidade”
Pode suceder que a infração penal, abstratamente descrita na legislação,
em determinadas condições, dignas de verificação no caso concreto, deixe de
ser violação à lei Isto ocorre em duas situações: a) quando a ação humana não
é considerada criminosa; b) no caso de ser criminosa, por razões de política
criminal, torna-se isento de punição o autoi da infração

D O U TR IN A
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$ 4 ' Quando fôr feito em defesa da pessoa de um terceiro
Para que o crim e.seja justificável, neste caso, deveráõ intervir
conjunctamente a favor do delinquente os seguintes requisitos
7" certeza do mal que se propôz evitar,
2" que este fosse maior, ou pelo menos igual ao que se causou,
3afalta absoluta de outro meio menos prejudicial,

41probabilidade da efficacia do que se empregou.

Em tais hipóteses acham-se presentes as causas excludentes, assim ditas
porque excluem a ilicitude do f ato Fr ancisco de Assis Toledo define as causas
excludentes como “autênticas normas permissivas, portanto, tipos permissivos
ou justificadores autônomos” 23(24)

Reputar-se-há feito em própria defesa ou de um terceiro o m al causado
na repulsa dos que de noite entrarem ou tentarem entrar nas casas em que
alguém morar ou estiver, ou nos edifícios ou pateos fechados a ellas
pertencentes, não sendo casos em que a lei o permitte.

Assim sendo, é possível falar, v g., da existência do “tipo legal de crime”
do homicídio como também do “tipo legal justificador ou permissivo” da
legítima defesa Por força da excludente, elimina-se o caráter criminoso do
fato cometido ao abrigo dela, e desse modo o fato transforma-se em um lícito
penal Consequentemente, não há crime nem pena no ato humano justificado.

§ 5a Quando fôr feita em resistência á execução de ordens illegaes,
não se excedendo os meios necessários para impedi-la.

8, As causas de justificação no Código do Império
“Dos crimes justificáveis ”
A rt 14 Será o crime justificável, e não terá lugar a punição delle
§ 7" Quando for feito pelo delinquente para evitar mal maior.
Para que o crim e seja justificável, neste caso, deveráõ intervir
conjunctamente a favor do delinquente os seguintes requisitos
1~ certeza do mal que se propôz evitar,
2a falta absoluta de outro meio menos prejudicial,
3~probabilidade da efficacia do que se empregou
§ 2a Quando fôr feito em defesa da própria pessoa ou de seus direitos
§ 3~ Quando fôr feito em defesa da família do delinquente.
Para que o crime seja justificável nestes dous casos, deveráõ intervir
conjunctamente os seguintes requisitos
1~ certeza do mal que os delinquentes se propuzerão evitar,
2~ falta absoluta de outro meio menos prejudicial,
3a o não ter havido da parte delles, ou de suas famílias, provocação ou
delicto que occasionasse o conflicto.
(23) Assim denominadas pela “Nova Parte Geral do Código Penal , Lei nu 7 209, de 11 7.1984 ail 23.
(24) “Ilicitude penal e causas de sua exclusão” pág 18

§ d1 Quando o mal consistir no castigo moderado que os pais derem a seus
filhos, os senhores a seus escravos e os mestres a seus discípulos, ou desse castigo
resultar, uma vez que a qualidade delle não seja. contraria ás leis em vigor.as)

9 Repulsão de um mal mais grave
Versam os dispositivos retromencionados (art. 14 e seus parágrafos)
sobre o ponto nuclear deste trabalho, e a reprodução dos mesmos foi feita com
o intuito de propiciar ao leitor a opoitunidade de conferir e constatar, por si
próprio, a perfeita sintonia que há entre alguns dos ideais que nortearam a
criação do princípio da utilidade, edificado por Bentham (ver i r 4 retro), e os
inovadores preceitos que referido diploma legal introduziu no mundo jurídico
✓

E certo que o renomado pensador procedeu a classificação dos meios
de justificação ou das causas justificativas, valendo-se de uma forma mais
abrangente, a ponto de enumerá-las da seguinte forma: Ia Consentimento; 2a
Repulsão de um mal mais grave; 3a Prática médica; 4a Defesa própria; 5a Poder
político; 6a Poder doméstico
Na verdade, do rol de tais justificativas o Código não aproveitou o
“consentimento”, a “prática médica” e o “poder político” <2fi) Porém, ao adotar
as outras três - “repulsa a um mal mais grave”, “defesa” e “poder doméstico”
- concretizou de vez a subsunção do diploma penal à teoria do utilitarismo
(25) !n “Códigos Penais do Brasil: evolução histórica PIERANGELLI, José Henrique, págs 168169
(26) Sobre o desprezo destas justificativas pelo legislador da época. Thomaz Alves Júnior assim se
expressou: “Bem procedeu o legislador em não contemplai o consentimento cia pente offendida
porque em these não compiehendemos que o uim e deixe de .sei ciime em t ircuinstancia alguma
pen tanto o consentimento ou o perdão do offendido não o pôde justificar nem fazei desappeu ecer.
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Essa conclusão pode sei novamente reafirmada na medida em que se
verifica, desde logo, que o § l ü do artigo 14, estabelece que o crime será
justificável quando for feito pelo delinqüente para evitar mal maior Isto, sem
dúvida, corresponde ao segundo meio da classificação acima anotada (“repulsão
de um mal mais gr ave”), pois o legislador nega punição e aceita como justificável
o crime, quando este tenha sido cometido para evitar mal maior

Tais condições provinham de pensamentos que predominavam entre
os jurisconsultos da época, podendo ser assim resumidos: a) senão havia certeza
do mal, o que então o agente visava evitai? b) existindo outro meio de menor
efeito prejudicial, não se configurava o mal menor; c) não sendo eficaz o meio
empregado, é claro que também não se evitaria mal maior

A sintonia se fortalece na medida em que referida justificação somente
podia produzir seus regulares efeitos quando constatada a presença de um a tríplice
conjugação de fatores indispensáveis, já chamados pelo legislador imperial de
“requisitos”, a saber: a) era mister que o mal que se buscava evitar de fato existisse
(certeza do mal); b) que não houvesse outro meio prejudicialmente menor, capaz
de ser utilizado no intento de evitar a ocorrência do mal maior; c) que o mal
empregado representasse uma medida provavelmente eficaz
A única difeiença, por assim dizer, équeB entham reclamava “eficácia
certa” enquanto o legislador contentou-se com a “probabilidade da eficácia”, o
que no dizer de Thomaz Alves Júnior, representava crédito para a redação do
Código,(27) dada a dificuldade, senão a impossibilidade, de se obrar com certeza
plena em determinadas situações concretas

9.1 Estado de necessidade
Em verdade, referido preceito versava sobre o “estado de necessidade”
E isto se evidencia nas próprias palavras de Bentham: “um remédio desta
natureza é grave, quanto mais é mister que sua necessidade seja evidente”.
M esmo não sendo assim identificada (estado de necessidade) pelo
legislador do início do século XIX, o certo é que essa causa de justificação,
mutatis nuttandh, confere com os princípios extraídos do velho brocardo
romano neceWitas legem non habet (a necessidade não faz lei) Diante do perigo,
não procurado pelo agente, em busca de salvamento, pode legalmente prejudicar
outrem, desde que o mal praticado seja menor que o mal evitado.
Se enlie nós dá-se este fado é poique o Codigo reconhece duas espeues de uim es públicos e
paiticulaies dando nestes quando afiançareis o direito de accusação .só á paile ojfendida e
então ó d a to que abandonando esta ou desistindo não há punição. Mas isto não éporque o
offensot esteja nas justificativas do a it !4 e seus paiagiaphos ampliadas poi Bentham e sim
potqtte em tal caso não há accusação a lei não a consagia
Também não devia apiesentai como justificativa a piatica medica potque, sendo o exetcicio
da medicina icgulado poi lei a essa compete deteiminai quacs os requisitos que deve tei
aquellc- que. a exeue quaes as faltas que connnelte c/uaes as penas em que incoire
Ftnahnentc o podei político onde icside o direito de legislar, de cieai a .saneção e de
executai a lei não podia sei considerado na Ippolhcse do a tt 14 poicjue elle encena um
piincipio absoluto sobie o qual se basêct toda a legislação p en a l” (ob c it, tomo I, págs
287-288)
(27) Ob cit tomo I pág 266

27

Era mister a satisfação de tais requisitos para não se infligir ao autor do
fato o mal que a punição certamente produz Contudo, a exigência da presença
de tais condições, para efeito de se íeconhecei a justificação do crime pelo
estado de necessidade, sofreu críticas posteriores
Pregava-se que “no estado de necessidade não tem império algum as
normas jurídicas. Aí dominam como absolutas as leis animais da luta pela
existência; o fato da colisão involuntária de dois direitos, das duas vidas não
revela temibilidade alguma em qualquer das duas partes empenhadas nela; por
isso a sociedade não tem razão de desejar antes um êxito que um outro”<28)
como sucede na legítima defesa, em cujo caso o interesse do ofendido coincide
com o interesse social, que é o de sua própria sobrevivência.
Essa falha torna-se ainda mais expressiva no pensamento crítico de
Cândido Motta Filho, na medida em que a norma em comento não apresenta
solução para os conflitos de bens de idêntico valor, como se dá no exemplo da
tábua de salvação<2y>

9.2 O balanço de bens
Nem por isso, entretanto, perdeu a regra a conotação que lhe foi
atribuída, isto é, de ser inovadora e de representar um grande avanço para a
ciência penal, tendo em vista os padrões culturais e socioeconômicos da
sociedade daquela época
Aliás, como bem ressalta o Professor Miguel Reale Júnior, o Código
Criminal do Império teve a primazia de antecipar o acolhimento da teoria de
balanço de bens, cujo princípio foi inicialmente traçado no século passado, por
Binding - que defendeu a legitimidade da ação realizada em situação de
necessidade, por ser legítima a ação que salvaguarda o bem de maior valia - ,
depois desenvolveu-se nos estudos dos penalistas franceses Moriaud e Marchand
- que o tomaram como critério para solução de situações de necessidade, nas
quais o sacrifício de um dos bens é imprescindível à salvação do outro - , e
mais tarde ganhou plena acolhida na Alemanha, por meio de sua aplicação
jurisprudencial 01,10
3928
(28) ARAÚJO, João Vieiia de Ob cit. vol II, pág 26
(29) “Do estado de necessidade pág 138
(30) ' Teoiia do delito” págs 24.3-247
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Para Cândido Motta Filho, a adoção da teoria objetiva do balanço de
bens pelo Código de 1830 é fiuto da influência da filosofia utilitalista de J
Bentham, segundo a qual a virtude está no sacrifício de um interesse menor a
um interesse maior, de um interesse momentâneo a um interesse durável, de
um interesse duvidoso a um interesse certo (W

o direito de defesa, nunca, porém , riscá-lo dos Códigos, porque assim
procedendo o legislador se-tornaria cúmplice dos maus

É certo, porém, que a redação do dispositivo (§ Ia do art 14) deixava um
caminho aberto para eventual instalação do debate, notadamente na situação concr eta
em que fosse necessário sopesar direitos ou interesses individualizados postos em
choque, para daí qualificá-los como sendo um mal maior e outro mal menor.
Com efeito, o critério legal de valoração dos bens é vago e inseguro.
Por isso que a doutrina moderna reformulou essa dogmática, e aí se impõe o
entendimento abalizado de Miguel Reale Tr, segundo o qual, um mal será tido
como inferior a outro levando-se em consideração não sóapenaqueécom inada
a ambos, mas, também, a natureza dos males, tendo em vista os fatores
particulares e ético-sociais em que se dá o conflito
O decisivo, como acentua o culto Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, é o caso particular. “Os bens não podem ser
confrontados apenas em face da fria disposição legal, considerados isoladamente
da circunstância em que se dá o conflito, e independentemente dos seus titulares
A sanção imposta não pode servir como critério através do qual se valore bens
em conflito, pois constitui um critério abstrato” 02)

10,, Justificação dos crimes em defesa
No Coáex em exame (ar t 14), ainda se encontram as justificativas dos
crimes “em defesa” da própria pessoa ou de seus direitos (§ 2ü); “em defesa”
da família do delinqüente (§ 3a); e “em defesa” da pessoa de um terceiro (§ 4a)
O elemento subjetivo que comanda tais causas de exclusão do ilícito
(ou de antíjuridicidade) consiste na indispensável intencionalidade de se
defender, que os romanos chamavam de animus defendendi. Na luta biológica
pela perpetuação da espécie, para salvar a sua vida, ou a de outrem, ou ainda
salvai os seus bens, o homem tem o direito de reagir contra o seu agressor,
ainda que de modo violento
Cuida-se de um direito natural, pr óprio da natureza racional do homem
Na classificação dada por Bentham, acima mencionada, a “defesa própria”
aparece como quarta justificativa, e de acordo com o seu pensar, a sociedade,
no progresso de suas idéias e instituições pode enfraquecer a sua prática, limitai312
(31) £Do estado de necessidade’ pág !35; (remissão h } Bemham. ‘Traité de legislatwn civile e!
penale". t I pág 29)
(32) 1 Teoria do delito . págs 251-252

Vejamos então alguns dos seus aspectos.
A defesa da própria pessoa, ou a defesa em prol de seu familiar, ou ainda,
a defesa de seus direitos (§ § 2" e 3Ü), tornava justificável o cr ime, desde que presentes
três requisitos, a saber: a) a certeza do mal que se pretende evitar; b) a falta absoluta
de outro meio menos prejudicial; c) não ter o autor do fato, ou seu familiar, agido
de forma provocativa e nem praticado delito que desse causa ao conflito
Exigia-se que a certeza do mal que se quer evitar, isto é, se o mal já
passou não se falava “em defesa”, mas em vingança, o que já não era mais
tolerado pelo legislador
Por outro lado, o requisito assinalado na letra b acima demarcava os
limites da defesa, ou seja, esta não devia ultrapassar a força do ataque, ou, por
outras palavras, exigia-se a modeiação no agir e o excesso não era permitido.
Tá o terceiro íequisito (letra c) combinava com a exigência de ser a
agressão injusta, não provocada.
Com relação ao crime realizado em defesa da pessoa de um terceiro (§
4Ü), é de assinalar, primeiramente, a frase dita por Bentham: “convém à salvação
comum que todo o homem de bem se considere protetor natural de seu semelhante” .
A justificação em tela surgiu na história como complemento da legítima
defesa própria Pata ser reconhecida, no caso do Código Criminal do Império, a
justificativa reclamava a satisfação de quatro requisitos, a saber: a) certeza do mal;
b) falta absoluta de outro meio menos prejudicial; c) eficácia da medida; d) que o
mal que se pretendia evitar fosse maior, ou pelo menos igual ao que se causou.
Destes, três já foram comentados acima O único requisito ainda nao
abordado é o referido na letra d, ou seja, que o mal que se pretendia evitar
fosse maior, ou pelo menos igual ao que se causou Repete-se, neste caso, a
possibilidade de se formar a discussão em torno de como sopesar e distinguir
adequadamente, num caso concreto, dentre os males conflitantes, o que fosse
maior, ou menor, ou igual a outro
Há mais uma causa justificadora dos crimes praticados “em defesa” .
Como nota complementar ao § 4~ do citado artigo 14, o legislador diz que
reputar-se-á “em defesa própria ou de um terceiro om al causado narepuisa” à
invasão da propriedade (ou na tentativa desta), fora dos casos permitidos em
lei Deduz-se, então, que a justificativa não prevalecia nos casos em que a
entrada era permitida por lei De se notar, ainda, que a norma permissiva justifica
o mal (repulsa) que é cometido com o fito de evitar outro mal (invasão), o que,
de forma reiterada, confirma a aplicação da teoria do utilitarismo.
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Sobre a estrutura da legítima defesa assim caracterizada, ou seja, como
causa justificativa de caráter geral ou simplesmente ser umaexcludente genérica,
visto que ultrapassados os limites de sua restrita referência ao crime de
hom icídio, acom panhando o pensam ento de M iguel Reale J r , podemos
acrescentar que a opção adotada pelo legislador convergiu para a construção
de diversos tipos de legítima defesa, pois, enquanto no artigo 14, §§ 2Üe .3",
cuidou-se de estabelecer os requisitos da defesa própria da própria pessoa ou
de seus direitos ou em defesa da família, no § 4~ do mesmo artigo, explicitouse os requisitos da legítima defesa de terceiro (33)

Destarte, se um mandado de prisão fosse expedido pelo juiz de paz, a
ordem não poderia ser cumprida em face da incompetência de tal autoridade
(Lei de 3 de dezembro de 1841). De outio vértice, se o mandado de prisão
apresentasse algum vício formal (não declarar o crime, não for escrito pelo
escrivão e assinado pelo juiz, não foi dirigido ao oficial de justiça etc ), não
devia ser executado E se a oídem for contia legem, evidente que também não
deverá ser atendida
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Convém assinalar, ademais, que o legislador do Império não se utilizou da
expressão “legítima defesa”, tão usual no Direito atual, a ponto de ser identificada
como verdadeiro sinônimo de excludente de ilicitude (ou de antijuridicidade)
A propósito disto, o Professor Reale indaga: por que não bastaria a
locução genérica “legítima defesa”? E ele próprio a responde dizendo que a
inclusão de dados car acterísticos da situação de legítima defesa é exigida como
valoração do real. Além da necessidade de defesa como natural do homem,
requet-se a quem age em defesa própria, mas subsidiariamente em defesa da
lei, que use dos meios necessários com moderação.(34)
Lembre-se, afinal, que uma vez formulada a alegação no sentido de tei
sido o crime praticado “em defesa”, impunha-se apresentar quesito específico
ao jury sobre a justificação do crime, sob pena de nulidade da decisão É o que
se extrai da jurisprudência: “E nullidade não se ter fe ito quesito de
justificabilidade do crime, quando do interrogatório do réo consta ter sido
allegada em defeza'* (Ac Rei S Paulo, 17 de dezembro de 1875, “O Direito”,
vol. IX, pág. 5 6 7 )(35)

11 Resistência à execução de or dem ilegal
Será o crime justificável e não será punida a ação quando feita em
resistência à execução de ordens ilegais, desde que não excedidos os meios
necessários para impedi-la (é o que se extrai do § 5Üdo art 14 do Código
Criminal do Império)
Para melhor compreensão dessa causa de justificação é mister entender
o que são ordens ilegais, e é o próprio Código que nos oferece a definição nos
seguintes teimos: “São ordens e requisições illegaes as emanadas de autoridade
incompetente, ou destituídas das solemnidades externas necessárias para a
sua validade, ou manifestamente contrarias á lei ” (art 143)
(33) “ Teoria do delito . pág 219
(34) “ Teoria do delito” pág 220
(35) ARAÚJO, João Vieira de Ob c it, vol II pág 40
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O exercício do direito de defesa, em qualquer dessas hipóteses, é
perfeitamente claro e justo, pois o próprio Código não só pune quem expede
ou faz requisição ilegal, como quem a executa (art. 142) A única ressalva feita
sobre esse direito diz respeito ao emprego de meios necessários que visam
impedir o cumprimento da ordem, visto que o excesso, cometido no caso de
resistência, afasta a justificativa

12 A justificação do castigo
Também não se pune o mal causado pela aplicação de castigo modet ado
que os pais derem a seus filhos, os senhores a seus escravos e os mestres a seus
discípulos, desde que a “qualidade” do castigo não contrarie as leis em vigor
(§ 6" do art. 14 do Código Criminal do Império).
O dispositivo em questão abraça a sexta justificativa relacionada por
Bentham, denominada “poder doméstico” Por essa causa defendia-se a existência
do poder legítimo de fazer mal para reprimir o mal, próprio do exercício da
autoridade conferida ao pai, ao senhor e ao mestre que podiam castigar o filho,
o escravo e o discípulo O mal infligido a um destes era chamado de castigo
Tal justificativa corresponde ao que hoje denominamos de “exercício
íegular de direito”.<3r,) Cada um a dessas pessoas exer cia a potestas em relação a
filhos, escravos e discípulos, e, por via de conseqüência, gozavam de amparo
legal para aplicar-lhes os corretivos necessários e moderados
A redação desse parágrafo, num certo ponto, provocou discussões no
que tange à interpretação do que seja “castigo moderado”, visto que indefinido
na lei, o que dava ensejo a contestações. Mas, a justificação não seria confirmada
no caso de exercício irregular do direito, ou seja, quando o castigo, ainda que
aplicado de forma moderada, fosse contrário às leis em vigor Nesse sentido,
vejamos o exemplo citado por Thomaz Alves Júnior : “se pelo regulamento da
instrução pública são proibidos castigos corporaes, o mestre que os inflingir
com toda a moderação não pode justificar-se, porque o castigo, embora
moderado, teve uma qualidade que a lei proibia” (37)
(36) Cf art 23 III segunda paite. da Nova Parle Geial do Código Penal
(37) Ob cit tomo I pág 285

32

Justitia, São Paulo, 63 (194), a b r/ju n 2001

13 Conclusão
Feita esta perfunctória análise sobre alguns pontos relevantes do Código
Criminal do Império, mister reconhecer que desse emaranhado de conceitos
jurídicos e normas que marcaram época no Direito Penal brasileiro, sobressai
um a lição de marcas profundas, que pode ser assim sintetizada: os objetivos
visados pelo Direito Penal e consequente legislação não se prendem tão-só à
aplicação mecânica de instrumentos sancionadores, mas se afinam com o escopo
de acomodar o direito de punir estatal a um critério superior de utilidade da
própria punição, absolutamente compatível com o sentimento comum de justiça.
Em outras palavras, a ciência penal, assim como já demonstraram os
cultores do Direito do século XIX, está impregnada de um cunho filosófico
que pressupõe a sua valorização como instrumento útil e necessário no combate
que se trava contra o crescimento do mal
Nesse sentir, a punição do indivíduo só tem sentido se for eficaz e se
dela for possível tirar proveito para a sociedade
Por isso, as causas de justificação - ou as excludentes - contemplam a
garantia de liberdade do homem ao expurgar a ilicitude do ato Afinal, tudo isto
bem revela a sublime missão do Direito Penal, qual seja, a de efetivar a supremacia
da felicidade coletiva, isto é, concretizar a superioridade do bem sobre o mal
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A lcance da expressão “O crim e de
outrem” prevista na forma culposa do
artigo 312 do Código Penal
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I - Apresentação do problema
0 aitigo 312 do Código Penal Brasileiro prevê o “peculato” e erige à
condição de figura criminosa aúnica das condutas perpetradas na forma culposa
poi funcionário público contia a administração pública
A figura culposa se encontra no § 2~ que traz a seguinte redação:
“Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de
outrem: pena: detenção de três meses a um ano”
A doutrina e a jurisprudência divergem a respeito do alcance dessa
expressão “crime de outrem”
Temos o seguinte quadro de possibilidades:

1 - ela abrange todo e qualquei tipo de crime, praticado ou não poi
funcionário público, como um furto, por exemplo;
2 - abrange apenas crimes praticados por funcionário público no
exercício do cargo, qualquer que seja o crime;
3 - esse “crime de outrem” é apenas o “crime de peculato” praticado
exclusivamente poi funcionário público;
4 - abiange apenas crime de peculato, tanto praticado por funcionário
público quanto por funcionário público em co-autoria com um ou m ais
particulares
Todos concordam que essa tal expressão se refira, pelo menos, ao crime
de peculato
A questão está em saber, apenas, se outros crimes além do peculato
podem estar abrangidos pela expressão e se tanto o funcionário público quanto
o particular estariam abrangidos pela palavra “outrem”
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II - Princípios da legalidade e da tipicidade
A tipicidade é um a das principais m anifestações do princípio
constitucional da legalidade
Por ela, um a conduta somente pode ser considerada criminosa quando
expressamente prevista, em sua inteireza, em uma norma (lei federal ordinária
que tenha obedecido o processo legislativo normal e não o extraordinário)
definidora daquela conduta
Também por ela resta impedido o aplicador da lei de interpretá-la
extensiva ou abrangentemente A interpretação de um a lei penal se fará sempre
restritivamente
Não se pode estender a abrangência de um dispositivo legal penal para
mais do que ele expressamente afirme
Além disto, do mesmo princípio resulta ser a analogia inaplicável
quando se trate de desfavorecer o suposto autor de um crime
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“doloso”, não é considerado um “crime doloso contra a vida” (e não é, portanto,
julgado pelo Tribunal do Júri) exatamente pela principal razão lógica de estar
ele inserido no título “dos crimes contra o patrimônio” do Código Penal Sendo
então, por força de expressa disposição de lei, um “crime doloso contra o
patrimônio”, não há nenhum jurista no Brasil que o considere um “crime doloso
contra a vida” pois isto afrontaria a lógica do sistema da lei penal
Dai não ser possível afirmar que a conduta culposa do peculato possa
abranger outros crimes além do peculato do qual é ela parte integrante e
indissociável.

IV - Interpretação gramatical
L e ia-se aten tam en te a afirm ação do disp o sitiv o que estam os
interpretando Para tanto, reproduzamo-lo novamente:
“Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de
outrem: pena: detenção de três meses a um ano”
Interpretemos a expressão “o crime”

Tá por aí se concluiría com alguma facilidade que a expressão “crime
de outrem” não podería abrangei outros crimes que não o peculato, já que o
dispositivo prevendo a figura culposa é parte integrante do tipo legal que prevê
a figura criminosa do peculato

O
legislador pretendeu, aqui, referir-se especificamente a um tipo de
crime e não a qualquer crime

Se o princípio da legalidade, gerador das regras da tipicidade, da não
interpretação extensiva e da inaplicabilidade da analogia podem e devem ser
aplicados a todas as figuras penais previstas na parte geral do Código Penal e
das leis especiais, não há como fugir à conclusão de que se aplique ele
igualmente ao artigo 312 em seu todo (aí incluídos seus parágrafos)

Este “o” antes do substantivo restringe a abrangência do substantivo
que o segue

III - Inter pretação lógico-or gânica
A interpretação de uma determinada norma penal não pode fugir à
regra geral (aplicável a todos os ramos do direito) de não afrontar a lógica e à
organicidade da lei de que faça ela parte e que se pretenda interpretai
Uma lei, qualquer que seja ela, é um todo orgânico Se uma lei codificada
é composta por livros, títulos, capítulos, artigos, parágrafos, incisos, alíneas a
itens, cada uma destas partes precisa estar em consonância com a parcela maior
em que se encontra situada
Assim, uma alínea precisa guardai consonância com o parágrafo em
que está inserida, o capítulo não pode abranger mais do que o título abrange e
assim por diante Um parágrafo não pode, por aplicação de princípios lógicos,
nidificar condutas em nível maior de abrangência do que é permitido ao artigo
em que se encontra aquele enquadrado.
O
latrocínio, por exemplo, embora seja nitidamente um crime em que
se ofende o bem jurídico “vida” da vítima e seja quase que sempre um crime

O que nos peimite concluir neste sentido é a existência do artigo definido
“o” que antecede o substantivo “crime” e compõe, assim, a expressão “o crime”

Fosse intenção do legislador referir-se a qualquer tipo de crime, por
certo que precisaria utilizar-se unicamente da palavra “crime”, de que resultaria
a seguinte expressão: “ concorre culposamente para crime de outrem ” (sem o
“o”, portanto).
Se alcunhará, talvez, este tipo de interpretação de “preciosista” Mas não!
A lei não contém dispositivos inúteis!
Para confirmar que nos momentos em que o legislador procura referirse a qualquer crime ele não se utiliza do artigo “o”, basta lançar mão do artigo
180 do mesmo Código Penal:
“Art 180 Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito
próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir pata que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, de I (um) a 4 (quatro) anos, e multa”
Por aqui se constata que foi efetiva intenção do legislador punir o agente
que adquira, receba etc., coisa que saiba ser produto de qualquer crime, o que
se denota pela ausência do artigo “o” definidor de um tipo específico de crime
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Logo, se no caso do peculato, ao fazer referência ao peculato culposo o
legislador empregou o artigo definidor de um tipo específico de crime (o artigo
“o”), fe-lo para impedir que houvesse interpretação abrangente e para garantir
que o intérprete se limitasse ao entendimento de que se trata de um tipo
específico de crime: o de peculato!
V - Interpretação sistemática
São inúmeras as passagens em que o legislador dem onstra essa
vontade inequívoca de separar situações abrangentes de outros crim es
(empregando aí a palavra “crim e” não antecedida do artigo “o”) das situações
em que somente de um determinado ciim e se está a tratar (em pregando aí a
expressão “o crime”)
E isto o legislador faz sistematicamente. Não se podería, portanto, ao
se analisar a abrangência de um a determinada expressão contida em um
determinado parágrafo, deixar de levar em conta a forma como o legislador
agiu em outras situações inteiramente idênticas
Vamos a apenas algumas delas
Empregando o “o” para restringir o alcance da palavra “crime” fazendo
com que ela se refira somente ao crime tratado no artigo:
Homicídio
A rt 121
(■)
§ Io Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor
social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
( )
Instigação ou auxílio ao suicídio
Art 122
( )
Parágrafo único. A pena é duplicada:
I - se o crime é praticado por motivo egoístico;
(■)
Lesões Corporais

D O U TR IN A

Diminuição de pena
§ 4~ Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor
social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
( ■)
Maus-Tratos
Art. 136
( ■)
§ 3ÜAumenta-se a pena de um terço, se o crime é piaticado contra
pessoa menor de 14 (catorze) anos.
(■ )
Calúnia
Art 138
( . . . )

Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de
recompensa, aplica-se a pena em dobro.
(■)
Seqüestro e cárcere privado
Art 148
(■ )
II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de
saúde ou hospital;
(■)
Violação de domicílio
Art 1.50.
C ■)
§ Io Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com
o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:
(■ ■)

Art. 129
(■)
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A rt 163

Simulação de autoridade para celebração de casamento

( )
Dano qualificado

Ar t 238 Atr ibuir-se falsamente autoridade para celebração de casamento:

Parágrafo único Se o crime é cometido:
I - com violência à pessoa ou grave ameaça;
II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não
constitui crime mais grave;
C )
Posse sexual mediante fraude
Art 215
(■■)
Parágrafo único Se o crime é praticado contra mulher virgem, menor
de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos
(■■)
E assim em outras 47 (quarenta e sete) passagens o legislador agiu, no
Código Penal, da mesma foi ma Sempre se referindo ao crime tratado no artigo
como sendo “o crime”, designando-o, portanto, especificamente
Deixando de empregai o artigo definido “o” e empregando apenas a
palavra “crim e” para designar todo e qualquer crime, temos os seguintes
exemplos:
Perigo para a vida ou a saúde de outrem
Art 132 Expoi a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se o fato não constitui
crime mais grave.
(“crime”, aqui, referindo-se a qualquer crime)

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, se o fato não constitui crime
mais grave
(“crime”, aqui, referindo-se a qualquer crime)
Ninguém duvida que ao se referii, no parágrafo único do art 215 a “o
crime” praticado contra “mulher virgem menor de 18 e maior de 14 anos” o
legislador esteja tratando do crim e de “posse sexual m ediante fraude”
Interpretação restritiva e lógica.
Da mesma forma, ninguém discute, na doutrina ou na jurisprudência,
que ao se ter referido, no parágrafo único do artigo 163, a “o crime”, o legislador
estivesse tratando do crime de “dano” Interpretação restritiva e lógica
E assim por diante, todos os artigos acima transcritos permitem uma e
apenas uma interpretação a respeito da abrangência da expressão “o crime”
deles constante: abiange ela apenas o crime tratado no respectivo artigo.
O legislador agiu da mesma forma, como vimos, no § 2®do artigo 312
Por qual razão, então, há algum a discussão a respeito do alcance da
expressão “o crim e” no aludido parágrafo? Qualquer interpretação que
signifique abranger mais do que o crime de peculato tratado no artigo em
que tal parágrafo está inserido, perfaz evidentemente interpretação extensiva
e ilógica
Não há razão lógica alguma que permita utilizar de dois pesos e duas
medidas distintas, uns paia avaliar a extensão de determinada expressão em
alguns artigos e outros para avaliar de forma diferente a mesmíssima expressão
contida em um determinado artigo (exatamente o art. 312).
As regras da interpretação sistemática não permitem essa diferença de
comportamento por parte do intérprete, distorcendo regras de interpretação ao
sabor casuísta de uma ou outra situação que sob sua exclusiva ótica mereça ora
uma interpretação mais “benevolente” e oia mais “severa”, dependendo de
quem seja o suposto autor do possível crime em análise.

VI - “Outrem” pode sei qualquer pessoa?
Calúnia
Art 138 Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido
como crime:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa
(“crime”, aqui, referindo-se a qualquei crime)

Como vimos, dentr o da expressão “o crime de outrem”, a expi essão “o
crime” diz respeito apenas ao crime de peculato.
Mas e qual a extensão da palavra “outrem” contida na mesma expressão?
Sabemos que somente funcionários públicos podem praticar, sozinhos,
o crime de peculato, assim como todos os demais crimes ditos “funcionais” .
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E sabemos que excepcionalmente também um ou mais particulares
poder ão cometei o mesmo cr ime funcional, desde que em co-autor ia com algum
ou alguns funcionários públicos Afinal, é esta a lição que se extrai da regra
contida no aitigo 30 do Código Penal já que o ser funcionário público é
circunstância elementar desses crimes funcionais e, com o tal, se estende (se
comunica) aos particulares que eventualmente praticarem tais crimes com
alguns ou alguns funcionários públicos
D a í c o n c lu íi-se que tan to fu n cio n ário p ú b lic o p o ssa p raticar,
normalmente, crimes funcionais (dentre os quais o peculato) quanto particulares
o possam, excepcionalmente desde que, repita-se, não sem a contemporânea
participação de um funcionário público.
Em sendo assim, a expressão “outrem” é necessariamente abrangente,
por força de expressa disposição de lei (art 30 do Código Penal) de ambas as
possibilidades: a de funcionário público cometendo peculato e a de particular
cometendo o mesmo crime
A figura culposa prevista no artigo 312 não deixa, só pelo fato de prever
um comportamento culposo, de abranger as duas possibilidades como as demais
partes do mesmo artigo (caput e § 1") abrangem
Assim sendo, tanto cometerá crime de peculato culposo o funcionário
público que, agindo im perita, im prudente ou negligentem ente term inar
contribuindo involuntariamente paia: a) um peculato cometido por um ou mais
seus c o le g a s; q u an to o c o m e te rá se d a m esm a fo rm a c o n trib u ir
involuntariamente pata b) um peculato cometido por um ou mais funcionários
públicos em concurso com algum ou alguns particulares

VII - Conclusão
De todo o exposto, concluímos:
a) a ex p ressão “o crim e de o u trem ” p rec isa ser in te rp re ta d a
restrítivamente;
b) dentio dela, a palavra “crime” se refere exclusivamente ao crime de
peculato;
c) ainda dentro dela, a palavra “outrem” se refere tanto a funcionário
público quanto a particular;
d) somente cometerá crime de peculato culposo o funcionário público
que comprovadamente contribuir para crime de peculato praticado:
- por outro funcionário público; ou
- poi outros funcionários públicos; ou
- por um funcionário público e um particular; ou
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- por mais de um funcionário público e um particular; ou
- por um funcionário público e mais de um particular; ou
- por mais de um funcionário público e mais de um particular
e) jam ais cometerá crime de peculato culposo o funcionário público
que contribuii para o ciime (qualquer que seja) de um particular;
f) jam ais cometerá crime de peculato culposo o funcionário público
que contribuir para o crime (qualquer que seja) de um funcionário público em
co-autoria com um ou mais particulares, salvo se tal crime for um peculato;
g) jam ais cometerá crime de peculato culposo o funcionário público
que contribuir para o crime (qualquer que seja) de mais de um funcionário
público em co-autoria com um ou mais particulares, salvo se tal crim e foi um
peculato;
h) para que haja um crime de peculato culposo é indispensável a
comprovada existência de um ci ime de peculato doloso, seja ele praticado por
funcionário(s) público(s), seja praticado por estes e por um ou mais particulares
em co-autoria delitiva
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Furto de uso
Arthur Cogan

(*)

Procurador de Justiça aposentado - SP___________________________________________

A atual legislação brasileira desconhece o furto de uso que ocorre,
segundo Hungi ia, “ quando alguém arbitrai iamente retira coisa alheia infungivel
(v.g , um cavalo, um automóvel, um terno de roupa, um livro), paia dela servirse momentaneamente ou passageiramente, repondo-a, a seguir, íntegra, na esfera
de atividade patrimonial do dono” *(1)23
E certo que o Código Criminal do Império incluía em seu texto o furto de
uso com a seguinte redação: “Também cometerá furto e incorrerá nas penas do
artigo antecedente o que, tendo para algum fim recebido a coisa alheia por vontade
de seu dono, se arrogar depois o domínio ou uso que lhe não fora transferido”
Tratava-se de furto não por subtração, mas por apropriação de quem
recebera a coisa “por vontade de seu dono”
O Código Penal de 1890 não incluiu no seu texto o furto de uso, já que
o § 2", do seu artigo 331, consignou que era crime de furto “apropriar-se de
coisa alheia que lhe houver sido confiada ou consignada por qualquer título,
com obrigação de a restituir, ou dela fazer uso determinado”
Ao estudar a apropriação indébita, é ainda Hungria quem anota que “no
Brasil, o Código de 1830 não reconhecia autonomia ao crime” de que se trata,
dispondo no seu artigo 258 que “também cometerá furto o que tendo para algum
fim recebido a coisa alheia por vontade do seu dono, se arrogar depois o domínio,
ou uso, que lhe não ‘fora transferido’” Com indesculpável anacronismo, foi tal
critério adotado pelo Código de 1890, cujo artigo 331 declarava que “é crime de
furto apropriar-se de coisa alheia que lhe houver sido confiada ou consignada por
qualquer título, com a obrigação de a restituir ou fazer dela uso determinado” <2>
Tanto o Código de 1830 como o de 1890 consideraram a apropriação
indébita “como modalidade de furto”,<J) podendo-se ver, na redação do artigo 258
do Código Criminal do Império um prenuncio do hoje chamado furto de uso
Correta, portanto, a afir mação de Magalhães Noronha de que “o furto de uso
nunca foi contemplado por nossas leis, em que pese a opinião contrár ia de alguns” (4)
(*) Ex-Con egedoi-Geial do Ministério Público do Estado de São Paulo
(1) ‘ Comentáiios ao Código Penal , 1 ed vol VIL Revista Foiense pág 2i
(2) Idem S 123
(3)
(4)
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FRAGOSO, Heleno Cláudio “Lições de Diieilo Pena!” Parte especial. 7 ed . Forense, pág 354
‘Diieito Pena! Vol II 5 ed . Saraiva, pág 223
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N o projeto de novo Código Crim inal apresentado pelo Professor
Alcântara Machado, por incumbência do então Ministro da Justiça, Professor
Francisco Campos, constou, de seu artigo 350 —do furto —, no seu § 4", que
“tratando-se de criminoso ocasional, sendo de pequeno valor a coisa furtada,
não ocorrendo qualquer das circunstâncias enumeradas no § 2", poderá o juiz
diminuir a pena, ou substituir a reclusão pela detenção, ou aplicar somente a
multa de 100$000 a 2 .000$ 000 , se o agente cometer o crime:
I
- com o único objetivo de usar momentaneamente da coisa, tendo-a
restituído, no mesmo estado, voluntariamente, logo depois de usá-la”
M as na “Exposição de Motivos” que antecedeu o atual Código Penal,
que entrou em vigor atiavés do Decreto-Lei nü 2 848, de 7 de dezembio de
1940, o mesmo Ministro Francisco Campos esclareceu que “o trabalho de
revisão do projeto Alcântara Machado durou justamente 2 (dois) anos Houve
tempo suficiente para exame e meditação da matéria em todas as suas minúcias
e complexidades D a revisão resultou um novo projeto”
E, no novo projeto que se tiansformou no Código Penal que até hoje
vigora, não se incluiu o furto de uso, como constava do projeto Alcântara
Machado, destoando das legislações dos países desenvolvidos
O Código Penal italiano, no seu artigo 626 - 1, prevê o delito de furto
atenuado se o culpado agiu com o intuito de fazer uso momentâneo da coisa
subtraída e, após o seu uso momentâneo, a mesma é imediatamente restituída
Anota Maggiore que “o furto de uso foi reconhecido no direito romano
segundo a definição de Paolo furtum est contrectacio fraudolo.sa rei alienae, lucri
faciendi gratia, vel ipsius rei, vel etiam usus ejus, possessionisve (D 47 - 2, de
furtis)” E mais: “o furto de uso tem todas as características do furto simples e por
isso é incriminável: diferencia-se só pelo fim (objetivo e subjetivo) - que deve ser
o direito ao uso momentâneo e não ao proveito - e por conseqüente restituição” ÍS)
Para Ranieri o furto comum distingue-se do furto de uso por dois
elementos particulares constitutivos, um deles o elemento material “que neste
último delito exige a restituição imediata da coisa à pessoa ofendida, após o
seu uso m om entâneo, e, segundo, o elem ento psicológico, pois ao dolo
específico do delito de furto junta-se o propósito de fazer uso momentâneo
da coisa subtraída” <6)
O Código Penal português, em vigor a partir de Ia de outubro de 1995
(Decreto-Lei rr 48), dispõe, no artigo 206, que “quando a coisa furtada ou
ilegitimamente apropriada for restituída, ou tiver lugar a reparação integral do
(5)
(6)

“Diiino Penale” Vol II l 2, 4 ed Nicola Zamichele Editoie, pág 968
“Manuale di Diiino Penale” Vol 3 paile spetiak. Cedam-Padova pág 446
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prejuízo causado, sem dano ilegítimo de terceiro, até o início da audiência de
julgamento em primeira instância, a pena é especialmente atenuada”

Toda vez que ocorre delito que choca a opinião pública e é explorada
pela mídia, surge, por iniciativa oficial ou de.parte de um integrante do Legislativo,
proposta de exacerbação de pena, ou criação de nova form a delituosa,
isoladamente, quebrando a har monia que rege a estruturação de um código

Se é certo que a disposição do referido artigo não é mais do que uma
forma atenuada de pena, a previsão de restituição, não deixa de se aproximar
do chamado furto de uso
O Código Penal português tem, ainda, disposição expressa para o furto
de uso de veículo, no artigo 208:
“Quem utilizar automóvel ou outro veículo motorizado, aeronave, barco
ou bicicleta, sem autorização de quem de direito, é punido com pena de prisão
até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias, se pena mais grave não lhe
couber por força de outra disposição legal”, sendo “a tentativa punível”
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Recentemente formou-se comissão que elaborou anteprojeto de novo
Código Penal, e, revisto, transformou-se em projeto que chegou a ser divulgado
Nele figurou, como inovação, o delito de peculato de uso (art 319, § 2Ü), mas
desconheceu-se, mais um a vez, o furto de uso.
Agora a tônica é a reforma da parte geral do Código Penal, abr angendo
as penas, criando-se celeuma, sem que sejam abordados, de forma definitiva,
os pontos cruciais de um novo Código Penal, na sua inteireza.

Na atual legislação pátria o furto de uso não extravasa do campo do
ilícito civil, desde que a coisa, temporariamente usada, seja devolvida na sua
integridade

Quando surgir o momento, e esperamos que seja para logo, de uma
reforma ampla e definitiva da legislação penal no seu todo, não há porque não
se cogitar de nela incluir o delito de furto de uso

Não o caracteriza a mera intenção de devolver: “Para que se admita o
furto de uso são indispensáveis dois requisitos: o escopo de fazer uso momentâneo
da coisa e a sua reposição imediata e voluntária, íntegra, após a utilização Não
basta, pois, a mera intenção de restituí-la ao dono, sem que se saiba quando
Nesta hipótese prevalece a ilicitude da ação, já que o proprietário deve ter sempre
a disponibilidade do que lhe pertence” (Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo - Apelação n~ 684 527/7 - Revista dos Tribunais, vol 697/315)

A sua falta no texto legal estimula, com a impunidade, situações que
de há muito deveriam ser íeprimidas

O abandono da res, por si só, também impede o reconhecimento do
furto de uso:
“Para a car acterização do furto de uso é necessário que o agente restitua
a coisa no mesmo local e no estado em que se encontrava, logo, por não ter
havido devolução da res - senão seu abandono, ao pressentir o acusado a busca
pelo P o líc ia - ao local de origem E por não haver o réu agido de livre vontade,
mas forçado pela aparição de terceiros, não há que se falar em furto de uso”
(Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação n~ 741 103/1 - Revista
dos Tribunais, vol. 700/341).
Vale a advertência em decisão do mesmo Tribunal:
“É preciso um pouco de cautela no pronunciamento do non liquet
argumentando com a impunidade que freqüenta indesejavelmente a cena
brasileira ” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação r r 51 0030 - Revista dos Tribunais, vol 695/366)
O certo é que esta indesejabilidade, que leva à impunidade, de há muito
já deveria ter sido removida do cenário da legislação penal repressiva
Legisla-se, no Brasil, de forma atabalhoada, sem critério

Assim, o agente que, depois de subtrair veículo e com ele deslocar-se,
vindo, ao depois, repô-lo no mesmo local, mesmo sem nenhum dano e com o
combustível reposto, não merece ser autor de mero ilícito civil, reconhecido
que não teve a intenção de se apossar da coisa.
Analisando a legislação argentina, Sebastian Solei bem situou a questão:
“há furto, toda vez que abstratamente seja possível afirmar que em determinado
momento o dono da coisa não podería praticar atos materiais de disposição se
tivesse querido fazê-lo e esse impedimento decorre da ação de apoderamento
do ladrão” <71
Para ele, “por regia, o chamado fui to de uso que importa na subüação
da coisa da esfera de vigilância do dono e seu apoderamento, fica sob a sanção
do artigo 162”,<8>que tipifica o fui to
Durante o período revolucionário, a Tunta Militar que assumiu o Governo,
pelo Decreto-Lei i r 1 004, de 21 de outubro de 1969, promulgou um novo Código
Penal, com exposição de motivos do então Ministro da Justiça, Luís Antônio
Gama e Silva, baseado num antepiojeto de Nelson Hungria, elaborado em 1963,
revisto por Aníbal Bruno e Heleno Cláudio Fragoso e com uma revisão final
feita por Benjamim de Moraes Filho, Heleno Cláudio Fragoso e Ivo D ’Aquino
Na exposição, o Ministro salientou que “o furto de uso, que se faz mais
e mais frequente, em especial no que se refere ao automóvel, é agora previsto78
(7)
(8)

“Derecho Penal Argentino” t IV Tipográfica Editora Argentina, pág 203
Idetn pág 204
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É claro que se o agente subtraiu o veículo, usou-o e, em vez de repô-lo no lugai
onde se achava, abandonou-o em qualquer outra parte, não realiza o furto de
uso, mas furto consumado”
No seu artigo 166 dizia: “se a coisa, não fungível, é substituída para o
fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente restituída ou
reposta no lugar onde se achava:
Pena - detenção até seis meses, ou pagamento não excedente a trinta
dias multa
Parágrafo único As penas não aumentadas de metade, se a coisa usada
é veículo motorizado, e de um terço se é animal de sela ou de tiro”
No projeto de reform a do Código Penal, apresentado em 1999, o
presidente da Comissão Revisora, Ministro Vicente Cernicchiaro, salientou,
na exposição de motivos, que se “prevê o peculato de uso” com o “evidente
sentido de resguardo da moralidade administrativa com inegável reflexo no
patrimônio público” (art 319, § 2Ü)
É de se compreender que o dolo do furto de uso “é idêntico àquele do
furto, com mais um elemento específico consistente no esforço de fazer uso
momentâneo da coisa subtraída”, acompanhado da intenção de restituir a coisa
da qual fez uso momentâneo”,(9) não havendo razão para que o agente deixe de
ser, de forma mais branda, punido

(9)

ANTOLISEI. Fiancesco “Maiutalc di Dii iito Penate Pane %pe<. iale I, Dou A Giuffré Editoie.
pág 225

*r
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Nélson Hungria e o concurso de pessoas
no crime de infanticídio
Damásio de Jesus
Professor - SP_______________________________________________________________

O crim e de infanticídio encontra-se desciito no aitigo 123 do CP:
“Matai, sob a influência do estado puerpeial, o própiio filho, durante o parto
ou logo após”
Pode ocorrer que terceiro realize o verbo típico ou concorra para a
prática do crime Surge a questão: o terceiro é autor ou partícipe de homicídio
ou infanticídio?
Trata-se de crime próprio, uma vez que somente a mãe pode ser sujeito
ativo principal Essa qualificação doutrinária, porém, não afasta a possibilidade
da concoirência delituosa
A norma de extensão do artigo 29, caput, 1“parte, do CP, reza: “Quem,
de qualquer modo, concorie para o crime incide nas penas a este cominadas”
Dessa forma, quem concorre paia a prática do infanticídio deve submeter-se à
sanção imposta
A solução, entretanto, nunca foi pacífica. O centro da discussão situase na questão da com unicabilidade da elem entar “influência do estado
pueiperal”, nos termos do artigo 30 (antigo art 26 do CP): “Não se comunicam
as circunstâncias e as condições de caiáter pessoal, salvo quando elementares
do crim e” Transm itindo-se o elem ento típico ao terceiro, responde por
infanticídio: caso contrário, por homicídio
Na doutrina brasileira, adotavam o ponto de vista da comunicabilidade
(infanticídio): Roberto Lyra, Olavo Oliveira, Magalhães Noronha, José Frederico
Marques, Basileu Garcia, Euclides Custódio da Silveira e Bento de Faria. Ensinavam
que o partícipe deve responder por crime de homicídio: Nélson Hungria, Galdino
Siqueira, Costa e Silva, Heleno Cláudio Fragoso, Salgado Martins e Aníbal Bruno.
Atualmente, defendem a tese do infanticídio: Paulo José da Costa Júnior,
Delmanto & Delmanto, Luiz Regis Prado & Cezar Roberto Bitencourt, Mirabete
e Damásio
Nélson Hungria, durante quarenta anos, foi o maior defensor da
incomunicabilidade. íá em 1937, apreciando a legislação penal então vigente
e o Projeto Sá Pereira, dizia: “E bem de ver ainda que não pode invocar a
honor is causa” ( ) “o co-partícipe no crime da parturiente, seja ele quem
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for” (1) Analisando o CP de 1940, de quem foi seu principal autor, afirmava:
“Não diz com o infanticídio a regra do artigo 25 (‘Quem, de qualquer modo,
concorre para o crime incide nas penas a este cominadas’). Trata-se de um
crime personalíssimo A condição ‘sob a influência do estado puerperal’ é
incomunicável Não tem aplicação, aqui, a norma do artigo 26, sobre as
circunstâncias de caráter pessoal quando elementares do crime As causas que
diminuem (ou excluem) a responsabilidade não podem, na linguagem técnicopenal, ser chamadas circunstâncias, pois estas só dizem com o maior ou menor
grau de criminosidade do fato, ou seja, com a maior ou menor intensidade do
elemento subjetivo ou gravidade objetiva do crime O partícipe (instigador,
auxiliar ou co-executoi material) do infanticídio responderá por homicídio
Como diz Gautiei, ‘toas participante autres que la mère sont régis par le droit
coinmun’ O privilegium legal é inextensível A quebra da regra geral sobre a
unidade de ciime no c.oncursus delinquentium é, na espécie, justificada pela
necessidade de evitar-se o contra-senso, que orçaria pelo irrisório, de imputarse a outrem que não a parturiente um crime somente reconhecível quando
praticado ‘sob a influência do estado puerperal’” (2>

do concurso de pessoas no infanticídio, em que modificou sua posição na última
edição de sua obra, fato que passou despercebido da maioria da doutrina brasileira
Reconhecendo humildemente o engano e dando a mão à palmatória, adotou a tese
da comunicabilidade na 5a edição dos “Comentários”: “Comentando o artigo 116
do Código suíço, em que se inspirou no artigo 123 do nosso Logoz (op c it, pág
26) e Hafter (op. c it, pág 22) repetindo o entendimento de Gautier, quando da
revisão do Projeto Stoos, acentuam que um terceiro não pode ser co-partícipe de
um infanticídio, desde que o privilegium concedido em razão da ‘influência do
estado puerperal’ é incomunicável Nas anteriores edições deste volume,
sustentamos o mesmo ponto de vista, mas sem atentarmos no seguinte: a
incomunicabilidade das qualidades e circunstâncias pessoais, seguindo o Código
helvético (art 26), é irrestrita( ‘Les relatiom, qualités etcirconstancespersonnelles
spéciales dont V ejfetestd’augmenter, dediminuer o u d ’e.xclure lapeine, nauront
cet effet q u à Uégard de Vauteur, instigateur ou compli.ce quelles concernent’),
ao passo que perante o Código pátrio (também art 26) é feita uma ressalva: ‘Salvo
quando elementares do crime ’ Insere-se nesta ressalva o caso de que se trata
Assim, em face do nosso Código, mesmo os terceiros que concorrem para o
infanticídio respondem pelas penas a este cominadas, e não pelas do homicídio” <s>
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Dotado de fascinante cultura jurídica e conhecedor profundo da doutrina
e da legislação estiangeira, especialmente a italiana e a suíça, Hungr ia era um
brilhante expositor, notável crítico e aigumentador insuperável Na palavra de
Roberto Lira, “uma culminância”.(3) “Um homem em dia com a ciência de seu
tempo”, como lembrava Heleno Cláudio Fragoso<4) Tornaram-se célebres os
intermináveis debates doutrinários, principalmente com Magalhães Noronha,
de quem costum ava discordar em longas e acaloradas correspondências,
algumas transcritas em seus “Comentários”
Nélson Hungria dificilmente mudava de opinião, sendo conhecido pela
firmeza de suas posições Mas, por volta de 1960, como nos confiou Heleno
Cláudio Fragoso num encontro que tivemos no Rio de Janeiro, Hungria, já
beirando a aposentadoria, passou a “ouvir m ais”, alterando orientações
apaixonadamente preservadas ao longo dos anos Tanto que, membro da
Comissão elaboiadota do Anteprojeto de Código Penal de 1963, várias vezes
surpreendeu seus pares aceitando teses contrárias ao seu pensam ento
ardorosamente exposto em suas obras Foi o que aconteceu em relação ao tema
(1)
(2)
(3)
(4)

“Direito Penal’1 Paite Especial Rio de Janeiro: Livraria Jacyntho, 1937, pág 266
‘Comentários ao Código Penal . 3 ed . Rio de Janeiro: Forense, 1955 Vol. 259, nu 58, verbete
“infanticídio e concmso de agentes”
“Estudos de Direito c Processo Penal cm homenagem a Nélson Hungiia” Rio de Janeiro: Forense
1962, nota introdutória de Heleno Cláudio Fragoso, pág 7.
“Estudos de Direito e Processo.. , cit. pág 8
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Poucos notaram a mudança de posição de Hungria.(6>Prova é que até hoje,
mais de 20 anos depois, ele continua erroneamente sendo citado por quase todos
os autores, inclusive por nós,56(7)89como partidário da tese da incomunicabilidade.
Nem o próprio Fragoso deu conta desse fato, pois em 1979, no mesmo volume da
edição em que Hungria passou a aceitar a tese da responsabilidade do terceiro a
título de infanticídio, ele, Heleno Cláudio, co-autor dos comentários, dizia: “Hungria
inaugurou entre nós a corrente dos que entendem que o terceiro que coopera no
delito comete o crime de homicídio Sempre entendemos correta a lição de Hungria.
Em conseqüência, o estranho que participa do infanticídio pratica o crime de
homicídio” E nas edições posteriores da Parte Geral dos “Comentários”, o escrito
firme de Hungria, ainda inalterado, continua expressando a abandonada orientação
do mestre, ao apreciai o antigo artigo 26 do CP: “Assim, a ‘influência do estado
puerperal’ no infanticídio e a honoris causa no crime do artigo 134: embora
elementares, não se comunicam aos cooperadores, que responderão pelo tipo
comum do crime, isto é, sem o privilegium,,í9)
(5)

1979 Vol V n- 58 pág 266

(6)
(7)

Miiabete notou (‘ Manual de Direito Penal”, Parte Especial São Paulo: Atlas, 2:90. nü4 3 3 2000)
JESUS, Damásio E de “Direito Penal”. Paite Gera! 23 ed São Paulo: Saraiva 1:443 2000;
Parte Especial, 23 ed . 2:111. 2000.

(8)
(9)

Op d l Parte Especial, HUNGRIA & HELENO 5 ed . 1979, Vol 541,na 28
Op c/7 ,5 ed . vol I, tomo II. pág 433 nu 121, 1979
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Pena que Hungiia não viveu mais tempo leriam os a oportunidade de
colher outras lições de quem, considerado o maior penalista brasileiro e
inquebrantável defensor de suas próprias idéias, fortaleceu com os anos a virtude
da humildade de aceitar a opinião alheia, reconhecendo, como poucos fariam,
um erro de quatro décadas Deu-nos, como afirmou Heleno Cláudio Fragoso,
um exemplo “magnífico de fidelidade à ciência e à cultura jurídica” (10)

(10) ‘ Estudos

. c it. pág 8

Nr
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Reflexões sobre o perfil do Ministério
Público de ontem, de hoje e do 3aMilênio
João Gualbevto Gaicez Ramos

(*)

Procuiador da Republica - PR__________________________________________________

Sumário: Introdução - Breve histórico: o Ministério Público de ontem - Missão
institucional: o Ministério Público criminal de hoje-Tendências: o Ministério Público do 3fi
M ilênio-Conclusão

Introdução
Quando se cuida de traçai um perfil do Ministério Público de todos os
tempos e do 3ÜMilênio, que já está próximo, é indispensável refletir sobre sua
evolução histórica, seus acertos e equívocos e, sobretudo, sobre suas
perspectivas É o que pretendo fazer nas linhas subseqüentes
C oncentrarei m inhas atenções sobre o M inistério P úblico com
atribuições na área criminal - que doravante designarei, simplesmente, como
M inistéiio Público criminal - poi um a única e simples razão O Ministério
Público com atribuições na área da proteção dos interesses difusos já nasceu
com seu papel perfeitamente desenhado pela Constituição da República É
claro que isso foi fruto de uma luta anterior, a qual deve ser enaltecida Contudo,
penso que o seu papel, salvo os ajustes sempre necessários, já está perfeitamente
delineado pela Constituição O Ministério Público extrapenal já nasceu moderno
e não padece de crise de identidade
Quanto ao Ministério Público com atribuições na área criminal, ao
contrário, seu perfil tradicional parece, por vezes, não mais responder às
necessidades sempre cambiantes da sociedade. A forte oposição que sofre de
setores influentes da sociedade aconselha que seja permanentemente repensado,
para atender aos desafios do 3ÜMilênio e para reafirmar seu papel de liderança
entre as instituições estatais.
Deitar algumas gotas nessa discussão é o que pretendo nas linhas que
se seguem.

Breve histórico: o Ministério Público de ontem
A or igem do Ministério Público, tal como se o conhece hoje, encontrase no Século XIV, na França, nas figuras dos Gens du Roi Embora haja quem
(*) Professor Adjunto da UFPR
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entenda difeientemente -A ntonio Pertile ,01por exemplo, no que é acompanhado
alguns anos depois por Vincenzo M anzini,1(2)3afirma que a origem do Ministéiio
Público encontra-se na península itálica, especialmente nas repúblicas floientina
(com os conservatori delia legge) e veneziana (com os avogadori di coinune)
e no reino napolitano (com os avvocati delia gran corte)', Silvestre Graziano<?)
afirma que a origem está no Egito antigo; Niceto Alcalá Zamora y Castillo e
Ricardo Levene, Hijo, afir mam que ela pode ser encontrada na Espanha, dut ante
a Idade Média;(4)56789*Germano Marques da Silva admite que seja francesa, mas
data-a muito pôster ioi mente ao Século XIV ou, mais precisamente, nos anos
posteriores à Revolução Francesa<?>- embora, conforme já disse linhas atrás,
hajam opiniões divergentes, a Franco Cordero qualquer dúvida a respeito da
origem francesa, do Século XIV, do Ministério Público, parecerá simplesmente
tola. É certo que ele mesmo, como fazem diversos outros autores, acrescenta
ser possível identificai alguma filiação dos Gens duR oi com oficiais de Estados
antigos, como os saions ou graffions do império carolíngio, servidores voltados
para atividades fiscalistas e com outros temas de interesse coletivo (,í)

moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença” e “concedendo
anistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade, e bem do
Estado”. Além desses dispositivos, dispunha o artigo 154 da mesma Constituição
que o Imperador podia suspendei os juizes “por queixas contra eles feitas,
precedendo audiência dos mesmos Juizes, informação necessária, e ouvido o
Conselho de Estado”
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Antes mesmo de definir as datas, é necessário verificar porque o
Ministério Público nasceu no local e na época em que nasceu Na França do
Século XIV - reino absolutista por excelência - a teoria da jurisdição consagrava
que o Rei dispunha, por força da natureza de seu poder, da parcela mais importante
do Poder lurisdicional; era o que se denominava de justice retenue. Embora
distribuísse, entre os magistrados que nomeava, parcela de seu poder de dizer a
justiça, retinha, para si, a par cela mais importante desse mesmo poder. Em termos
práticos, o Rei era, então, o juiz dos juizes: amais qualificada autoridade judiciár ia
de um Estado absolutista Com base nesse poder, estava constitucionalmente
legitimado a desconstituir ou modificar qualquer sentença judicial.
Sem elhante mecanismo, posto que menos intenso e menos largo,
ocorreu no Brasil Imperial, através do Poder Moderador Dispunha o artigo
101, incisos VII, VIII e IX da Constituição de 25 de março de 1824, que o
Imperador o podia exercer “suspendendo os M agistrados”, “perdoando, e
(1)

PERT1LE, Antonio Stoiia de! diiillo italiano dalla caduta deli ím peto toinano alia
todific azione 1892 a ] 902

(2)
(3)

MANZINI. Vincenzo Tiattato di dii itto processuale penale 1931 a 1932 v 2 pág. 224
GRAZIANO Silvestio Difesa penale nell istiuttoi ia Bolonha, 1912. pág 198

(4)

ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO, Nicclo e LEVENE. HIJO. Ricatdo ‘ D eietho piocesal
penal Buenos Aires. 1945. v 1 pág 371

(5)

SILVA. Germano Marques da “Cuiso de processo penal” Lisboa: Verbo. 1993, v 1 pág 178
Esse autor português consideia que "tom as estiututas e funções actuals parece que a sua
otigem [tefere-se ao Ministério Público] sc deve buscar na legislação emergente da Revolução
Ftatuesa"
CORDERO Franco Proceduia penale Milão: Giuffrè 1991. págs 173-174

(6)
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Com entando o instituto da justice retenue, Franco Cordero faz a
pergunta: “Quanta giurisdizione resta al re i” E a responde: “Tutta, in potenza,
sebbene quei suoi consulenti, poi commisari, indi officiers a tempo indeftnito,
abbiano aequisto 1’ujficio, alienabile e trasmissibile mor tis causa, o siano
royal justices inamovibili ‘quamdiu se bene gessenrit’, istituendoli, non se
n 'è spoghato e quando voglia, la esercita personalm ente o m ediante
commissari (o a colpi meno brutali, disloca le cause dalVuno aW altro dei
giudici titolati) Che esista una ‘justice retenue’, è assioma costituzionale
delVancien régime" <7)
Contudo, como não tivesse o dom da ubiqüidade física, o Rei francês
precisava se valer de fiscais de sua confiança que acompanhassem o andamento
dos processos e velassem pelos seus interesses em juízo Os magistrados não
podiam ou não queriam realizar essa função Daí porque, até mesmo por
desconfiança, o Rei começou a lançar mão desses agentes {gens du roi) que
acompanhavam os processos judiciais, defendendo, neles, os interesses da Coroa.
Está aí, também, a origem da posição de igualdade do Ministério Público
em relação ao juiz em um processo predominantemente inquisitório Se o agente
do Ministério Público representava o Rei, e se o Rei estava acima do juiz, ele,
agente do Ministério Público, deveria postar-se ao menos em pé de igualdade
em relação ao juiz Hoje, no Brasil, essa preocupação está refletida nos artigos
18, inciso I, letia a , da Lei Complementar na 75, de 20 de maio de 1993(!i|e 41,
inciso XI, da Lei rr 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 m
(7)

(8)

(9)

CORDERO. Franco Ptotedura penale Milão: Giuffrè, 1991. pág 111.. Tiadução livre: ‘Quanta
Justiça lesta ao Rei F ( ) “Toda. cm potência ainda que seus consulentes, depois comissáiiose mais
adiante oficiais permanentes tivessem adquirido seu ofício, alienável e tiansmissível moitis causa
ou fossem tosai ju.slice.s inamovíveis ‘quamdiu .se bene gesseiint’ (enquanto atuassem
adequadamente); instituindo-os, por sua simples manifestação de vontade ou exercitando o podei
jui isdicional pessoalmcnte através de comissários (ou a golpe menos brutal, deslocando a causa de
um para outro juiz titulai) Que exista uma 'justice retenue' ó um axioma constitucional do cmtien
régime”
“São prenogalivas dos membros do Ministério Público da União ( ) institucionais (. ) sentaise no mesmo plano e imediatamente à direita dos juizes singulares ou presidentes dos órgãos
judiciaiios perante os quais atuem 1
“Constituem pieirogativas dos membros do Ministério Público, no exercício de sua função,
além de outras previstas na Lei Oigânica ( ) tomar assento à direita dos Juizes de primeira
instância ou do Presidente do Tribunal Câmaia ou Turma”.
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Franco Cordero, invocando o autorizado testemunho de Adhem ar
Esmeín,{10) informa que o primeiro diploma que faz menção aos Procuradores
do Rei é um a Ordonnance de 1302, editada por Felipe, o Belo, que estabelece
o juramento como requisito prévio à investidura nesse cargo e que impõe a
eles a dedicação exclusiva aos encargos.111*

acusados da pr ática de crimes. Além disso, é também indisputável que a função
propriamente ativa no processo penal condenatório o Ministério Público francês
somente a foi receber depois do ocaso da Ordonnance Criminelle, de 1670, o
antigo Código de Processo Penal fiancês, ocaso esse ocorrido quando da edição
do Codeddnstruction Criminelle, já no Século XIX Portanto, desde sua criação,
no Século XIV, até o Século XIX, o Ministério Público francês não possuiu
qualquer função ativa no processo penal Sua atuação era meramente formal;
ainda fiscalizatória Não possuía sequer poder de iniciativa quanto às provas
Em diversos outros países, como o Brasil, não foi diferente por muito tempo

Já José Frederico Marques, baseando-se em lição de René Garraud,(]2)
afirma que foi uma Ordonnance de 5 de março de 1303, editada por Felipe, o
Belo, que pela primeira vez mencionou les gens du r o i(n)
Há, portanto, alguma concordância no sentido de que foi o Rei francês
Felipe, o Belo, que pela primeira vez legislou sobre o Ministério Público E
que isso se deu entre os anos de 1302 e 3303.
Depois dessa primeira Ordonnance, outras fizeram menção ao Ministério
Público, como a de dezembro de 1335, a de julho de 1367, a de novembro de
1371, a de julho de 1493 (editada por Carlos VIII), a de 1499 (editada por Luís
XII), a de agosto de 1522, a de novembro de 1553 e a de maio de 1586
Outra concordância inevitável sobre o tema está em que Felipe, o Belo,
ao legislai pela primeira vez sobre o Ministério Público, apenas pronunciou
um a realidade preexistente Em outras palavras: o Ministério Público se impôs,
pelas suas ações, e depois foi reconhecido em sede legislativa
A passagem mais correta a esse respeito encontra-se em Hélio Tornaghi
Tão correta e bela que merece ser reproduzida: “Hoje em dia estou convencido
- e nisso encontro conforto de todos os pesquisadores objetivos e serenos - de
que o Ministério Público, tal como numerosos outros órgãos do Estado, não
apareceu de jato, em deteiminado lugar, nem foi produto de ato legislativo Foi
se formando paulatinamente, foi ajuntando em tomo de si várias funções antes
espalhadas em diferentes mãos, foi se apei fèiçoando, até que uma lei o encontrou
cristalizado e o consagrou” 1023(14)*
E preciso reconhecer que, embora o Ministério Público tenha sua verdadeira
origem no Século XIV, suas atribuições criminais começaram muito tempo depois:
apenas em uma Ordonnance de 1499 foi autorizado a atuar em juízo contra os
(10) ESMEIN. Adhemai Histoire de la procéduie o iminelle en Fiance et spéc ialement dt lapiócedine
inquiiitmre depun deX IIP Siède jitaiqu'à noi jo u is" Paiis, 1882. págs. lO Ieseg s
(11) CORDERO Franco Pmcedura penale Milão: Giuffrè. 1991, págs 173-174.
(12) GARRAUD. René P iétii de droit uim inél conienant I explication elementaiie de la paitie
geneude du Code pena! du Code d inWuction uim inelle et d a Um qui ont madifie ce\ deux
rodei Paris, 1881, pág 1. José Frederico Marques cita. em seu manual., uma edição mais
recente (1926) da obia dc René Gairaud
(13) MARQUES, José Frederico “Elementos de direito processual penal” 2. ed , Rio de JaneiioSão Paulo: Forense, 1965, v 2 n-247 pág 37
(14) TORNAGHI. Hélio “A relação processual penal ’ 2. ed . São Paulo: Saraiva 1987 pág 167

A ssim , é possível concluir, com Franco C ordero, que a função
processual penal do M inistério Público nasceu com perfil no m áxim o
fiscalizatório.(15) Só muito tempo depois - séculos depois - somou-se a ela a de
propor a ação penal pública
No Brasil, o prim eiro diplom a legal a fazer indireta m enção ao
Ministério Público foi o Regimento da Primeira Relação'1617*de 7 de março de
1609 Esse regimento não tratava do Ministério Público enquanto instituição,
mas criava os cargos de Procurador dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco e de
Pr omotor da Justiça
Um Alvará de 1808, que transforma a Relação da cidade do Rio de
Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil prevê a atuação, perante esse tribunal
- na prática, o primeiro Superior Tribunal de Justiça da história b ra sile ira -d e
um Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda e de um Promotor da Justiça
Um decr eto de 12 de julho de 1821, que tr ata dos pr incípios norteadores
da liberdade de imprensa - na verdade, uma lei destinada a reprimir os pasquins
contrários ao Imperador e à sua família - depois de criar a figura ímpar do
Promotor do Juízo dos Jurados - como estes, eleita pelos cidadãos eleitores da
comarca - estabelece, no seu art 30, que “o Promotor será o Fiscal por parte
do público para dar a denúncia e promover a acusação dos delitos cometidos
por abuso da liberdade da imprensa; e o mesmo fica sendo permitido a todo e
qualquer cidadão; exceto nos casos (. .) em os quais somente as pessoas
ofendidas o poderão fazer” Substitui essa lei a de 20 de setembro de 1830, que
em diversos de seus artigos refere-se ao Promotor do Juízo dos Jurados
A Constituição Imperial, de 1824, não fez menção ao Ministét io Público
enquanto instituição Referiu-se apenas, no seu artigo 50, ao Procurador da
Coroa n7> A denominação mais curta indicava a maior relevância do cargo
(1.5) CORDERO Franco “Pioceduia penale Milão: Giuffrè 1991. págs 173-178
(16) Relação eia o nome dado aos antigos tribunais de apelação
(17) “No Juízo dos ci imes. cuja acusação não pei tence à Câmara dos Deputados acusará o Procuiador
da Coroa (. .)'
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Roberto Lyra menciona uma Lei de 18 de setembro de 1828, a qual,
segundo afirma, previa a atuação de um Promotor de Justiça em cada Relação
e em cada Comarca.<18)

O artigo 97 estabelecia que “os chefes do Ministério Público na União e nos
E stados” não podei iam “exercei qualquer outra função pública, salvo o
magistério e os casos previstos na Constituição” Cominava a perda do cargo
para o caso do descumpí imento de seu dispositivo. O artigo 98, por fim, dispunha
que o Ministério Público, nas Justiças Militar e Eleitoral, seria oiganizado por
leis especiais; e que as incompatibilidades relacionadas com esta última, sei iam
apenas as airoladas na lei orgânica

5ó

A Lei de 23 de setembro de 1828, em seu artigo 1", previa que “em
nenhum processo criminal, por mais sumário, que seja, se proferirá sentença
definitiva, ou o réu esteja preso, ou solto; sem que a parte acusadora, ou o
Promotor, na falta dela, apresente a acusação por escrito com especificada
menção dos autos, e termos do processo, que fazem culpa; e se admita a
contestação do réu, dando-se lugar à prova dela, quando for de receber, por
apresentar matéria de defesa, que, provada, releve”
A Lei de 3 de dezembro de 1841 atribuiu aos Promotores de Justiça o
papel de “produzir a acusação dos delinqüentes e fazê-los condenar”
A primeira Constituição da República, de 1891, também não fez menção
à instituição do Ministério Público; limitou-se a indicar o critério de nomeação
do Procur ador-Geral da República que, segundo o artigo 58, § 2ü, deveria recair
sobre um dos Ministros do Supremo Tribunal F ederal(iy)
Somente com os artigos 95 a 98 da Constituição de 1934 é que o
Ministério Público passou a ser tratado como um dos órgãos de cooperação
nas atividades governamentais
Na ocasião, o artigo 95 da Constituição estabeleceu que o Ministério
Público seria organizado por lei federal na União, no Distrito Federal e nos
Territórios e por lei estadual nos Estados Seu § l ü destacou o ProcuradorGeral da República do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo apenas a
similitude com os Ministros, isto é, os requisitos para os cargos seriam os
mesmos Estabeleceu-o também como o Chefe do Ministério Público Federal
O § 2Üdispôs que os chefes dos Ministér io Público no Distrito Federal e nos
Territórios seriam de livre nomeação do Presidente da República, com requisitos
genéricos, como a reputação ilibada e o notável saber jurídico Também
equipar ou os vencimentos dessas autoridades aos dos Desembargadores. Por
fim, seu § 3“ vinculou a ciiação de cargos no Ministério Público à lei formal,
tornou obrigatória a realização de concurso para o provimento e estabeleceu a
garantia da estabilidade aos seus membros, isto é, perda do cargo por sentença
judiciária ou por processo administrativo com am pla defesa O artigo 96
regulava a atuação do Procurador-Geral da República no caso de declaração
de incons-titucionalidade de qualquer dispositivo de lei ou ato governamental
(18) Cf LYRA. Robeito. “ Teoria e prática da promotor ia pública” 2. ed , Porto Alegre: Fabris e
Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 1989, pág 21.
(19) “O Presidente da República designará, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal, o
Procurador-Geral da República cujas atribuições se definirão em lei”
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A Constituição de 1937 tratava do Ministério Público Federal, no artigo
99, apenas para estabelecei que o Procurador-Geral da República seria seu
chefe - a propósito: demissivel ad nutum - criando, outiossim, os requisitos
para sua escolha A Constituição de 1937 reconhecia a existência do Ministér io
Público nos Estados de forma indireta, atiavés dos artigos 105 e 109, parágrafo
único. Nada mais
A Constituição de 1946, em seus artigos 125 a 128, tornou a dar status
constitucional ao M inistério Público Contudo, continuava a prever a
demissibilidade ad nutum do Procurador-Geral da República<2(,)e a representação
judicial da União por paite dos Procuradores da R epública<2I) De alvissareiro,
a rep etição dos dispositivos da C o n stituição de 1934 com relação à
obrigatoriedade do concuiso público para ingresso na carreira, à estabilidade
após dois anos de exercício e uma novidade: a garantia da inamovibilidade,
somente excepcionada por conveniência do serviço, externada em representação
do chefe do Ministério Público,2021(22)23*garantias essas estendidas aos Ministérios
Públicos dos Estados.<23)
A Constituição de 1967 e a Emenda nfl1 ,de 1969, nada inovaram com
relação ao Ministér io Público Interessa apenas o fato de que a Emenda ir 1, de
1969, pela primeira vez, retirou o Ministério Público do capítulo do Poder
Judiciário tiansferindo-o para o do Poder Executivo
(20) Ci. ailigo 126: “O Ministéiio Público Fedesa! lem poi chele o Procuiadot-Geral da República
O Piocui ador. nomeado pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado
Federal, dentre cidadãos com os requisitos indicados no artigo 99, é demissivel ad nutum”
(21) Cf pai agrafo único do artigo 126: “A União seiá lepiesentadaem juízo pelos Procuradores da
República podendo a lei cometer esse encargo, nas comarcas do interior, ao Ministério Público
local”
(22) Cf o aitigo 127: “Os membros do Ministéiio Público da União, do Distrito Federal c dos
Territórios ingressarão nos caigos iniciais da carreira mediante concurso Após dois anos de
excicício. não poderão ser demitidos senão por sentença judiciai ia ou mediante processo
adminislialivo em que [se] lhes faculte ampla defesa; nem removidos., a não ser mediante
representação motivada do chefe do Ministério Público, com fundamento em conveniência do
serviço”
(23) Cf o artigo 128: ‘Nos Estados, o Ministério Público setá também oiganizado em carreira,
observados os preceitos do ailigo anteiior e mais o princípio de piomoção de entrância a
entrância”
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A Constituição da República de 1988, poi sua vez, foi a que mais
generosamente tratou o Ministério Público, dando-lhe garantias e vedações
equivalentes às da M agistratura e cometendo-lhe funções até então inéditas

Em sentido aproximado - há uma maior preocupação com o aspecto
da independência do Ministério Público enquanto instituição - encontra-se a
tese apresentada por José Fernando da S Lopes, a qual também foi aprovada
por unanimidade A certa altura, afirma que “o Ministério Público, Instituição
integrada no poder nacional e órgão do Estado a serviço da distribuição imparcial
de Justiça, é fundamental à Segurança Interna e contr ibui para [a] conquista e
preservação dos objetivos nacionais permanentes” (26)

58

É à sombra desse novo quadro normativo que pretendo fazer as reflexões
sobre o Ministério Público

Missão institucional: o Ministério Público criminal de hoje
Qual é a real missão institucional do Ministério Público criminal? Essa
a pergunta que pretendo responder nas linhas que se seguem
Como exemplo da doutrina tradicional a respeito dessa missão, tomese a obra de Vicente de Paulo Vicente de Azevedo. Nela, o autor afirma que a
origem do Ministério Público “é contemporânea do conceito de que o delito é,
antes de tudo, um atentado à ordem social, e por isso mesmo, sua repressão
interessa altamente à coletividade, não podendo ficar relegada ao arbítrio de
particulares” <24)
Nessas considerações, percebe-se nitidamente que, para o eminente
professor paulista, o Ministério Público criminal tem como um de seus papéis
o de com bater o crim e enquanto realidade ontológica; de com bater a
criminalidade
Há outros exemplos dessa concepção
No início dos anos 70, período caracterizado pela existência de um
maniqueísmo quase doentio, em tese apresentada e, na sua essência, apr ovada,
durante o I Congresso do Ministér io Público do Estado de São Paulo, realizado
em dezembro de 1971, Manoel de Figueiredo Ferraz conclui que a instituição
deveria ter papel preponderante nessa proteção, que incluía o combate aos
atentados contra a segurança nacional, todos e qualquer um, vindos do exterior
ou do interior do país: “Ao lado das Forças Armadas, que executa [s/c] a política
da Segurança Nacional arme-se o Ministério Público de meios de ação para
fiscalizar a lei e permitir à sociedade brasileira a tranquilidade a que faz jus Se
as Forças Armadas, nos termos do artigo 91 da Constituição de 1967; são
essenciais à execução da política de Segur ança Nacional, indispensável também
a ação do Ministério Público como instituição vigilante e atenta para a fiel e
plena execução da lei”. E chega ao exagero de afirmai que, “nos dias presentes
[início da década de 70] todos são responsáveis pela Segurança Nacional” <2?)
(24) AZEVEDO, Vicente Paulo Vicente de “Curso dc direito judiciário penal’ São Paulo: Saraiva,
i 958. v 1, pág 98
(25) FERRAZ, Manoel dc Figueiredo “A segui ança nacional e o Ministério Público”. In: hiuitia:
Anais do I Congresso do Ministéiio Público do Estado de São Paulo” . São Paulo: ProcuradoriaGeial de Justiça do Estado dc São Paulo e Associação Paulista do Ministério Público. 1973.
edição especial, v l.p á g s 215-219
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Nessas duas concepções, à parte as críticas que podem ser assacadas
contra a doutrina da segurança nacional que claramente adotam - críticas
contundentes que foram m agistralm ente expostas por H eleno C láudio
Fragoso,(27)289301Nilo Batista<28) e Antonio Evaristo de Moraes Filho,'í29) para ficar
com três exemplos - à parte essas críticas, inteiramente procedentes, há um a
clara opção metodológica que dá ao Ministério Público criminal um a missão,
que o vê como um soldado de frente na condução de alguma alta missão de
conteúdo social ou político.
H á mais exemplos: Luiz Antonio Fleury Filho, alguns anos antes
da prom ulgação da Constituição de 1988, identifica o M inistério Público
crim in al com a N ova R epública e, especialm ente, com o com bate à
corrupção;(M) W aldemir de O liveira Lins tam bém sustenta que um a das
principais funções do M inistério Público crim inal seja a de reprimir a
crim inalidade <3I)
Assim, percebe-se que, conform e a doutr ina tradicional, que fornece
o substrato da cultura dos profissionais que atuam no âmbito crim inal, a
m issão prim acial do M in istério P úblico crim inal é a de com bater a
crim inalidade
(26) LOPES José Fernando da S “O Ministciio Público e a segurança nacional” In: “histitia: Anais
do I Congresso do Ministério Público do Estado de São Paulo” . São Paulo: Prociiradoria-Geial
de Justiça do Estado de São Paulo e Associação Paulista do Ministéiio Público, 1973 edição
especial, v i págs 221-225
(27) FRAGOSO. Heleno Cláudio “L-ci dc Segurança Nacional: uma experiência antidemocrática”
Poilo Alegie: Sérgio Antonio Fabris 1980. págs 15-20
(28) BATISTA, Nilo. ‘Lei de Segurança Nacional: o direito da loiluia e da morte In: “ Temas de
diieito penal” Rio de Janeiro: Libet hui'.. 1984 págs 11-33 e “Para que serve essa boca tão
grande?’*1: observações sobie o anteprojeto governamental de lei de segurança do Estado In:
“Temas de direito penal” Rio de Janeiro: Libet Júris. 1984 págs 34-40
(29) MORAES FILHO, Antonio Evaiíslo Lei de segurança nacional: um atentado à liberdade”
Rio de Janeiro. 1982
(30) FLEURY FILHO, Luiz Antonio “O Ministério Público na Nova República . In: Justitia São
Pauio: Procuiadoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e Associação Paulista do Ministério
Público, 1973, v 127. págs 60-63
(31) LINS, Waldemir de Oliveira. “Da função do Ministério Público na repiessão do crime’ In:
“Revista de direito penal” Rio de Janeiro: Boi soi 1972 v 6 págs 65-80
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Será verdadeira essa asserção?
Antes de responder essa questão, há algum as prem issas a serem
enfrentadas
A prim eira prem issa é a de que não há um a crim inalidade Há
várias crim inalidades, que discrepam de sociedade para sociedade Cada
qual com im portantes especificidades, que im pedem o uso do substantivo
no singular.
As diversas cr iminalidades, que existem em cada uma das sociedades,
auxiliam o intérprete a compreender qual a principal mazela que aflige os
cidadãos Paradoxalmente, possuem aspectos benéficos í32)
Aceita a premissa anterior, em si óbvia, admita-se, para argumentar,
que o Ministério Público criminal tivesse qualquer papel de protagonista no
com bate das crim inalidades A penas para servir aos objetivos de um
argumentação ad absurdum, sublinhe-se o enunciado: o Ministério Público
criminal tem o papel de combatei todas as criminalidades da sociedade.
Só com o enunciado é possível auferir o disparate: uma única instituição
com a missão de combater todas as criminalidades. A variedade dos objetivos
de uma instituição assim concebida impediría, decerto, qualquer possibilidade
de ação eficaz Seria um a instituição natimorta, pela imediata desmoralização
de que seria vítima.
Tome-se como primeiro exemplo a criminalidade de bagatela.(33) Por
definição, trata-se de um a criminalidade que, enquanto problema social, não
preocupa É um não-problema A utilização não paga do transporte coletivo
tolerada pelo motorista ou cobrador (Código Penal, art 171), a apropriação de
coisa havida poi eno, caso fortuito ou força da natureza (Código Penal, art
169, caput), a apropriação de tesouio (Código Penal, art. 169, inciso I), a
apropiiação de coisa achada (Código Penal, art. 169, inciso II), as vias de fato
(32) Cf. BÁRTOLI Márcio “O lado bencfico do ciime . In: “Revista Brasileira de Cicncias
Criminais’ . São Paulo: Revista dos Ti ibunais c Instilulo Biasileiio de Ciências Criminais, 1993
v 2 págs 77-82
(33) Cf., a propósito da criminalidade dc bagatela os estudos feitos na Alemanha por Juslus
Krüinpelmann (“Die Bagatelldelikte. Uniei sudiungen zum Veibiethen ah Steigeiungsbegí i(f'
de 1966) Dieter Rossner (“BagatelldicbstahI und Veibtethenskonnolle ein exemplai inchei
Beinag zm Enikiiminalisieiung dunh quantitalive Begienzung des Stiaftedits’ de 1976) e K
L. Kunz(“D íví snafedulichc Bagardlpiinzip" Beiüm. 1984); na Espanha, poi Teresa Armenta
Deu ( htci emento de Ia llamada u iminalidad de bagatela ) tratamientos d h a iminalizadoies
arbitrados en la RFA con especial leferencia al piincipio de oportunidad' , In: “lustiria”.
1990 e “Ct iminalidad de bagatela i pi incipio de opoitunidad Alemanta ) Espana". Barcelona:
PPU . 1991) e na Itália, poi Cario Enrico Paliero ( Note sulla disciplina dei reati 'bagatellai i
In: ‘ Rivista Italiana di Diduto e Proceduta Penale' Milão: Giuffiè 1979 nuova serie, ano 22
e “Minima non cuiat p uetoi’’ Pádua: 198.5)
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(Lei de Contravenções Penais, art. 21), a vadiagem (Lei de Contravenções
Penais, art 59), a mendicância (Lei de Contravenções Penais, art 60), a extorsão
praticada pelos chamados “guardadores de carro” (Código Penal, art 158,
caput) são todas condutas que, na prática, ocorrem completamente à margem
de qualquer preocupação institucional
Na Itália, há poucos anos, alguns Procuradores da República passaram a
sustentai' em processos criminais que o furto em grandes estabelecimentos comerciais,
vigiados por câmeras, era um crime impossível Isso porque, além das câmeras que
vigiam os movimentos dos fregueses, esses estabelecimentos já embutem nos preços
um certo percentual destinado a neutralizai' as quebr as, que ocorrem por manipulação
equivocada, poi má conservação, poi furtos etc. As câmeras são colocadas pelo
estabelecimento como forma de controlar o furto, não de íepiimi-lo completamente
O furto discreto, de pequenos objetos, é tolerado A um grande estabelecimento
comercial - cuja simpática imagem de “amigo do cliente”, embora muita vez falsa,
é essencial - não interessa confrontar um cliente com a acusação de que subtraiu,
para si, um doce ou um outro pequeno objeto Por isso, é possível afirmar que, dentro
de certos limites, esse fuito é conscientemente tolerado Somente quando ultrapassa
um certo ponto, ou quando torna-se habitual, é que o estabelecimento passa a exercer
alguma forma de controle mais incisivo Por isso, os Procuradores da República
italianos passaram a arquivai as acusações de pequenos furtos em estabelecimentos
comerciais de grande porte - a não ser que estivesse documentada, por exemplo, a
habitualidade ou quando o valor dos objetos subtraídos fosse alto -por entender que,
nesses casos, o Estado não tem papel algum a desempenhar. A Corte Suprema de
Cassação italiana sancionou esse entendimento.<35)
A não ser que se trate de uma sociedade minuciosamente autoritária, que
se preocupe com os mais íntimos meandros da conduta humana, com graves
prejuízos às liberdades públicas, a conduta criminalmente típica de bagatela
permanecerá à margem das preocupações de qualquer instituição, pública ou privada
Outro exemplo: a crim inalidade ocorrida no seio das instituições
familiares A violência, a fraude, o abandono, desde de que ocorridos no seio 345
(34) Cf FIORE, Cailo L azione sodalmenie adeguatct nel diritto penale Nápoles: Morano. 1966
Esseautoi italiano enumeia outias formas de a iminalidade de bagatela: a oferta de pequenos mimos
a funcionátios públicos (pág 5); a apiopriação das moedas lançadas nas fontanas italianas (pág 5);
o ias conigendi dos pais em relação aos (Ilhós desde que exercido modei adamente (pág 25) etc
(35) Eis a ementada Sentença n" 1.069/2000. proferida pela 5a Seção Pena! (PresidenteG Consoli Relatore A Ainato) da Corte Suprema de Cassação italiana: “Fui to comutes so da addetto ad un
sapeimeicato - il reato non si consuma nel caso in cui il titolare deli ‘eseicizio (o peisona cia
(«t incai icata) coiMiolli lo svo/gnirenro delFazione fuitiva cosí da poteilci iníci rompei e”
Tradução livre: “Furto cometido pelo encarregado de um superm ercado-O crime não se consuma
no caso em que o titular do direito (ou pessoa por ele encarregada) controle o desenvolvimento
da ação fur tiva de modo a poder interrompê-la”
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de um a família ciosa de sua intimidade, perm anecerão indefinidamente à
margem de qualquer repressão

contraditórias na própria medida em que a sociedade dividida em classes o
determina Entretanto, não basta dizer isto, pois a admissão do Estado como
pura expressão da classe dominante elimina as contradições, isto é, infradialetiza
a realidade” m Assim, prefiro dizer que a criminalidade da vez é determinada
não pelas classes dom inantes, m as pelas classes com m aior poder de
mobilização da opinião pública.

Está claro que instituições, públicas ou piivadas, preocupar-se-ão,
eventualmente, com a prevenção dessas criminalidades nanicas, através das mais
variadas ações; como as educativas, por exemplo Mas jamais cr iat-se-á uma única
instituição com a missão de combatei a criminalidade de bagatela Muito menos o
Ministério Público criminal terá qualquei papel a desempenhar nesse âmbito
Chegada a discussão a esse ponto - concluí que o Ministério Público
criminal não tem papel de combater todas as cr iminalidades - deixem-me dar
um passo adiante e considerar as criminalidades mais preocupantes
Terá o M inistério Público crim inal algum papel no com bate das
criminalidades mais aflitivas?
A obtenção de um a resposta, aqui, depende de saber quais são as
criminalidades mais aflitivas para uma dada sociedade E envolve, sobretudo,
opções a serem previamente feitas É o que escreve Roberto Lyra Filho:
“C onvém a ssin a la r que a d iv isã o da so c ie d a d e em c la sse s produz,
necessariamente, um pluralismo moral, diante do qual urge tomar posição,
assim como determina, também, o pluralismo jurídico ( ) A atitude crítica,
perante os valores morais ou jurídicos há de estar ligada à conscientização do
processo e à linha de progresso histórico-social da humanidade, isto é, ao
alargamento da quota de atualização da liberdade ontológica do homem,
conforme as aquisições da praxis social” <36í A criminalidade aflitiva para a
classe média não o é necessariamente para as classes pobres Trata-se de saber
quem tem poder de mobilizar a opinião pública<37> no sentido de determinar
qual a crim inalidade da vez Dizem que a História acabou; contudo, são
perfeitamente atuais - talvez mais atuais do que nunca - as advertências feitas
por Roberto Lyra Filhot3ff) e Juarez Cirino dos Santos'3'” no sentido de que o
conceito de ciim e é dependente da divisão da sociedade em classes sociais
Não o é no sentido de um determinismo monolítico, isto é, que identificasse o
poder de criminalizai condutas com o poder das classes dominantes De novo
se deve invocar Roberto Lyra Filho: “É claro que, na passagem ao estatal,
subsistem ordenam entos conflitantes, m odelando consciências jurídicas 36789
(36) LYRA FILHO Roberto Criminologia dialética” Rio de Janeiro: Boisoi. 1972. pág 110
(37) Cí , quanto à dificuldade de obtei um conceito unívoco de opinião pública e, outrossim, quanto
à sua íreqüenle irracionalidade, BONAVIDES. Paulo. “Ciência política” 10 ed São Paulo:
Malheiros 1994 págs 445-464
(38) LYRA FILHO Roberto ‘ Ctiminologia dialética Rio de Janeiro: Borsoi, 1972. págs 71-120
(39) SANTOS. Juaiez Cirino dos “As laízes do crime: um estudo sobre as estruturas e as instituições
da violência” Rio de Janeiro: Foiense 1984 págs 75-84

Torno à questão principal: aceitado o fato de que, em um dado momento
histórico, a sociedade faz suas opções pelas criminalidades mais aflitivas e a
serem combatidas a todo custo, o Ministério Público criminal tem algum papel
a desempenhar nesse caso?
Em primeiro lugar, é preciso relembrar que as criminalidades são
combatidas - ou estimuladas - por instituições; diversas instituições, como
diversos também são os fatores da criminalidade, na linha do que sustenta a
moderna teoria da etiologia multifatorial do crim e<4,) Aquelas predominan
temente destinadas à realização de objetivos éticos previnem ou reprimem as
crim inalidades A família, a escola, os meios de com unicação social, as
organizações não governamentais - incluídas aqui toda e qualquer organização,
mesmo aquela destituída de existência jurídica - além dos seus objetivos
im ediatos, tam bém trabalham no sentido de prevenir ou de reprim ir as
criminalidades Ou, ao menos, de prevenir a ou reprimir as criminalidades que
as incomodam Todavia, está claro que as coisas não operam com tamanha
simplicidade Mesmo a família e a escola operam, freqüentemente, como fatores
de estímulo à criminalidade Seja como for, o Ministério Público criminal ter ia
muito pouco o que fazer no específico âmbito de atuação de certas instituições
Da mesma m aneira com relação às crim inalidades prevenidas ou
reprimidas pelos órgãos estatais competentes para a fiscalização de interesse
estratégico, ou que envolvem riscos, e que requerem, em todo o caso, esse
acompanhamento especializado O Ministério Público criminal não podería, por
exemplo, substituir-se aos órgãos de vigilância sanitária Da mesma maneira
com relação às chamadas “agências reguladoras”, como a Agência Nacional de
Saúde (ANS), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Agência
Nacional de Águas (ANA), Departamento de Aviação Civil (DAC) etc.
Em relação à atividade propriamente de segurança pública, a resposta
não é muito diferente 401
(40) LYRA FILHO Roberto '‘Ctiminologia dialética' Rio de Janeiro: Boisoi, 1972. págs 105-106
(41) Cf GÕPPINGER, Hans Ciiminologín . Tradução de Maiia Luisa Schwarck e Ignacio
Luzanaga Castio Madri: Reus.. 1975; KAISER. Gunthei ' Kiiminologit. eine Emfiihrung in
die Gnmdlagen" .3 ed . 1976; PINATEL. Jean ' La utcieté criminogène' Paris. 1971
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Há pelo menos um argumento jurídico a embasai essa conclusão: o
Ministério Público criminal não faz parte da estrutura estatal de segurança
pública Basta ler o que dispõe o artigo 144 da Constituição da República: “A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preser vação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia
rodoviária federal; III - polícia ferroviária fedeial; IV - polícias civis; V polícias militaies e corpos de bombeiros militares”

Pesquisas Econômicas da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo Nesse estudo, afirmam que “a maioria das tentativas
em testar respostas criminais às mudanças ‘incrementais’ na intenção punitiva
(aumento da pena anteriormente imposta quer em extensão, quer em severidade)
tem explorado as variações nos índices de crime e nos níveis de sanção entre
jurisdições Tais estudos consistentemente comprovam que localidades com maior
nível de sanção tendem a apresentar menores taxas criminais” (42)
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Assim, sob o aspecto puiamente constitucional, não parece restai ao
M inistéiio Público criminal um papel significativo no combate propriamente
dito às criminalidades Há, porém, argumentos de outras ordens
O primeiro deles decorre do fato de que já existe, dentro do ordenamento
constitucional brasileiro, órgãos especialmente identificados com esse trabalho. A
superposição de atribuições, em terreno tão sensível, teria apenas o condão de
gerar conflitos no desenvolvimento das atividades Não seria, em absoluto, produtiva
O segundo deles é o de que o Ministério Público criminal não tem
treinamento, nem instrumental, nem experiência para combater a maior parte
das mais aflitivas criminalidades Os órgãos de segurança pública possuem
esse treinamento. Seria simplesmente ilógico dispensai a experiência (passada)
em troca de um a experiência (futura)
E, finalmente, o terceiro argumento é de que o Ministério Público criminal
opera em um terreno garantista Com efeito, o processo penal é um terreno em
que as garantias do acusado funcionam como importantes fatores de limitação à
atividade estatal É garantista e otimizadoi da justiça, não da eficácia, embora
um valor não exclua o outro A prevenção e a repressão às criminalidades, posto
que não dispensem o respeito aos direitos e garantias individuais, operam mais
fortemente com o valor eficácia A agilidade exigida pelas ações policiais, desde
a prevenção até a investigação, dificilmente resistiríam ao garantismo imposto
pelo processo penal. Esse, aliás, é o argumento mais importante para desaconselhar
o contraditório nas investigações criminais.

Contudo, é preciso admitir que o processo penal e o direito penal nem
sempre operam como dissuasores Podem ser estimulantes São fatores que
dependem, para sua implementação, do destinatário. É perfeitamente possível
que, tendo em conta a pessoa que é objeto de um processo penal condenatório,
o efeito seja precisamente o contrário: estimular-lhe a vocação ou intenção
criminosa A propósito, Karl Ferdinand Schumann considera falsa toda a alusão
de algum efeito preventivo da norma p e n a l(43)4
Além disso, se são deterrentes, não são mensuráveis Os mesmos Tosé
Pastore, Denise Franco Rocca e Liliana Pezzin admitem que “embora a evidência
acumulada mostrando a associação negativa entre as taxas criminais e toda um a
variedade de medidas de risco seja substancial e inquestionável, sua interpretação
tem sido objeto de intensas controvérsias: discute-se, assim, ainda hoje, se tal
correlação negativa é um mero reflexo do efeito dissuasor das penas e sanções
sobre o crime ou se a relação entre ambos não esconde algumas outras sutilezas
e complexidades que caracterizam a associação tão simples e linear”.(44>
O senão dessa abordagem é que esses efeitos têm sido usados pelo
Estado com o subterfúgios para não investir nos órgãos encarregados da
prevenção e repressão penais Apenas legislar, legislar e legislar; invariavelmente
mal: tem sido a política criminal do Estado brasileiro Portanto, é preciso ir
com muita calma quando se sustenta a ocorrência desses efeitos.
Contudo, penso que cabe ao Ministério Público criminal um a missão
relevantíssima dentro da experiência penal, e que não é a de ser um órgão de
frente da repressão penal

Assim, não me paiece correta a asserção de que o Ministério Público
criminal tenha o papel de combater as criminalidades, mesmo as mais aflitivas.
Essa tarefa pertence aos órgãos de segurança pública

Penso que a ele cabe o papel de funcionar como um balizador ético das
atividades estatais de prevenção ou de repressão àcriminalidade E seu papel mostrar,
através de diversos mecanismos ao seu dispor, como o processo penal, o processo

E claro que não se pode desprezar os efeitos de prevenção geral e
especial ocasionados pelo direito penal e pelo processo penal condenatório. É
razoável pensar que esses efeitos existem e cooperam na prevenção da
criminalidade. Comprovam sua existência diversos estudos, conforme afirmam
íosé Pastore, Denise Franco Rocca e Liliana Pezzin, em estudo empírico sobre a
crim inalidade violenta nos espaços urbanos patrocinado pelo Instituto de

(42) PASTORE José. ROCCA, Denise Franco e PEZZIN. Liliana “Crime e violência urbana São
Paulo: 1PE-USP e FIPE, 1991, pág 49
(43) SCHUMANN, Kail Ferdinand. ' Positive genei alpiiivention Heildelberg, 1989<://««:/PAL1ERO,
Cario Enrico "lí principio di effettività dei diiitto penale In: "Rivista Italiana di diiitto e
pioceduia penale" Milão: Giuffrè 1990
(44) PASTORE, José, ROCCA, Denise Franco e PEZZIN. Liliana “Crime e violência urbana’ São
Paulo: IPE-USP e FIPE 1991, pág 50
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civil, o processo administrativo, o controle externo da atividade policial etc , que
essas atividades devem se pautai por estritos limites éticos, sob pena do Estado
ombrear-se com oiganizações criminosas No momento em que um membro do
Ministério Público criminal cobra a responsabilização funcional de um funcionário
de algum dos mecanismos de prevenção ou de repressão à criminalidade ou propõe
uma ação penal contra ele, confiima-lhe a missão precípua

indivíduos especializados em transformar razões finais em tratados aracnídeos,
em encontrar m icionulidades etc., descuidados para a realidade maior
representada pelo sistema penal
Esse perfil tecnocrático do sistema penal de hoje precisa ser combatido
Para obter esse resultado, é necessár io ampliar a base de legitimados ao processo
penal condenatório
Para isso, porém, penso que o M inistério Público criminal tem de ter a
grandeza de aceitar um a ampliação do espaço dos outros sujeitos no processo
penal condenatório Talvez essa seja uma das mais polêmicas sugestões que
ouso apresentai, mas estou certo que esse aumento de espaço contribuiriapara
espraiar as discussões dentro do processo penal

Quando o Ministério Publico ci iminal processa um policial cria, obviamente,
um mal-estar na corporação Contudo, vistas as coisas serenamente, ele está a
incrementar a qualidade da atividade policial; a agregar-lhe valor, para usar uma
expressão do momento Se aapuração das responsabilidades se verifica de maneira
transparente, a instituição policial, ao invés de prejudicada, sai do episódio fortalecida
Uma das formas de exercer esse balizamento é velar pela responsabili
zação funcional dos agentes públicos encarregados da prevenção e repressão das
diversas criminalidades. Mas não é a única. Há experiências com medidas
propostas pelo Ministério Público, ainda que não exclusivamente criminal, no
sentido de auxiliar os próprios órgãos responsáveis pela segurança pública a
incrementar os instrumentos e os meios de prevenir e combater as criminalidades

Tendências: o Ministério Público do 3" Milênio
Fixada a premissa de que o papel do Ministério Público criminal não é
combater as crim inalidades, mas lhe cabe velar pela atuação ética dos
profissionais do Estado comprometidos institucionalmente com esse combate,
cabe tecer considerações sobre o futuro Qual o papel do Ministério Público
criminal de hoje para a frente?
Antes de fazer previsões, minha intenção é identificar alguns “pontos
de estrangulamento” e, a partir daí, apontar caminhos menos tortuosos
Quero crer que um a das razões pelas quais o processo penal enfrenta
um a crise nos dias de hojeé sua perda de legitimidade social Baseado em Luis
Alberto Warat<4?>e em Nelson Hungria,(4(í) já escrevi que a linguagem do processo
penal e, por conseguinte, do direito penal, encontra-se empanzinada e, por
causa disso, estiolada <47) Com isso quis dizer que, nos dias de hoje, o processo
e o direito penal tornaram-se coisas de burocratas ou, pior, de tecnocratas,4567
(45) WARAT, Luis Albeito “A ciência jurídica e seus dois maridos” Santa Cruz do Sul: Faculdades
Integradas de Santa Cruz do Sul, 1985. pág 17
(46) HUNGRIA Nelson “Os pandectistas do direito penal: conferência pronunciada na Faculdade
de Direito da Universidade de Minas Gerais, em maio de 1949” . In: HUNGRIA, Nelson e
FRAGOSO. Heleno Cláudio. “Comentários ao Código Penal: apêndice” 6 e d , Rio de Janeiro:
Editora For ense. 1983. v 1 t 2 págs 357-369
(47) RAMOS, JoãoGualbertoGaicez “Audiência processual penal: doutrina ejurisptudência” Belo
Horizonte: Del Rcy. 1996. págs 365-371
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Permitam-me fazer algumas digressões
A atual doutrina penal no Brasil é, em muitos de seus aspectos,
decepcionante Alguns autores parecem escrever seus livros baseados na idéia
de que o único ser digno de proteção processual é o acusado Esse desequilíbrio
é hoje objeto de investigações pelo mais fecundo ramo da ctiminologia, a
vitim ologia, que estuda hoje cada vez mais a vitimização processual do
ofendido m Também já escrevi a respeito m
(48) C f ., a propósito, os estudos feitos na Alemanha, por Michael Baurmann (“Sexualitât Gewah
undpsychiscbe Folgen: eine Langs schnittuntersuchung hei Opfern sexueller Gewaltund sexitellen
Normverletzungen anhand von angezeigten Sexualknntaklen' , de 1983) e Winfried Hassemei
(“Das Opfer a h Verfolget: Ermittlungen des Verlelzten im Stiqfverfafnen”, de 1996); na
Argentina por Elias Neuman (“Victimologia ) control social: las víctimas dei sistema penal”,
de 1994); na Bélgica poi Benjamin Mendelsohn ("La victimologie Science actuelle " In: “Revue
de Dtoir Penal ei de Criminologie" Bruxelas, 1959. v 2); no Canadá por Denis Szabo
(“Victimologie et ci iminologie: tendcmces et applications ’. de 1979); na Espanha, poi Geiardo
Landi ove Dínz (“Vktimología de 1990); nos Estados Unidos da América (do noite) por L
H olm suom eA Buigess (“The victim o f rape: in.stitutiona!reactions ,de 1978), Stephen Schafer
(“The victim and his criminal: a sttidy in functional responsibility , dc 1968 e “Compensation
and resiilLition to victims q f crime'', 2 ed em 1970) e Landance McCoy (“Politics and plea
bargaining: victim s r ights in Califórnia”., de 1993); em Portugal por Manoel da Costa Andrade
(“A vítima e o pioblema criminal” Coimbia: Coimbra Editora, 1980); na Venezuela, por Lola
Aníyar de Castro (“V ictim ologia1. Caracas 1969) e. no Brasil, poi Laércio Pellegrino
(“Vitimologia”, In: “Revista de Direito Penal” São Paulo: Revista dos Tiibunais, 1973, v 9 e
10) Waldir Rolim (“De como ressarcir os danos causados às vítimas de infrações penais’ . In:
“htstitia” São Paulo: Procuradotia-Geral de Justiça e Associação Paulista do Ministério Público,
1980, v 111).. Rolf Koerner Júnior (“Reflexões sobre o tratamento à vítima e o arrependimento
postei ioi na lei penal do futuro” In: “Themis”. Curitiba: Centro Acadêmico Hugo Símas. 1981,
v 4. nova fase), Eduardo Mayr (“Vitimização judicial da vítima: algumas reflexões: visão
brasileira” In: “Fascículos de Ciências Penais”. Porto Alegre: Fabris.. 1982, v 5-4) e Laeites de
Macedo Torrens (“Ao lado das vítimas’ . In: “Revista Brasileiia de Ciências Criminais”. São
Paulo: Revista dos Tribunais e Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 1996, v 14) Não se
pode deixar dc mencionai outrossim, o clássico estudo de um dos mais importantes positivistas
penais. Rafaelle Garolalo (“Ripaiazione alie vittime dei delitto”, de 1887)
(49) RAMOS, JoãoGualbertoGaicez “Audiência processual penal” Belo Horizonte: Del Rey, 1996,
págs 213-225
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Não seria apropriado declinar nomes, mas é certo que alguns autores do
direito penal e do direito processual penal - que parecem exercer somente a
nobre função de advogados-defensoies: nunca ficaram ao lado do drama de uma
vítima de crime - procuram constiuir, à sua maneira, um sistema processual
penal em que é impossível tocarem quem quer que seja, tão ineficaz ele se torna.

suficiente para constituírem um advogado para assistir o Ministério Público
criminal Parece incrível, mas vistas as coisas com objetividade, é possível afirmar
que alguns membros do M inistério Público crim inal têm, no aspecto de
vivenciarem os dois lados do processo penal condenatório, uma experiência muito
mais enriquecedora do que alguns advogados. Porque, com enorme freqüência,
os membros do Ministério Público criminal promovem o arquivamento de
inquéritos policiais, requerem a absolvição de acusados; defendem-nos, enfim
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Semelhante desequilíbrio não se obser va, por exemplo, no direito pr ocessual
civil Imaginem um processualista civil que escrevesse tratados “pró-réu” . Como
nunca houvera proposto uma única ação, dedicara seu labor intelectual a criar
doutrina destinada a defendei os réus do processo civil Perguntado sobre o
desequilíbrio que esse seu perfil impusera aos seus escritos, respondería, garboso:
Dedico-me a proteger os réus dos rigores da Justiça Civil Não acho que alguma
vez os autores de ações cíveis devam levar vantagem Sou a favor dos réus, oprimidos
processuais Torço sempre por eles” Seria motivo de piadas É claro que a razão
está muitas vezes com o réu, mas em igual ou até em maior número de vezes estará
com o autor. Enão venham com o argumento falaz de que o processo civil cuida de
interesses meramente patr imonais e o processo penal cuida de interesses essenciais
da vida em sociedade, por isso é mais importante defender os interesses do réu
criminal do que do réu não-criminal Já estou farto de ouvi-lo O processo civil de
hoje está muito longe do estereótipo de cuidar de interesses meramente pecuniários
Cuida de alguns valores tão essenciais quanto os do processo penal
Embora mais embasado filosoficamente/50' também não é válido o ponto
de vista abolicionista Eles, os abolicionistas, são do tempo em que as coisas
eram simples e claras: os poderosos utilizavam o direito penal e o processo
penal para per seguir os oprimidos A razão humanitária, ao menos, aconselhava
a proteção incondicional desses oprimidos processuais; afinal de contas, os
representantes do Leviatã eram maus, e os representantes dos réus eram bons.
Eloje, o Ministério Público criminal já trata - cada vez com maior freqüência de acusar indivíduos tão poderosos quanto governos Falar em abolicionismo
hoje é ceuai fileiras com os poderosos de plantão que começam a ser tocados
pelo processo penal condenatório
Assim, minha tese é no sentido de que o desequilíbrio existente hoje
na doutrina penal deve-se, entre outros fatores, à pouca familiaridade que os
advogados criminais brasileiros têm com a atuação no pólo ativo do processo
penal Isso ocorre, na verdade, porque raramente as vítimas são abastadas o
(50) São exemplos importantes dessa eoi rente Louk H C. Hulsman e Jacqueline Bernat de Celis
(“Peinc s perdut \ le s) stème penal en que.stion ”, de 19S2) Eugênio Raúl Zaffaroni (“£/? bust a
de Ias penas petdidas deslegitimacián dogmática jinídico-penal' de 1989) e M aria L úcia
K aram (“Pelo rompimento com as fantasias em torno de delitos e de penas’ . In: “Revista Brasileira
de Ciências Criminais” São Paulo: Revista dos Tiibunais e Instituto Biasileiio de Ciências
Criminais, 2000 v 29
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A esse propósito, o advento da Lei n~ 9 099, de 26 de setembro de
1995, teve esse grande mérito, istoé, integrar mais os advogados na defesa dos
interesses das vítim as no juízo crim inal Embora, por outro lado, tenha
amesquinhado os efeitos dessa tutela (uma cesta básica virou moeda de troca
de qualquer ofensa), penso que sua virtude foi ter aproximado as vítimas, antes
distantes, do processo penal condenatório.
E por isso que entendo que o M inistério Público criminal deveria
concordar não com um corte do seu espaço, mas com o aumento do espaço de
outros sujeitos processuais, especialmente no campo da legitimidade para o
exercício da ação penal
Não aconselho a quebra do monopólio da ação penal pública e muito
menos a introdução da ação penal popular/5152'mas acho perfeitamente razoável
a ampliação das hipóteses de ação penal privada e de ação penal condicionada
à representação A ação penal privada subsidiária é hoje um a cláusula
constitucional pétrea <52)
A rigor, a persecução penal das condutas típicas em que o dano causado
à vítima seja meramente patrimonial, comportariam tianqüilamente a ação penal
privada E em outros casos, em que ao dano patrim onial de um a vítima
perfeitamente individualizada se agregasse a violência, com resultado de escassa
gravidade, ou o uso de m eios que colocassem em perigo a saúde ou a
incolumidade física do réu, a ação penal poderia continuar pública e ficar
condicionada à representação Penso que um ambiente mais competitivo pelo
espaço processual penal traria benefícios ao próprio Ministério Público criminal.
E o que ocorre, no âmbito extrapenal, desde o advento do artigo 5Üda Lei nü
7.347, de 24 de julho de 1985/53' com a ação civil pública, e do artigo 10.3 da
(5 1) Cf poi todos, JARDIM. Al) anio Silva “Crítica à ação penal privada e popular subsidiárias” In:
“Justitia São Paulo: Procui adoiia-Geral de Justiça c Associação Paulista do Ministério Público
1985 v. 130 eDAL POZZO, Antonio Araldo Feiraz “Ação penal popular", /;?: “ Justitia” São
Paulo: Procuradoi ia-Geral de Justiça e Associação Paulista do Ministério Público. 1989, v 145
(52) Cf. o inciso LIX do art 5“ da Constituição da República Fedeiativa do Brasil: “seiá admitida
ação privada nos crimes de ação pública, se esta não foi intentada no prazo legal”
(53) “A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União pelos
Estados e Municípios Poderão também ser propostas poi autarquia, empresa pública, fundação.
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Constituição da República de 1988<54) com as ações de inconstitucionalidade e
declaratória de constitucionalidade Em ambos os casos, a ampliação do espectro
de legitimados não operou como fator de redução de importância do Ministério
Público Ao contrário, qualificou-lhe a atuação.

Tiata-se de um equilíbiio difícil, é verdade Não é fácil identificai a
causa coireta a perseguir A angústia é, de certa maneira, o preço a ser pago
pelo princípio da independência funcional, insculpido no artigo 127, § l ü, da
Constituição da República. Na prática, é cada vez mais necessário que o
Ministério Público criminal atenda a uma demanda social por justiça, reprimida
por anos de omissão, de cooptação, de exclusão Mas também é necessário que
não adira pura e simplesmente às teses populares, freqüentemente demagógicas
e opressivas. A linha entre a sabedoria popular e a demagogia é tênue Essa
lição remonta a Platão e a Aristóteles É preciso optar pelo justo, ainda que
nem sempre esse caminho esteja claro para o aplicador do direito
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Outra sugestão para ampliar a base de legitimados do processo penal
seria, nos casos em que a proteção do bem jurídico tenha interesse coletivo,
permitir a participação de organizações não-governamentais como assistentes
do Ministério Público Elas implementariam o objetivo de legitimar, via de sua
publicização, o processo penal condenatório Com essa ampliação, de carona,
também se baliza eticamente a atuação dos atores do sistema penal
Uma tendência, contudo, deveria ser contornada A ampliação da base dos
legitimados à discussão do caso penal não poderia induzir à demagogia penal Se,
em outros tempos, os acusadores públicos identificaram-se tão-somente com as
causas puramente estatais, a tendência atual não pode ser a de se aliarem eles
sempre e sempre com as demandas populares O direito penal e o processo penal
são assuntos públicos, ao mesmo tempo em que são populares. O Ministério Público
criminal não pode dar-se ao luxo de esquecer o belíssimo apotegma, contido no §
2" do artigo 31 da Lei n~ 8 906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia)155’ de
que o temor da impopularidade não deve deter o profissional na busca pelo justo.
Por que nem sempre a causa que aguça na sociedade o apetite por justiça
é a mais justa A sociedade, quando age como tuiba enfurecida, freqüentemente
esquece de valores fundamentais, como os do devido processo legal, da ampla
defesa, da presunção de inocência etc Daí porque a Justiça não pode se guiar
exclusivamente pela pauta popular.*54
sociedade de economia mista ou poi associação que: I - esteja constituída há pelo menos um
ano nos termos da lei civil; II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio
ambiente, ao consumidor, à oídem econômica à livre concorrência. ou ao patrimônio aitístico,
estético, histórico, turístico ou paisagístico” § lu O Ministéiio Público se não intervier no
piocesso como paite, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei § 2" Fica facultado ao Poder
Público e a outi as associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsot tes
de qualquer das par tes. § 3a Em caso de desistência infundada ou abandono da ação poi associação
legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa ( )”
(54) “Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a
Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; I V - a Mesa de Assembléia
Legislativa; V - o Governador de Estado; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com repi esentação
no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional
§ l u O Procurador-G eral da R epública deverá ser previam enle ouvido nas ações de
inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal;
(. ). § 4~ A ação declaratória de constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da
República pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo
Procurador-Geral da República”
(55) “Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrei em
impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão”
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Sei que é impossível cobrir todos os aspectos relacionados ao papel do
Ministério Público criminal no 32Milênio, pois muitas das questões relacionadas
com esse tem a nem surgiram Contudo, ainda que tenha a certeza da
incompletude, é importante fazer essas reflexões, até para confirmar esse vício
de viver por escrito Assim, para terminar minha análise, espero tecer algumas
considerações sobie um dos mais importantes desafios futuros dos órgãos
estatais de segurança pública e que, por essa razão, interessa ao Ministério
Público criminal: o crime organizado
O crime organizado coloca para o Estado moderno algumas questões
importantes
Em piim eiro lugar, a sua similitude com o próprio Estado inverte
radicalmente a lógica tradicional do combate às criminalidades. No combate
tradicional, o Estado é organizado e os ciiminosos não são: um a vantagem
para o Estado, portanto Quando se trata de combater o crime organizado,
entretanto, o Estado se depara com um a entidade tão ou mais organizada que
ele próprio Poderia ser um em pate, mas é uma vantagem para o crim e
organizado, pois a verdade é que o Estado houvera se acostumado a combater
um opositor desorganizado.
Em segundo lugar, as organizações criminosas são dotadas de uma
agilidade muito maior do que as organizações estatais.
Em terceiro lugar, as organizações criminosas possuem um a vantagem
estratégica, essencial nas ações que desenvolvem: não agem eticamente. É claro
que algumas organizações, como a Cosa Nostra siciliana, possuem regras éticas
iígidas;(s<i>mas se trata de uma ética ao contrário, que vale somente enquanto
instrum ento de vivificação da própria atividade crim inosa E ssa “ética
pragmática” do crime organizado é fator de agilização da própria atividade.
(56) Cf a íespeito desse tema PADOVANl, Marcelle eFALCONE, Giovanni ‘ Cosa í i o s í j c i : o juiz
e os ‘homens dc hom a”’. Tradução dc Mai ia D Alexandre Rio de Janeiro: Beitrand. 1993
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E quais são suas desvantagens? Penso que a principal delas - e é aí que
reside um trunfo do Estado - é o fato de que o crime organizado depende do
anonimato para atuar e paia sobreviver Não somente opera na clandestinidade,
na marginalidade, no segredo; precisa desses elementos para continuai a ser
operativo e lucrativo O Estado, ao contrário, apesar de toda a crise de legitimidade
que hoje experimenta, pode operar publicamente Trata-se de um a vantagem
considerável, pois toda e qualquer divulgação das atividades das organizações
criminosas representa, para elas, um formidável golpe Isso porque o segredo,
quando revelado, não pode mais ser reconstituído; é como o espelho quebrado
A publicação das atividades ciiminosas de um grupo, ou das atividades lícitas
financiadas pelo dennaro sporco, asfixia-o, condena-o a uma morte agônica.

policiais autoritárias, além de não conseguirem o objetivo aparentem ente
colimado, somaram-se às antigas organizações criminosas, para dividirem os
proventos da atividade ilícita (S7)58
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Todavia, para empreender esse combate, o Estado precisa confirmarse como um organismo legitimo, moralmente fundado E o papel do Ministério
Público criminal - como cobrador dessa atitude - acentua-se
Dou-lhes um exemplo da impor tância do papel vigilante do Ministério
Público criminal nesse caso Uma das táticas mais comuns do crime organizado
- piática essa paicialmente revelada em recente Comissão Parlamentar de
Inquérito - é a de infiltrar-se nos órgãos estatais de prevenção e repressão à
criminalidade Com isso, busca uma falsa certificação da própria licitude ou,
no mínimo, através da informação privilegiada, reduzir a eficácia das ações
policiais As tramas de semelhante malha de corrupção frequentemente não
são possíveis de deslindai. Está clara a impoitância, nesse caso, da vigilância
atenta com relação a todas as atividades dos órgãos de segurança do Estado
Se não é suficiente esse papel, mostro-lhes outro em que a importância da
atuação esquadrinhado! a do Ministério Público criminal também se apresenta evidente.
lá é um axioma das análises relacionadas com o crime organizado que
todo e qualquer combate eficaz contra seus tentáculos somente se pode realizar
dentro de um Estado Democrático de Direito. Afirmo que, historicamente, todas as
tentativas de combater as criminalidades - especialmente as organizadas - dentro
de estruturas ditatoriais ou através de práticas autoritárias, sempre deram muito
errado Com isso quero dizer que não somente não conseguiu combatê-las, como
engendrou novas formas de criminalidade, piores do que as anteriores Tal como
os organismos microscópicos necessitam do calor para se reproduzirem, a
criminalidade organizada alimenta-se da clandestinidade, dela e do próprio Estado
O exemplo mais evidente dessa realidade é o da Rússia Estima-se que
hoje cerca de quarenta por cento de sua econom ia esteja nas mãos de
organizações criminosas. E, o que é mais surpreendente, a imensa maioria
dessas organizações foram forjadas dentro dos antigos órgãos policiais
soviéticos, desmantelados a paitir da queda da ditadura Isto é: as estruturas

73

Nós temos, por vezes, nostalgia da disciplina de ferro, do tempo em
que as coisas aparentemente funcionavam Queremos que o Estado lance mão
de instrumentos autoritários para corrigir as criminalidades Que prenda e
arrebente. Esse tipo de solução, entretanto, apenas aprofunda as marcas que o
autoritarismo causa nas pessoas O efeito pedagógico proporcionado tanto pela
ditadura quanto pela democracia é inegável Trata-se de sabermos qual efeito é
desejável A maior parte da população russa, deseducada por anos de ditadura,
talvez ache normal a promiscuidade entre policiais, funcionários do Partido
Comunista, ex-membros do Politburo e criminosos
Daí porque reafirmo que o papel do Ministério Público criminal em
relação ao crime organizado não é o de combatê-lo, mas o de balizai eticamente
a atuação dos órgãos de segurança pública. De velar para que não se desviem
da missão original De cuidar da democracia como fermento dessa atividade
Afinal de contas, o artigo 127, caput, da Constituição da República Federativa
do Brasil<''8) dispôs que o Ministério Público, além do dever de defendei a ordem
jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis, tem o de preservar
o regime democrático. No caso do crime organizado, antes de ser um a afirmação
meramente retórica, essa disposição tem impoitância central
Como instrumento desse trabalho, penso que o M inistério Público
criminal tem cada vez menos que depender de sensacionais medidas processuais
constritivas, embora elas sejam muita vez indispensáveis.. Antes, o Ministér io
Público criminal precisa otimizar sua capacidade de agregar provas aos
processos penais condenatórios Isso porque a prova, além de possuir um
conteúdo processual, tem também um contento moral inexcedivel Quando o
Ministério Público criminal prova que uma organização está voltada à prática
criminosa, ela é, ipsofacto, moralmente destruída Na maior parte das vezes,
m esm o a atividade hoje lícita, mas inicialm ente financiada pelo crim e
organizado, quando descoberta, sofre um irremediável dano em sua imagem.
Penso, portanto, que a grande luta do Ministério Público criminal para
o próximo século deve sei a de foi mar um quadro de funcionários capazes de
(57) C f . a propósito. CUSANO, Pi na e INNOCENTI, Piero Le organizzazioin a iminali nelmondo:
da C ow NoUia alie Tiiadi dalla mafia tussa ai naitos alia Yakuza". Roma: Editori Riuniri,
1996, págs. 93-104
(58) “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis”
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auxiliai seus membros na tarefa de investigação ou de complementação das
investigações realizadas pelos órgãos policiais Oficiais de diligências, peritos,
investigadores, cientistas etc : o Ministério Público criminal precisa dessa
espécie de apoio técnico para desempenhar sua função no próximo século
Afinal, a pedra de toque da atuação do Ministério Público criminal é a de
comprovar os fatos criminosos e de ensejar a aplicação do direito material
Esse é seu mais pesado ônus Por isso, exige maior esforço na sua realização

As palavras não são minhas, são do grande advogado francês Henri
Robert A lição de compreensão, que encerram, com o papel desempenhado
pelos atores do processo penal, é deveras irrespondível Seria desnecessário
acrescentar mais Exceto, talvez, que deveríam ser compartilhadas por todos
quantos atuam na área A partir dessa compreensão teremos a chance de
construir um verdadeiro sistema penal, que declare a culpa e puna todos - e
apenas - os autores de crimes
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Conclusão
A conclusão desse trabalho está contida nas linhas anteriores A ela
agrego apenas um a profissão de fé no trabalho desenvolvido pelos membros
do Ministério Público criminal Uma crença de que o trabalho desenvolvido
até hoje - tão frutuoso que conseguiu granjear o apoio da opinião pública e o
ódio de alguns poderosos - será aprofundado e aperfeiçoado
Ao contrário de alguns críticos, até hoje não percebí exageros na atuação
do Ministério Público criminal Com isso não quero dizer que concordo com
todos os seus pleitos processuais. Subscrevería alguns e não subscreveria outros,
está claro Mas é impossível assacar-lhes a pecha de excessivos Se o Ministéi io
Público criminal tivesse o poder de determinar a prisão de alguém, isto é, sem o
concurso da manifestação do Poder Judiciário, poder-se-ia dizer que em um ou
em outro caso concreto desbordou de seus limites No sistema brasileiro, porém,
o Ministério Público criminal não decide nada contra a esfera de interesses
jurídicos de quem quer que seja O Ministério Público criminal requer, solicita,
por vezes exige; não há exagero nisso Se, por hipótese, requer uma providência
contra alguém e o juiz a defere, a conclusão óbvia é de que o pleito não era
desarrazoado Podia não ser o melhor, mas não era absurdo Havia pelo menos
uma fumaça de bom direito Além disso, é certo que fazia seu trabalho: “O
advogado, na esfei a de suas atribuições, colabora para isso [refere-se à realização
da justiça penal] da mesma forma que o Ministério Público Seria tão inútil
indignar-se com a tendência às vezes exageradamente repressiva deste como
com a tendência às vezes exageradamente indulgente daquele Tanto um quanto
outro estão em seus papéis, apresentando teses diametralmente opostas, ante as
quais a recriminação seria tão inoportuna quanto o louvor. Eles não têm a missão
de julgar o crime, mas somente a de acusar ou defender o criminoso Por que
censurá-los por cumpri-la conscienciosamente demais? E se por acaso advir que
o veredito do júri não seja o que devia ter sido, será justo atribuir a culpa disso a
quem não estava encarregado de julgar?”.m 59
(59) ROBERT Henri “O advogado” Tradução dc Rosemary Costhek Abílio e Eduaido Brandão
São Paulo: Martins Fonies, 1997 pág 68
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Vias de fato prescinde de representação
Antonio Simini Junior
Promoloi de Justiça - SP-----------------------------------------------------------------------------------

Vem sendo esposado por alguns, entendimento de que a contravenção
de vias de fato [art. 21, LCP] é de ação penal pública condicionada a
representação, tendo em conta que se o legislador a exigiu para delito mais
grave [lesões corporais], com maior razão o instituto deveria ser aplicado ao
delito menos grave
Data venia, tal entendimento se m ostra equivocado à luz de um a
interpretação sistemática dos textos das leis
Primeiro, porque a Lei n“ 9 099/95 não exige representação para início
da persecução penal, em relação à contravenção de vias de fato. Dessa forma,
não pode o Poder Judiciário avocar para si função legiferante e criar obstáculos
paraproposituia da ação penal, uma vez que não foi esta a opção do legislador
A título de argumentação, nosso ordenamento jurídico oferece uma
dezena de exemplos comprovando que, para algumas infrações mais gravosas,
ou se atr ibui ao ofendido o direito de iniciai a instância penal ou se condicionou
a ação a sua prévia anuência
Segundo, porque tal interpretação contraria frontalm ente nossa
legislação Diz o artigo 101, § Ia, do Código Penal que: “A ação pública é
promovida pelo M inistério Público, dependendo, quando a lei o exige, de
representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça”
Por seu turno, estabelece o artigo 24, caput, do Código de Processo
Penal que: “Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do
Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do
Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tenha qualidade
para representá-lo”
Da análise desses dois dispositivos, conclui-se que os casos em que o
legislador exige representação, como condição de ptocedibilidade da ação penal,
deverá constar expressamente de lei
Outra não é a lição de Damásio E. de Jesus (“Direito Penal”, 111volume,
Parte Geral, Editora Saraiva, 1991, pág. 576): “Quando o CP, na Parte Especial,
após descrever o delito, silenciai a respeito da ação penal, será pública
incondicionada (. ) Quando o CP, ou lei extravagante, após definir o delito, se
referir a ação penal, então ela não será pública incondicionada, mas pública
condicionada ou exclusivamente privada”
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D e ssa fo rm a, não e x iste ação penal p ú b lic a c o n d ic io n ad a a
representação por vontade manifesta do julgador.
Este também o entendimento do eminente Tuiz Ricardo Dip, proferido
em julgamento pioneiro pela Décima Primeira Câmara do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, nos autos do Recurso em Sentido Estrito i r 1 082 673/7,
da Comarca de Nuporanga, datado de 30 de janeiro de 1998, cuja ementa passo
a transcrever: “Ementa: Vias de fato Sentença que, com invocação analógica do
art. 88, Lei na 9 099, de 1995, julga extinta a punibilidade, em face de decadência
por m íngua de representação tempestiva Recurso do M inistério Público
Provimento: o argumento a maiore ad minm supõe que os dados fundamentais
de congruência não sejam afetados poi uma dissemelhança vultosa o bastante a
infirmar a similaridade de base. Os argumentos de analogia só podem ser
esgrimidos na suposição da lacunaridade legislativa. Se, ao reverso, não há lacuna,
mas remissão a uma regia genérica (art 100, CP), que atua como verdadeiro
princípio, deve entendei-se que não cabe extensão ou restrição analógica, mas
simples declaração do significado regulativo, i e , na linguagem dos lógicos,
considerar a noi ma sob a óptica de uma especificação do sentido da lei”. Contudo,
se o assim fizer o julgador, estará produzindo insegurança na aplicação do direito
[cf RÍIACrim 30/228, RITACiim 37/520, RITACrim 37/531].
Ademais, o fato de ser o delito de vias de fato menos grave que o de
lesão corporal leve, também não dá ensejo a representação. Do contrário, em
prevalecendo esse entendimento, deveriamos passar a exigir a representação
para outros delitos previstos no Código Penal, v.g , os de perigo para a vida ou
a saúde de outrem (art 1.32), m aus-tiatos (art. 136), rixa (art. 137),
constrangimento ilegal (art 146), todos de menor ou igual gravidade ao de
lesões corporais e que, necessariamente no uso de violência à pessoa. Esta
também a lição de Júlio Eabbtini Mirabete
Além disso, os bens jurídicos tutelados são distintos Nas vias de fato o
bem juiídico é mais amplo, porquanto protege a incolumídade pessoal, visando
prevenir o advento tanto de lesões simples, como de vulnerações mais intensas
como, por exemplo, lesões graves, lesões gravíssimas e, com certeza, a morte.
Ora, diante do exposto, fica claro a inviabilidade da representação do
ofendido no delito de vias de fato
Por outro lado, impor a necessidade de representação onde não prevista
pela norma, é incorrer em flagrante inconstitucionalidade, na medida em que
se estaria criando um obstáculo ao exercício, pelo Ministério Público, do jus
persequendi assegurado pelo artigo 129, inciso I, da Carta Magna
Finalmente, “deve-se ter presente que a seleção dos bens jurídicos
tuteláveis pelo Direito Penal e os critérios a serem utilizados nessa seleção
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constituem atribuição do Poder Legislativo, sendo vedado aos intérpretes e
aplicadores do direito essa função, privativa daquele poder institucional Agir
diferentemente constituirá violação dos sagrados princípios constitucionais da
reserva legal e da independência dos Poderes” [César Roberto Bitencourt, in
“Lições de Direito Penal”, Parte Geral, Editora Livraria dos Advogados, 1995,
3a edição revista ampliada, pág 40] Em outras palavras, é o legislador que
deve traçar os limites do desvalor da ação, do desvalor do resultado e, a partir
daí, estabelecer as sanções e os procedimentos adequados
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SEÇÃO CÍVEL

Anulação do processo de escolha dos
integrantes do Conselho Tutelar
Francismat Lamenza<*
Promotor de Justiça - SP_______________________________________________________

O Conselho Tutelar, previsto expressamente no Título V da Lei Federal
i r 8 069/90, traz um a inovação importantíssim a para nosso ordenam ento
jurídico em termos de atendimento das crianças e dos adolescentes Constitui
órgão social que, ao lado do Juiz da Infância e da Juventude e do Promotor de
Justiça da Infância e da Juventude, contribui em muito para a análise dos
problemas dos jovens, propiciando a busca de soluções satisfatórias
Podemos destacá-lo como sendo permanente (não se trata de órgão de
existência efêm era, sendo de im portância essencial para a sociedade),
independente (administrativamente não se subordina a nenhum outro órgão,
somente podendo ser questionado a nível judicial) e não jurisdicional (por não
ter coercibilidade em suas decisões, deverá representai ao Poder Judiciário
caso sejam tais injustificadamente descumpridas). Essas características se
encontram explícitas no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Uma preocupação do legislador que é benéfica para a formação do
Conselho Tutelar diz respeito a sua composição O Estatuto da Criança e do
Adolescente, em seu artigo 1.33, é taxativo ao restringir a qualificação das pessoas
que podem compor o Conselho Não por mero capricho da lei, mas porque seus
integrantes devem ser imbuídos de caracter ísticas que venham a dotar o Conselho
Tutelar de indivíduos realmente capazes para tanto e preocupados com a questão
social envolvendo problemas relativos a crianças e adolescentes
Os requisitos básicos são a idoneidade moral (pata evitar o acesso de
pessoas inesciupulosas ao Conselho), a faixa etária (maioridade civil absoluta)
(*) Promotor de Justiçado IV Tribunal do Júri da Capital Mestiando em Direito Civil pela Univeisidade de São Paulo
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e a lesidência fixa no Município (até mesmo porque são os munícipes que têm
mais contato com os problemas comunitários surgidos em seu cotidiano)
A legislação deixa margem à estipulação de outros requisitos para os
aspirantes a Conselheiro Tutelar por parte do Poder Municipal (vide o contido
no art .30, inciso II, da Constituição Federal) Na Capital, por exemplo, a lei
prevê que os candidatos devam pr ovar sua vinculação à causa da Infância e da
Juventude pelo lapso temporal de um ano
Fundamental para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares é
seu caráter altamente democrático Não podem os candidatos ser indicados
por entidades políticas ou pela Administração Mostram-se interessados pela
causa sponte própria, e não por mãos de terceiros que detenham parcela de
poder na sociedade Assim como no Tribunal do Júri, em que o povo analisa
atos praticados pelo próprio povo, o C onselho Tutelar, representando
democrática e legitimamente a sociedade, procura em seu nome solucionar as
questões envolvendo violação a diieitos da Infância e da Juventude
Como em toda a democracia, sempie há os oportunistas, aqueles que
buscam acesso a organismos comunitários no afã de deter parcela significativa
de poder sobre o meio comunitário, com satisfação de interesses dos mais escusos,
almejando voos políticos mais altos. Basta lembrar que o Conselho Tutelar, por
exemplo, pode requisitar serviços diveisos da Administração Pública (saúde,
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança), conforme prevê o
artigo 136, III, a, do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ocasionar
verdadeiro populismo eleitoreiro por parte de alguns integrantes do Conselho
Por tal motivo, sempre haverá pessoas que se candidatam a Conselheiro
Tutelar pensando na causa da Infância e da Juventude como um “trampolim”
para outros planos de caráter político
E é em razão da democratização do acesso das pessoas às funções do
Conselho Tutelar e da piática de abusos durante o processo de escolha de seus
integrantes é que se faz necessária a rigoiosa fiscalização dos atos tendentes à
composição do Conselho Tutelai, a fim de coibir as ilegalidades e fazer
prevalecer a vontade da população, sem vícios de qualquer espécie
O artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente discorre, ainda
que de forma simplista (deixa as peculiaridades de cada caso para a legislação
municipal), sobre o processo de escolha, que contará com a organização por
parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
fiscalização do Ministério Público
O Promotor de Justiça da Infância e da Juventude tem papel de suma
importância para a escolha dos integrantes do Conselho Tutelar É ele quem

D O U TR IN A

81

avalia as condições de procedibilidade das inscrições dos candidatos (em
especial os íequisitos presentes no art 133 do Estatuto da Criança e do
Adolescente), por exemplo Também fiscaliza o livre acesso de todos os
integrantes da comunidade às urnas e coíbe abusos de qualquer espécie tendentes
a direcionar o voto para determinado candidato em detr imento dos demais
A legislação posterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente veio a
corrigir um a falha que podería causar questionamento constitucional: a Lei
Federal nfl 8 242/91 extirpou a denom inação “processo e le ito ra l” e a
competência do Juiz Eleitoral para a presidência dos trabalhos
Embora tenha sido efetivada essa transformação, afastando do processo
de escolha dos Conselheiros Tutelares o cunho eleitoral e evitando que tal fato
sociopolítico pudesse sei confundido com a indicação de representantes da
sociedade às posições dos Poderes Executivo e Legislativo, a verdade é que podem
(e devem) ser aplicadas a nível subsidiário as normas inerentes ao processo
eleitor al (em especial a Lei Fedei al nü 4.737/65) quando se tr ata de coibir abusos
de qualquer espécie quanto à escolha do membros do Conselho Tutelar
Analisaremos a seguir os fatores que podem levar à anulação do processo
de escolha, de forma idêntica ao previsto no Código Eleitoral
Evento que torna nulo de pleno direito o processo de escolha é o
cerceamento do direito ao voto. Tanto é que o Código Eleitoral fulmina mor talmente
a eleição em que se encerra o processo antes do horário determinado (art 220,
inciso III) Tudo isso visa essencialmente a resguardar os integrantes da sociedade
que queiram participai da escolha e tenham condições para tanto Não podem ser
impedidos de votar se preenchem os requisitos para indicar seus candidatos
Não podem ser os eleitores, por exemplo, impedidos de entrar para
votar, se o horário estipulado para o final dos trabalhos ainda não foi atingido
E, mesmo que tal tenha ocorrido, se os eleitores estiverem na fila à porta do
local de votação, deverão ser admitidos para votar, mesmo porque antes do
limite do horário estavam ali para participar
Tal fato vicia mortalmente o processo de escolha dos integrantes do
Conselho Tutelar Integra os atos que, nas palavras de Pinto Ferreira, ao lembrar
as lições do saudoso Jurista Clóvis Bevilacqua, “inquinados por algum vício
essencial, não podem ter eficácia jurídica” (in “Código Eleitoral comentado”,
Editora Saraiva, São Paulo, 1991,3a edição, pág. 235).
Assim, por ser o direito ao voto a expressão maior do exercício da
cidadania, há que se ter em mente que, um a vez comprovado ter sido ele
efetivamente tolhido por outrem, a votação há de ser anulada ab initio
Outros eventos há para macular o processo de escolha São apontados
pela lei como anuláveis Os exemplos mais comuns se encontram nas votações
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praticadas com o emprego de fraude, coação e abuso do poder econômico ou
de autoridade (art 222 do Código Eleitoral).

indiscrim inada de brindes (cam isetas, bonés, chaveiros), a entrega de
mantimentos, entre outros

O emprego de fraude (o Direito Romano o denom inava “fraus",
procedimento malicioso, manobra efetivada para o prejuízo de terceiros) pode
ser caractei izado pela manipulação de resultados fornecidos pela Junta Apuradora,
desvirtuando a real vontade dos votantes e apontando candidatos que, na verdade,
não foram quer idos pela população para receber o encargo de Conselheiro Tutelar..

O desvio ou abuso de autoridade, no entender do saudoso mestre Flely
Lopes Meirelles, se verifica “quando a autoridade, embora atuando nos limites
de sua com petência, pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos
objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público
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Já a coação é traduzida em um dos defeitos relativos à vontade do
m unícipe votante, que são apontados por Caio Mário da Silva Pereira (in
“Instituições de Direito Civil”, Editora Forense, São Paulo, 1985, vol I, 9a
edição, pág. 351) como “influências exógenas sobre a vontade exteriorizada
ou declarada, e aquilo que é ou devia ser a vontade real, se não tivessem
intervindo as circunstâncias que sobre ela atuaram, provocando a distorção”
Dessaite, sempre que tivermos a presença de pressão exercida por
outrem para que o votante distorça sua verdadeira intenção de voto, destinando
sua escolha a candidato que não o concretamente desejado, teremos a figura da
coação a macular todo o processo de indicação dos Conselheiros Tutelares.
Situação crítica de coação é tipicamente encontrada em casos de pessoas
que são ameaçadas de perder benefícios (ou de deixai de adquiri-los) caso não
votem em determinado indivíduo. Não há a necessidade de truculência ou
violência, ainda que velada: basta que o cidadão se sinta acuado, amedrontado
em relação a seus benefícios, para que o vício esteja presente.
Por sua vez, o abuso do poder econômico e o desvio ou abuso de autoridade
se fazem presentes nas mais diversas situações. Pinto Ferreira (ob cit., pág 252) se
refere a rumoroso escândalo internacional (o caso Watergate, nos Estados Unidos)
e faz remissão à compra desenfreada de votos por políticos no Nordeste, noticiada
pelo Jornalista Garibaldi Sá no “Jornal do Comércio” (Recife, 4 7 1974).
Constitui o abuso do poder econômico a indevida introm issão do
particular na seara pública, constituindo situação escabrosa de desvio da vontade
do cidadão votante para os candidatos preferidos por pessoas interessadas em
criar, alterar ou consolidar benesses em proveito próprio ou de terceiros
Podem se incluir nessa categoria de pressão econômicaempresas de transporte
público que não desejam ser questionadas pelo Conselho Tutelar para que permitam
abatimento de preço de passagem para jovens, por exemplo. Estabelecimentos
comerciais que empregam irregularmente menores em seus quadros de funcionár ios
também podem ser suscetíveis de cometei abusos dessa natureza.
Os instrumentos de exercício dessa pressão velada podem ser os mais
variados: o transporte gratuito de pessoas aos locais de votação, a distribuição
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O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a violação ideológica da
lei, ou, por outras palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador
público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais
para a prática de um ato administrativo aparentemente legal
Tais desvios ocorrem, por exemplo, quando a autoridade pública decreta
uma desapropi iação alegando utilidade pública, mas visando, na realidade, satisfazer
interesse pessoal próprio ou favorecer algum particular com a subseqüente
transferência do bem expropriado” (in “Direito administrativo brasileiro”, Editora
Revistados Tribunais, São Paulo, 1990,15a edição,pág 92)
Como já foi asseverado, o Conselho Tutelar possui um poder muito
grande (e g , requisição de serviços públicos) e acapacidade de realçar a atuação
de determinado indivíduo perante a comunidade em que vive, com dividendos
políticos a médio e longo prazos, o que pode levar a própria Administração
Pública, por intermédio de pessoas privadas da preocupação com a causa
menorista, a cometer atos tendentes a alterar a composição do Conselho Tutelar
Também temos exemplos de um a gama variada que orbitam em tomo
do desvio ou abuso de autoridade Podem se apresentar disfarçados de
oferecimento de lotes imobiliários por parte do Poder Público, entrega de cestas
básicas, tickets de leite ou roupas. Há também a configuração dessa exacerbação
da força estatal na oferta indevida de benefícios que, a rigor, devem sei de
domínio público: asfaltamento de vias públicas, vagas em creches ou unidades
escolares, entrega de medicamentos etc.
A contrario seniu, o Poder Público, por funcionários ou agentes
inescrupulosos, pode deixar de ofertar serviços vários, coagindo os votantes a
escolhei este ou aquele candidato que não o da preferência popular para exercer
as funções do Conselho Tutelar As pessoas podem se sentir obrigadas a votar
para que não percam vagas em estabelecimentos de ensino ou para garantir
atendimento hospitalar
Todas essas formas de pressão, no sentido de ação ou inação estatal,
demonstram claramente as formas que pode assumir o abuso (ou desvio) de
poder da Administração Pública. Viciam a vontade do cidadão votante e tornam
ampla e totalmente maculado o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares
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Em que pese o fato de os atos anuláveis, uma vez submetidos ao crivo
judicial, poderem ser ratificados, partilhamos do entendimento de Pinto Ferreira
(ob cit., pág 237), segundo o qual tal ratificação dependerá “do que pode ser
ratificado, da forma da ratificação e dos seus efeitos”.

O Promotor de lustiça da Infância e da Juventude de São Miguel
Paulista, tomando conhecimento direto das irregularidades e tendo vistoriado
todos os locais de votação, instaurou o necessário inquérito civil e, com o
auxílio da comunidade, colheu provas para a propositura de ação civil pública
Foi ajuizada m edida cautelar com pedido de concessão de liminar pata a
suspensão da posse dos envolvidos nas irregularidades, com resultado positivo

84

Isso porque o processo de escolha dos integrantes do Conselho Tutelai
é por demais amplo, envolvendo vastas áreas geográficas e um a multidão de
votantes.. Se o fator danoso ao evento democrático tiver contoinos extensos,
não bastará a mera ratificação pelo caminho judicial. Deverá ser a votação
anulada ex radice, permitindo a formação do Conselho Tutelar de forma
imaculada e livre de influências negativas
Podemos tomai como exemplo a oferta desenfreada de cestas básicas
em determinada região. O número de pessoas atingidas pela promessa (ou
efetiva entrega) é incalculável, de forma que não se poderá apartar a quantidade
de votantes sem que haja influência significativa nos resultados da escolha O
transporte de pessoas aos locais de votação por uma empresa de grande porte e
a proibição de ingresso de grande número de votantes a esses lugares (e .g ,
negativa de fornecimento de senhas no encerramento dos trabalhos) também
são hipóteses interessantes que ilustram muito bem a necessidade de anulação
total do processo de escolha, não permitindo mera ratificação dos atos anuláveis.
Havendo notícias dessas irregularidades concernentes à deturpação da
real vontade popular para a escolha dos Conselheiros Tutelares, é de se ter
como certa e necessária a intervenção do M inistéiio Público, na pessoa do
P ro m o to r de lu stiç a da In fâ n c ia e da Ju v e n tu d e , p a ra se b u scar o
restabelecim ento da dem ocracia e colocação de pessoas verdadeii amente
preocupadas com a questão menorista no Conselho Tutelar.
Exemplifica-se comum caso concreto, que ocorreu na Capital, há anos atrás
No ano de 1995 ocorreu escolha dos Conselheiros Tutelares de diver sas
regiões da cidade de São Paulo, sendo o de São Miguel Paulista/Eimelino
M atarazzo/Itaim Paulista permeado de notícias de escândalos envolvendo
pessoas jurídicas de direito público e privado, diretamente interessadas num
resultado a elas favorável, colocando-se representantes patrocinados por elas
no Conselho Tutelar para a satisfação de interesses unicamente particulares.
Ocorreram vícios diversos no processo de escolha. Houve coação
(ameaças de corte de benefícios) e abuso do poder econômico e de autoridade
em larga escala (promessas de cessão de bens e serviços públicos, utilização
de transporte coletivo para locomoção de pessoas aos lugares de votação)
Também foi cerceado o direito de escolha por paite de indivíduos que foram
barrados nas portas das escolas em que foi realizado o processo
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Após regular instrução, o luiz da Infância e da íuventude de São Miguel
Paulista deu ganho de causa à Promotoria da Infância e da Juventude, declarando
nulo o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares de São Miguel Paulista/
Ermelino Matarazzo/Itaim Paulista e determinando ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo que organizasse outro
pleito
Interposto recurso de apelação pelos candidatos envolvidos, foi negado
provimento pela Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, com trecho do v acórdão que mostra de forma contundente os efeitos
danosos da influência sobre a liberdade de escolha por parte dos votantes,
além de considerar possível a anulação do processo de composição do Conselho
Tutelar:
“( ) Esses fatos indicam a utilização indevida da máquina oficiai, para
o fim de influir no resultado da eleição, comprometendo a liberdade de escolha
dos eleitores Em consequência, maculada a vontade destes, o Conselho Tutelar
não irá atender aos interesses das crianças e dos adolescentes, mas sim servir
de base para interesses outros. Anulável, pois, o ato de escolha dos eleitos,
pelos fatos já expostos (art. 223 do Código Eleitoral, utilizado por analogia”
(Apelação Cível i r 37 958-0/7 - Câmara Especial - Foro Regional de São
Miguel Paulista - v u - Rei Des Silva Leme)
E fundamental lembrar a lição de íudá Jessé de Bragança Soares a
respeito do Conselho Tutelar e de sua composição unicamente por pessoas que
estejam em sintonia com a causa da Infância e da Juventude:
“Importante é evitar a possibilidade de pessoas ou instituições com
segundas intenções e sem qualquer compromisso com o atendimento da criança
e do adolescente poderem conduzir ou dom inai o processo de escolha,
desviando-se de seus verdadeiros e nobres objetivos” (in “Estatuto da Criança
e do Adolescente comentado”, organizado por Munir Cury e outros, Malheiros
Editores, 1992, pág 423)
Assim, visualizadas irregularidades que possam contaminar o processo
de escolha dos Conselheiros Tutelares por vício de vontade dos votantes ou
abuso de poder econômico ou de autoridade, o Ministério Público atuará de
forma a buscar a anulação do pleito, com a consequente regularização da
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situação tendente à escolha de integrantes do Conselho Tutelar que realmente
tenham como única e exclusiva meta a causa das crianças e dos adolescentes
Estas são, portanto, as considerações necessárias para a regularização
plena do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, sem a qual não se
forma o órgão de forma democrática, isenta e preocupada com os problemas
sociocomunitários que tenham por centro a Infância e a Juventude
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Direito à liberdade de imprensa
Mai ia Fátima Vaquei o Ramalho Leyser
Pi omotoia de Justiça - SP______________________________________

1 - Direito à vida privada
A Constituição Federal de 1988, no artigo 5~, inciso X, assegura a
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honrae da imagem das pessoas,
além da indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
A doutrina apresenta vár ios dimensionamentos do direito à intimidade,
às vezes considerando-o como sinônimo de direito à privacidade Todavia, nos
termos da Constituição, é possível efetuar uma distinção, já que o artigo 5Ü,
inciso X, separa a intimidade de outras manifestações da privacidade: vida
privada, honra e imagem.
O direito à intimidade não é um prolongamento de outros direitos da
personalidade, mas, constitui, na realidade, um a categoria autônoma, podendo
eventualmente um fato lesivo repercutir, por exemplo, nos direitos à honra, à
im agem , ao segredo e sigilo profissional, à violação de dom icílio e da
correspondência etc
Parcela da doutr ina faz algumas objeções quanto à extensão do direito
à intimidade às pessoas jurídicas Contudo, entendo que em relação às pessoas
jurídicas pode ser atribuído esse direito à intimidade, na medida em que a
divulgação de uma particularidade da vida interna de uma em presa pode
acarretar suspeitas infundadas, no que diz respeito à sua idoneidade ou saúde
financeira, provocando, consequentemente, efeitos desastrosos, tais como o
levantamento dos recursos de instituições financeiras, retração do mercado,
restrições ao crédito etc. O nosso direito positivo contém várias disposições
que resguardam o direito à intimidade das pessoas jurídicas, tais como aquelas
contidas nos artigos 17 a 19 do Código Comercial, que limitam a necessidade
de exibição judicial de livros comerciais; o direito ao segredo de fábrica e dos
n egócios etc N o C ódigo P enal há várias fig u ras típ icas relativ as à
inviolabilidade de correspondência (arts 151 e 152), à inviolabilidade do
domicilio (art 150, § 4Ü, inciso III), divulgação de segredo (art 153) e violação
de segredo profissional
O direito à intimidade possui uma característica que lhe é própria,
consistente na condição de direito negativo, expresso exatamente pela não exposição
ao conhecimento de terceiros de elementos particulares da esfera reservada do
titular
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Em se tratando de pessoas dotadas de notoriedade, em razão do exercício
de suas atividades, pode ocorrer a revelação de fatos de interesse público, sem
a sua concordância Nesta hipótese há uma redução espontânea dos limites da
privacidade

Não se pode esquecer que a Constituição Federal, no seu artigo 220,
§ 2a, veda qualquer censura de natureza política, ideológica e artística

A Resolução na428/70, da Assembléia Consultiva do Conselho da Europa,
nas alíneas 2 e 3 do parágrafo “C”, assentou que não podem se prevalecer do
direito à proteção da sua vida privada pessoas que por suas próprias atitudes
encorajaram indiscrições das quais venham a se queixar posteriormente e que as
pessoas que representam um papel na vida pública têm direito à proteção da vida
privada, salvo nos casos em que esta possa ter incidência sobre a vida pública
O Código Civil português de 1966, no seu artigo 80a, na 2, preocupouse com o relativismo do direito à intimidade, em relação às pessoas famosas,
ao dispor que “a extensão da reserva é definida conforme a natureza do caso e
a condição das pessoas”.

2 - Direito à informação
Há que se distinguir a liberdade de informação e direito à informação,
embora, em sentido estrito, essas expressões possam ser usadas como sinônimas
(teiíamos o direito à liberdade de informar e o direito à liberdade de ser
informado)
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, no seu artigo 19,
proclamou em favor de todos o direito à liberdade de opinião e expressão sem
constrangimento e o direito correspondente de investigar e receber informações
e opiniões e de divulgá-las sem limitação de fronteiras.
A Convenção Européia dos Direitos do Homem estabeleceu no artigo
10, § 1", que “toda a pessoa tem direito à liberdade de expressão.. Esse direito
compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de comunicar
informações ou idéias, sem que possa haver a ingerência da autoridade pública
e sem consideração de fronteiras O presente aitigo não impede os Estados de
submeterem as empresas de radiodifusão, cinema ou televisão a um íegime de
autorização”
A nossa C onstituição Federal de 1988 explicitou a liberdade de
informação no artigo 5a, incisos IV (liberdade de pensamento); IX (liberdade
de expressão) e XIV (acesso à informação) e no artigo 220, § I a (liberdade de
informação propriamente dita)
A regra do artigo 220, § Ia, da Carta M agna agasalhou o respeito à
privacidade do indivíduo como um a das limitações à liberdade de informação,
isto é, de uma parte, há a liberdade de informação; por outra, o interesse que
toda pessoa tem de salvaguardar sua intimidade, o segredo de sua vida pr ivada.

Com isso, tem-se expressa reserva legal qualificada, que autoriza o
estabelecimento de restrição à liberdade de imprensa com vistas a preservar
outros direitos individuais, não menos significativos, como os direitos da
personalidade em geral

.3 - Direito à liberdade de imprensa
A revogada Lei de imprensa (Lei na 2.083, de 12 de novembr o de 1953)
restringia o conceito de imprensa aos jornais e periódicos, ficando os demais
impressos para a esfera do direito comum
A atual Lei de Imprensa (Lei i r 5 250, de 9 de fevereiro de 1967) inovou
o conceito tradicional de imprensa e nele incluiu os serviços de radiodifusão e
as agências de notícias
Atualmente, portanto, pode-se afirmar que a palavra imprensa não tem
apenas o significado restrito de meio de difusão de informação impressa, devese levar em conta sua acepção ampla de significar todos os meios de divulgação
de informação ao público, principalmente quando através dos modernos e
poderosos veículos de difusão como o rádio e a televisão, cujo alcance sobre a
grande massa é ilimitado.
No Brasil, na época da monarquia, era total a proibição de imprimir
Em 13 de maio de 1808 suspendeu-se a proibição dos prelos em nosso
país, todavia, não existia a livre atividade da imprensa. Nesse mesmo ano,
surgiu o primeiro jornal no Brasil, “A Gazeta do Rio de Janeiro”, submetido à
censura prévia.
Em 1821, as Cortes Constituintes de Portugal aprovaram as bases da
Constituição, onde transcreveram a liberdade da manifestação de pensamento.
Diante disso, o Príncipe Regente Dom Pedro editou o aviso de 28
de agosto de 1821, no qual constava “que não se em barace por pretexto
algum a impressão que se quiser fazer de qualquer escrito”, abolia a censura
prévia
O primeiro anúncio relativo à legislação de imprensa surgiu com a
portaria baixada em 19 de janeiro de 1822, pelo Ministro losé Bonifácio de
A n d ra d a e S ilv a, que p ro ib iu os im p re sso s an ô n im o s, a trib u in d o
responsabilidade, pelos abusos, ao seu autor ou, na sua falta, ao editor ou
impressor O Senado da Câmara do Rio de Janeiro preocupado com essa portar ia,
pediu ao Príncipe Regente a cr iação do juízo dos juros, para o julgamento dos
abusos de opinião da imprensa Dom Pedro atendeu ao pedido e por meio do
Decreto de 18 de junho de 1822 criou o júri de imprensa
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Após a independência do Brasil, a primeira Assembléia Constituinte
cuidou de elaborar nova Lei de Imprensa Mesmo com a dissolução da Assembléia
Constituinte, o governo aproveitou o projeto de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
e transformou-o no Decreto de 22 de novembro de 1823. Essa norma repudiava
a censura e declarava livres a impressão, a publicação, a venda e a compra de
livros e escritos de toda a qualidade, com algumas exceções Essa foi, então, a
nossa primeira lei de imprensa, onde se inseriu o princípio da liberdade de
imprensa, bem como o processo contra os eventuais abusos que se praticassem
A Constituição do Império de 1824, inspirada na Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, manteve o princípio da liberdade de imprensa
Uma lei de 20 de setembro de 1830 procurou regulamentar o dispositivo
constitucional relativo à liberdade de imprensa, todavia, teve rápida vigência,
porque em 16 de dezembro de 1830 foi sancionado o primeiro Código Criminal,
que incorporou as disposições dessa lei, com pequenas alterações e que até a
pr oclamação da Republica regulou os abusos da imprensa no Brasil Em 11 de
outubro de 1890 apareceu o novo Código Penal, englobando, também, os
dispositivos relativos à imprensa
A Constituição da República, de 24 de fevereiro de 1891, proclamou
no artigo 72, § 2Ü, que “em qualquer assunto é livre a m anifestação do
pensam ento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura,
respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma que a
lei determinar Não é permitido o anonimato”
O período republicano, ao contrário da época monárquica, foi marcado
por vários atentados à liberdade de imprensa Em 17 de janeiro de 1921 foi
sancionado o Decreto na 4 269, de repressão ao anarquismo, incluindo normas
relativas à imprensa
A primeira lei de imprensa da era republicana foi a Lei na 4 743, de 31
de outubro de 1923, que retirava do Código Penal os crimes de imprensa Essa
lei fixava as penas aplicáveis aos crimes de injúria, difamação e calúnia, quando
cometidos pela imprensa, bem como os atos definidos como anarquismo pelo
Decreto na 4 269, de 17 de janeiro de 1921, quando praticados através dos
instrumentos de comunicação Puniam-se os atos de incitação ao anarquismo,
os atentados à honra alheia, a publicação de segredos do Estado e de matéria
que violasse a segurança pública, de ofensa a nação estrangeira, de ofensas à
moral e aos bons costumes, de anúncios de medicamentos não aprovados pela
Saúde Pública, de escritos visando à chantagem. Instituiu-se o direito de resposta
e reformou-se o processo dos delitos de imprensa.. Não se instituiu a censura
prévia Quanto à responsabilidade, esta era apurada após a prática do abuso,
segundo o princípio da liberdade responsável de cada um
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Com a Revolução de 1930, vigorou o arbítrio e a vontade pessoal do
ditador
A Carta Constitucional, de 16 de julho de 1934, estabeleceu no artigo
113, inciso 9a, a regra da Constituição de 1891, excetuando-se a censura prévia
quanto aos espetáculos públicos
Em 14 de julho de 1934, dois dias antes da pr omulgação da Constituição,
o então Presidente Getúlio Vargas baixou o Decreto nü 24 776, que foi a nossa
segunda Lei de Imprensa, no período republicano. Esse decreto sofreu alterações
com o advento da Constituição outorgada a 10 de novembro de 1937, data do
golpe de Estado e instauração do Estado Novo.
O artigo 122, inciso 15, da Carta de 1937, prescrevia que “todo cidadão
tem o direito de manifestar o seu pensamento oralmente, por escrito, impresso
ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei”
Contudo, a Constituição não deixou essa questão para o legislador
ordinário, prescrevendo, em pormenores, uma série de limitações à imprensa
Dispunha, ainda, o referido artigo 122, inciso 12, da Carta de 1937, que “a lei
pode prescrever : a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública,
a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão,
facultando à autoridade com petente proibir a circulação, a difusão ou a
representação; b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade
e aos bons costumes, assim como as especialmente destinadas à proteção da
infância e da juventude; c) providências destinadas à proteção do interesse público,
bem-estar do povo e segur ança do Estado A imprensa regular-se-ápor lei especial,
de acordo com os seguintes princípios: a) a imprensa exerce uma função de
caráter público; b) nenhum jornal pode recusar a inserção de comunicados do
Governo, nas dimensões taxadas em lei; c) é assegurado a todo o cidadão o
direito de fazer inserir, gratuitamente, nos jornais que o infamarem ou injuriarem,
resposta, defesa ou retificação; d) é proibido o anonimato; e) a responsabilidade
se tornará efetiva por pena de prisão contra o diretor responsável e pena pecuniária
aplicada à empresa; f) as máquinas, caracteres e outros objetos tipográficos,
utilizados na impressão do jornal, constituem garantia do pagamento da multa,
reparação ou indenização, e das despesas com o processo nas condenações
pronunciadas por delito de imprensa, excluídos os privilégios eventuais derivados
do contrato de trabalho da empresa jornalística com os seus empregados A
garantia poderá ser substituída por um a caução depositada no princípio de cada
ano e arbitrada pela autoridade competente, de acordo com a natureza, a
impor tância e a cir culação do jornal; g) não podem ser proprietár ios de empresas
jornalísticas as sociedades por ação ao portador e os estrangeiros, vedado tanto a
estes como às pessoas jurídicas participar de tais empresas como acionistas A
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direção dos jornais, bem com o a sua orientação intelectual, política e
administrativa, só poderão sei exercidas por brasileiros natos”

m anifestação do pensam ento, a ciiação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado
o disposto nesta Constituição”. Salienta o § Ia desse artigo que “nenhuma lei
conterá dispositivo que possa constituir em baraço à plena liberdade de
infor mação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado
o disposto no aitigo 5a, IV, V, X, XIII e XIV” Inadmite-se toda e qualquer
censura de natureza política, ideológica e artística (art. 220, § 2a, da Constituição
Federal), não se esquecendo que a produção e a programação das emissoras de
rádio e televisão atenderão, dentre outros, o princípio do respeito aos valores
éticos e sociais da pessoa e da família (art. 221, inciso IV, da Carta Magna)
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O regime da censura durou até 1945, fim do estado ditatorial, voltando a
viger o Decreto na 24 776, com a promulgação da Constituição Federal de 1946
Em 12 de novembro de 1953 foi promulgada a Lei na 2.083, que, em
seu artigo 63, revogou o Decreto na 24 776/34.
A Constituição de 1967 também proclamou a liberdade de imprensa,
inserindo-a em seu § 8" do artigo 150.
Com o advento da Lei nü 5 250, de 9 de fevereiro de 1967, que entrou
em vigor em 14 de março do mesmo ano, foi revogada a Lei na 2 083, de 12 de
novembro de 1953 Essa lei veio para regular, além da libeidade de imprensa,
a liberdade de manifestação do pensamento e da informação A lei declarou
intolerável a propaganda de guerra, de processos de subversão da ordem pública
e social ou de preconceitos de raça ou de classe (art. Ia, § Ia). O § 2" do artigo
L da referida lei exclui, expressamente, da liberdade de m anifestação de
pensamento, os espetáculos e diversões públicas Contudo, esta disposição é
inócua, porque espetáculos e diveisoes públicas não constituem m atéria
disciplinada na Lei de Imprensa, falada ou escrita (vide art 220, § 3a, da
Constituição Federal de 1988) Há a proibição de publicações clandestinas e
as que atentem contia a moral e os bons costumes, a necessidade de permissão
ou concessão federal, para a exploração de serviços de radiodifusão e a livre
exploiação do agenciamento de noticias, desde que registradas as empresas
(art 2~ da Lei na 5.250/67). Também há a vedação a propriedade de empiesas
jornalísticas, sejam políticas ou simplesmente noticiosas, a estrangeiros e a
sociedades poi ações ao portador, nos termos do artigo 3", caput, da Lei na
5.250/67 (vide art 222 da Constituição Federal de 1988) A atual lei, no exercício
da liberdade de m anifestação do pensam ento e de informação, proíbe o
anonimato e, no entanto, assegura o respeito ao sigilo quanto às fontes e origens
de informações recebidas ou recolhidas por jornalistas, rádio-repórteres ou
comentaristas, diante do disposto no artigo 7a, caput (v ide art 5a, incisos IV e
XIV, da Constituição Federal de 1988) Assegura-se o direito à resposta, segundo
o artigo 29, caput, da Lei na 5 250/67 (vide art. 5a, inciso V, da Constituição
Federal de 1988) A Emenda Constitucional de 17 de outubro de 1969 repetiu
o princípio da liberdade de imprensa, constante da Constituição de 1967 e
inseriu-o no artigo 15.3, § 8a, conservando a redação d esta, som ente
a c re sc en ta n d o , ao fin al, a in to le ra b ilid a d e p ara “as p u b lic a ç õ e s de
exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes”
A Constituição de 1988 contempla a liberdade de imprensa como poucos
países do mundo. O artigo 220, caput, da Carta M agna dispõe que “a

O projeto da nova Lei de Imprensa (PLS n°3 232, de 1992, do Senado
Federal) consagra o direito à liberdade de imprensa, sem prévia censura.
Assegura-se o amplo diieito de resposta, ressalvadas a contestação, a crítica
e a opinião (art 20, caput, do Projeto). Jornais, televisões, rádios e outros
veículos de com unicação não podem caluniar, injuriar, difamar outiem,
divulgar matéria capaz de abalar o crédito de conceito de pessoa jurídica,
caluniar, difamar ou injuriar a m emória de pessoa morta e violar a intimidade
ou vida privada de alguém (art 5a do Projeto) Na responsabilidade pelos
crimes de imprensa, a pena de prisão aplicada na atual Lei de Imprensa é
substituída pela pena de prestação de serviços à com unidade e m ulta
cumulativa A pessoa que se sentir atingida moralmente por um a publicação
ou transmissão tem seis meses de prazo para entrar com ação de indenização
por dano material e moral Na condenação, o juiz levará em conta a intensidade
da ofensa, sua reincidência na ofensa, capacidade financeira, a extensão do
prejuízo à im agem do ofendido, observando sua situação profissional,
econôm ica e social (arts. 5a e 6a do Projeto). No caso da responsabilidade
civil, a indenização poderá recair sobre o autor da ofensa (nas reportagens
pagas e textos e artigos assinados por pessoa idônea subordinada à empresa
de comunicação) ou solidariamente sobre a empresa, o autor da reportagem
assinada e o editor da área (art 7a do Projeto) Responde pelo crim e o autor
da reportagem assinada ou o responsável por reportagem não assinada, como
também o autoi da ofensa no rádio ou televisão, excluído o locutor em função
editorial (art 7a do Projeto) O Projeto da Lei de Imprensa contém algumas
hipóteses de exclusão da responsabilidade penal por m anifestação em
quaisquer meios de comunicação social, previstas no artigo 10, em confronto
com os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem Finalmente,
um dispositivo interessante desse Projeto é aquele relativo ao conflito entre a
liberdade de inform ação e os direitos da personalidade (art. 23), onde
prevalece o interesse público
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4 - Conflito entre o direito à vida privada e o direito à informação
Observa-se, pois, que há uma colisão de interesses entre a informação
e a privacidade
A imprensa precisa ser livre, porque sem liberdade ela não cumprirá
sua missão Contudo, essa liberdade não pode permitir que o veículo de
com unicação social agrida outros direitos atribuídos à pessoa (direito à
inviolabilidade da honra, da vida privada e da imagem), mesmo porque nenhum
direito é completamente absoluto
O Estado de Direito exige uma imprensa livre, forte, independente e
imparcial, afastando-se qualquer censura prévia do Poder Público, ao mesmo
tempo que garanta proteção à honra, à vida privada e à imagem de todas as
pessoas (inclusive, jurídicas), em respeito a dois princípios fundamentais
consagrados na Carta Magna: dignidade da pessoa humana (art. 1", inciso III)
e prevalência dos direitos humanos (art 4Ü, inciso II)
Para a solução deste conflito, devem ser levados em conta os seguintes
fatores: a) o jornalista não pode estar movido por sentimentos de despeito,
ânimo ou ciúme; b) exige-se do profissional a revelação de fatos importantes
num certo momento e não a utilização do material, de modo oportunista; e c) a
relevância social da informação.
Na verdade, se a liberdade à informação for de relevante interesse social,
o direito à vida privada deve ser afastado em detrimento do interesse públicosocial dessa liberdade de informação plenamente definida e delimitada
Em síntese, a solução da colisão desses direitos deve ser examinada
em cada caso concreto, levando-se em conta o princípio da proporcionalidade
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Eficácia da política ambiental em seus
aspectos sociais e jurídicos, tomando por
base o Parque Nacional de Itatiaia *’
Maria Cristina A D de Ávila
Professora - RJ________________________________________________——

----------

I - Importância da preservação ambiental
O Meio Ambiente sadio representa a vida dos seres vivos, quer sejam
homens, animais e vegetais O homem, mesmo que de forma deficitária, sempre
se preocupou com o M eio Ambiente, e ao mesmo tempo é seu maior predador.
Para que o M eio A m biente se m antenha inalterado ou estável é
necessário que haja equilíbrio entre a ação humana e a própria natureza
Quando citamos o homem, estamos falando das pessoas de modo geral,
vez que a preocupação com um Meio Ambiente sadio sempre foi em âmbito
internacional; sendo que hoje se dá um a ênfase maior, em vista do grande
progresso que a sociedade vive, e conseqüentemente acaba por prejudicar o
Meio Ambiente, que a cada dia precisa de normas bem definidas para ser
preservado.
A impor tância que se dá ao Meio Ambiente é tão grande, que atualmente
já contamos com diversos acordos de cooperação internacionais, envolvendo
questões de Meio Ambiente, ser vindo eles como ponto pacificador em algumas
questões.
Tal inclusive é bem ressaltado por Héctor Ricardo Leis, em seu artigo
uAs Nações Unidas e o Meio Ambiente”, publicado no “Estúdios InternacionalesJi
-Universidade do Chile, Chile, nü 109, Enero-Marzo 95, pág. 161, quando afirma:
“No contexto geral da política mundial das últim as décadas (em
particular, desde a Conferência de Estocolmo/1972), pode-se constatar que a
emergência do ambientalismo tem sido indubitavelmente um fator poderoso
para estimular a cooperação entre as nações”.
Veja que, embora se tenha um a grande preocupação com o Meio
Ambiente, quer a nível internacional ou nacional, tal ainda não é suficiente,
piincipalm ente no que tange a iniciativa individual de sua defesa que é
profundamente inoperante, em vista da grande importância que é a manutenção
de um Meio Ambiente sadio e equilibrado
(*) Monografia apiesentada ao UBM. Mestrado em Direito. Requisito para aprovação na disciplina
Direito Ambiental Piofessot Carlos Bocaull. 2- pen'odo/199'7. 26 de março de 1998.
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As pessoas precisam ter em mente que tudo o que nos envolve a propiciar
a vida faz parte diretamente do Meio Ambiente, e que sem ele não existiría
vida, não existiríam seres vivos, não existiriamos.

do homem quando afirmam que “Meio Ambiente é o que cerca, o que constituí
as classes que se freqüentam; o meio material, moral ou intelectual em que se
vive. É o ar que se respira È o habitat do homem ”

O progresso faz parte de nossa vida, mas ao produzi-lo não podemos
nos esquecer que o Meio Ambiente é chave mestra, devendo sei preservado
paia o bem-estar de toda a humanidade, para sua segurança, e até mesmo visando
a dignidade da raça humana, que é um bem personalíssimo, acima de muitas
barreiras

A Lei m 6 938/91, que trata da Política Ambiental do Meio Ambiente,
no inciso I, do seu artigo 3Ü, traz um a definição do que se considera em ter mos
de legislação como sendo Meio Ambiente:
“Meio Ambiente: o conjunto de consições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que peimite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas”.

96

Assim, a preocupação com o Meio Ambiente deve ser um a constante
em nossos dias, acompanhando-nos onde quer que se vá, vez que em troca
estaremos preservando o futuro de toda a humanidade
Devemos sempre lembrar que não é a terra que pertence ao homem,
mas sim este que pertence à terra, devendo dessa forma submeter-se aos seus
capiichos, pelo menos no sentido de preservá-la Há inclusive um a citação
feita por Fernando da Costa Foui inho Neto, em Palestra proferida em Simpósio
sobre Meio Ambiente no sul do Pará, em 9 de setembro de 1996, onde ele
citando Elio Figueiredo, “Políticas para conservação acordadas com respeito
da soberania nacional”, in “Revista do Ministério Público do Rio Grande do
Sul”, 1994, v.3 1 , pág 11, que se encaixa perfeitamente a defendei o tema,
quando coloca que em 1855, o Cacique Seattle, da Tribo Duwamisk, em carta
ao Presidente dos Estados Unidos, Franklin Pierie, disse:
“De um a coisa sabemos: A terra não pertence ao homem; é o homem
que pertence à terra, disso temos certeza. Todas as coisas estão interligadas,
como os filhos da terra, não foi o homem quem teceu a trama da vida Ele é
meramente um fio da mesma Tudo que ele fizer à terra, a si próprio fará”
A citação acima é muito forte, ainda mais pela época em que foi dita,
quando não havia ainda o conceito de Meio Ambiente na forma que hoje é
preconizado Contudo, serve para já se identificar a giande preocupação que
as pessoas já detinham pelo tema

Daí tem-se que o conceito hoje é bem mais amplo, justamente pela
necessidade de se acompanhar o progresso, sem que com isso tenhamos que
abrir mão de um ambiente sadio e equilibrado
De se ressaltar inclusive que o Br asil tem hoje uma das maiores e potenciais
reservas ambientais do mundo, começando pela Amazônia, passando pela Mata
Atlântica e chegando a menores potenciais, isso se for contado em termos de
extensão, vez que em importância se encontram no mesmo grau, como é inclusive
o caso existente em nossa região do Parque Nacional de Itatiaia, que é uma Unidade
de Conseivação Federal, sendo o primeiro parque nacional a sei criado no Brasil,
com uma área de 30 000 ha, ficando situado a sudoeste do Estado do Rio de Janeiro,
em terras dos municípios de Resende e Itatiaia e ao sul de Minas Gerais, nos
municípios de Bocaina de Minas, Alagoa e Itamonte, sendo que sua ár ea de atuação
estende-se por uma faixa de lOkm de largura além de seus limites, totalizando
120 OOOha, que são preservados pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal e tuteladas pelo Ibama - Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que com seus parcos recur sos
materiais e humanos, procura fazer com que a preservação seja respeitada, tendo
ai, sem sombra de dúvidas, a grande dedicação dos seus funcionários, que sabem
da importância da preservação da área para a humanidade, vez que com isto estão
preservando o Meio Ambiente, e conseqüentemente o ftituro

Ressalte-se, inclusive, que no texto acima, as pessoas se encontravam
naquele instante representadas por uma camada da sociedade que embora fossem
consideradas pessoas incapazes, eram pessoas de elevada sabedoria e que amavam
a terra como a um Deus, mas não um Deus profano, mas sim um Deus cheio de
virtudes e vida, que tinham pela terra, e consequentemente, pela natureza o mais
elevado respeito, de onde inclusive retiravam seus remédios e sua sobrevivência

Percebe-se então que a preservação ambiental é de suma importância,
quer a nível internacional ou nacional, quer a nível coletivo ou individual E
preciso que as pessoas criem consciência de que é questão de sobrevivência o
equilíbrio do progresso social e o Meio Ambiente, pois, sem este, não haverá
nenhum progresso que irá resistir ou permanecer

Temos por aí que o Meio Ambiente é o habitat do homem, naturalmente
lhe oferecido para que a humanidade possa desfrutá-lo Neto e Zucheratto (1987,
pág. 7), ao definirem Meio Ambiente, ressaltam justamente que ele é o habitat

Ao se falar em preservação, outra alternativa não resta, a não ser verificar
a questão da legislação e da competência, vez que aí certamente estará boa
parte das soluções par a a questão ambiental
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A Constituição Federal é a Lei de todas as Leis A ela é deferido o
poder supremo sobre as demais Leis, vez que essas têm de estar em consonância
com os princípios estabelecidos na Constituição Federal, sob pena de serem
consideradas inconstitucionais, e, assim, caírem no vazio

Caracterizado ficou que a partir daí a responsabilidade por um Meio
A m biente sadio é de todos, independente de íaça, cor, sexo ou mesmo
escolaridade.. Todos devem dar sua contribuição sob pena de serem responsáveis
por um possível colapso ecológico, de danos irreparáveis.

Ela com certeza fornece as diretrizes mínimas para dar validade ao
ordenamento jur ídico, bem como traz harmonia a vida em grupo, estabelecendo
princípios igualitários para os Estados

Tal responsabilidade, na preservação do Meio Ambiente, segundo a
visão de Araújo (1992, pág 126), dentro da Política Ambiental adotada no
Brasil, ficou assentada em linhas preventiva e recuperativa, a qual acrescentase também a linha punitiva, isto porque se consideiarmos o § 3fl do artigo 225,
verificamos que os infratores do Meio Ambiente estão sujeitos a sanções penais,
administrativas e cíveis, independentemente da linha preventiva e recuperativa
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Tal inclusive já vem estabelecido na definição de Direito Constitucional
fii mada por Silva (1997, pág. 38), quando diz que é “o ramo do Direito Público
que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e normas fundamentais do
Estado”
Não é diferente quanto ao conceito de Constituição, também da Silva
(1997, pág. 42):
“Um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula
a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício
do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos
fundamentais do homem e as respectivas garantias Em síntese, a constituição
é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos dos Estados”
Vê-se que o conceito de Constituição é bem amplo, e que esse conceito
foi ainda mais ampliado quando da edição da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, principalmente quanto ao tema Meio Ambiente.
Pela primeira vez, existe no corpo da Constituição, de forma clara e expressa
a preocupação com o tema Meio Ambiente, onde lhe é dedicado um capítulo
exclusivo, dentro do Título VIII - Da Ordem Social; tal não tira a importância que
foi dada ao tema, porém, ele estaria melhor colocado se inserido dentro do Título
II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais, vez que o Meio Ambiente está
diretamente ligado à vida e à sobrevivência do homem. Mas isso em nada altera o
princípio consagrado; o que importa é que nossa Constituição, que é a Lei Maior,
ressaltou e definiu a importância desse bem de uso comum da Sociedade
Assim, o Capítulo VI - Do Meio Ambiente fala de forma exclusiva
sobre o tema, expressando no caput do artigo 225 que todos têm direito ao
Meio Ambiente ecologicamente equilibrado e que o Meio Ambiente é um bem
de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida
A partir do instante que ele é um bem de uso comum do povo, a que
todos se submetem, todos têm a obrigação de defendê-lo e preservá-lo, sendo
que no própiio texto do referido artigo, ainda se acrescenta a expressão deverá
ser feita para as presentes e futuras gerações, vez que se não houver Meio
Ambiente sadio e equilibrado não existirá vida futura
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A ação preventiva que vem expressa no artigo 225, determina que para
efetivamente assegurar o equilíbrio do Meio Ambiente, incumbe ao Poder Público
em consonância com sua devida competência, preservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
assim como preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do
país; fiscalizai pesquisas; definir políticas regionais de proteção calcada em lei;
exigir estudo prévio de impacto ambiental; contiolar produção, comercialização
e o emprego de técnicas que demandem risco para a vida ou qualidade de vida e
o Meio Ambiente; incentivar a educação ambiental em todos os níveis de ensino,
como também a conscientização do público em geral, objetivando a preser vação
do meio ambiente; proteger a fauna e a flora, pioibindo na forma da lei, as
atividades que coloquem em risco a sua função ecológica, preservando as espécies
em extinção ou submetidas a ciueldade Cuida ainda o artigo de citar as áreas
específicas de maior amplitude territorial com o intuito de preservá-las e protegêlas constitucionalmente. A Floresta Amazônica em território Brasileiro, em sua
enorme extensão, a Mata Atlântica, já bastante devastada, a Serra do Mar, o
Pantanal Matogrossense e a Zona Costeira fazem parte desse acervo, que muito
bem foi protegido preventivamente em sua utilização pelo nosso Legislador,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais
Tá a ação recuperativa expressa-se claramente no § 2~ quando determina:
aquele que explorar recursos m inerais fica obrigado a recuperar o M eio
Ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão
público competente na forma da lei. Isto quer dizer que, sempre que houver
degradação do Meio Ambiente, mesmo com autorização legal, na exploração
de recursos minerais, fica o agente explorador responsável diretamente pela
recuperação do status quo ante, ou pelo menos o próximo possível dele, em
acordo com as orientações técnicas exigidas pelo órgão público competente.
Por outro lado, na ação que considera-se punitiva, a que alude o § 3",
do artigo 225, e sem prejuízo da prevenção e recuperação do Meio Ambiente,

100

Ju stitia , S õo P aulo, ó 3 (1 9 4 ), a b r:/ju n 2 0 0 1

todo aquele que praticar atos ou condutas consideradas em virtude de lei, lesivas
ao Meio Ambiente, estará sujeito a sanções penais, administrativas e civis pelos
danos causados, até mesmo se estiverem exercendo atividades exploratórias
consideradas legais, e que inclusive tenham autorização do podei público. Tal
se deve ao fato, de que a proteção ao Meio Ambiente tem um sentido maior,
por força da própria Constituição
Todos têm o direito de usar o Meio Ambiente, mas todos tem o dever
de preservá-lo, recuperá-lo e se não o fizerem serão punidos, justamente por
não terem ainda se conscientizado que o Meio Ambiente é fator preponderante
à vida dos seres vivos.
Portanto, temos que a lei não proíbe que se utilize o Meio Ambiente,
ela apenas mostra o modo como deve ser usado Por outro lado, não é só no
capítulo acima mencionado que a Constituição cuida do M eio Ambiente, mas
também, em outros artigos, de suma importância, que de forma indireta zelam
sobre o tema.
A exemplo temos os artigos 23, em seus incisos VI e VII, e o 24, incisos
VI e VIII, que estabelecem com petência dos poderes da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal, na tutela do Meio Ambiente
Assim, por força da Constituição Federal de 1988, o estabelecimento
dos limites de competência, ficou definido da seguinte forma: no artigo 23 se
estabelece a competência comum da União, dos Estados, dos Municípios e
Distrito Federal, enquanto no artigo 24 fica estabelecida a com petência
legislativa concorrente
Na competência comum, cada um dos entes públicos tem legitimidade
para legislar sobre m atéria relativa ao Meio Ambiente, não sendo estabelecida
qualquer hierarquia Observa-se apenas que as normas gerais sobie M eio
A m biente serão editadas pela L egislação F ederal, ficando entretanto
ressalvadas a competência dos Estados, M unicípios e Distrito Federal, que
serão autônomas
No que tange a competência legislativa concorrente, tem-se que ela é
concoirente quanto a natureza da matéria, sendo que aqui, um a não vai elidir a
outra, pois serão simultaneamente exercidas sem que ocorra qualquer choque
Porém, tal competência não se estende aos Municípios, abrangendo somente
União, Estado e Distrito Federal
Isso inclusive já vem sendo decidido em nível de Jurisprudência, como
se vê no acórdão abaixo transcrito, o qual reforça os argumentos acima.
“Ação Civil Pública - Indústrias - Atividade Poluidora - Fiscalização
pelo Município - Competência Supletiva

Não se pode invocar o direito adquirido à atividade poluidora, lavra ou
o que seja, por nao haver, salvo ressalva, direito adquirido contra nova
C onstituição, com o ocorre com a de 1988 Frente a um a nova ordem
c o n stitu c io n a l, d escab em argum entos ou d ire ito s de an terio r ordem
constitucional que não tenham sido ressalvados
A condenação da sentença para que o Município fiscalize atividade
poluidora im plica atingir sua independência e interferir na escolha das
prioridades de atividades que são próprias e privativas da política municipal.
Ao Judiciário só compete verificar a legalidade, sem entrar no mérito
Legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente é competência
concorrente da União, Estados e Distrito Federal, não estando os Municípios
incluídos nessa concorrência, ex vi do artigo 24, VIII, da CF/88 Portanto, a
obrigação precípua não é do Município Este tem competência supletiva para
legislar, ou seja, fica à espera das demais legislações estaduais e federais E uma
p o ssib ilid a d e legal, não um a im p o sição , cu ja au sên cia não im plica
responsabilidade (T.J-MG. Ap Civ nü 54 733/1 Recorrente: Empresa Calcinação
Pains Ltda , Recorrido Ministério Público do Estado Relator Shalcher Ventura.
Jurisprudência Adcoas - B JA nü 34, Ano XXIX. Editora Esplanada)”.
Embora, tendo todos os dispositivos acima narrados, de nada adiantará
se não houver um a unidade de pensamento e de ações, em prol de um interesse
comum e maior em matéria de política ambiental
Para tanto deverá haver uma unificação das legislações da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal, visando a plena harmonia legislativa,
bem como a unidade de ações a serem desenvolvidas, quebrando com isso o
isolamento que hoje se verifica no âmbito da política Ambiental, na defesa,
preservação e recuperação do Meio Ambiente.
Tal é sintomático, principalmente nas áreas de preservação ambiental,
onde a União, como gestora da política ambiental nacional, se vê em baiaçada
no cumpr imento da legislação vigente, ocasionada pela falta de uma ação ampla
e coordenada entre os entes públicos diretam ente ligados à sua área de
localização, já que o Estado Federativo a que pertencem tais áreas, assim como
o Município o qual geograficamente se inserem, nem sempre se encontiam em
plena consonância com seus dispositivos legais..
Ao analisar a Lei nü 6 938/81, embora anterior à Constituição Federal de
1988, criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, tentando atenuai as
conseqüências do impacto acima descrito, quando estabelece a unificação e atuação
em matéria ambiental constituindo um patamar mínimo para os integrantes da
Federação, ou seja, União, Estados e Municípios atuarem na questão ambiental
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É essa inclusive a opinião de Eduardo L im a de M atos, em sua
monografia de M estiado da disciplina lógica e crítica do mestrado em meio
ambiente e desenvolvimento do NESA/UFS - Aracaju, 1997, que diz:

A competência da União para legislar sobre normas gerais de defesa e
proteção da saúde (art 8a, XVII, ‘c \ da.CF), não exclui a dos Estados para
legislar supletivamente, na defesa do Meio Ambiente (art. 8~, parágrafo). Agravo
regimental a que se nega provimento (Agrag. na 110 305/SP, Agravo Regimental
em Agravo de Instrumento ou de Petição, Relator Ministro Carlos Madeira, 2~
Tüima, julgado em 10 6 1986, publicado no DJ de 27 6 1986, pág 11 626)

“O atendimento do mandamento constitucional para a preservação do
Meio Ambiente só poderá ser alcançado com a somação de esforços, pela
unificação de ações, pois caso contrário um a unidade cum pre e a outra
descumpre E nesse contexto que trazemos à colação a festejada lição do
Professor Paulo Afonso Leme Machado, in verbis: ‘Em matéria ambiental,
como em todos os campos da Administração Pública de pouca valia será a
ação se com partim entalizadae isolada em suas manifestações’. (Paulo Afonso
Leme Machado, “Direito ambiental brasileiro”, RT 1991, pág 62)
O estabelecimento de um a Política ambiental de âmbito nacional, que
possibilite realmente a execução de programas prioritários só se constituíram
em realidade quando o Sisnama funcionar adequadamente, unificando todas
as ações e envolvendo todos os órgãos responsáveis por programas ambientais
na esfera da União, Estados e Municípios
E preciso investir mais no Sistema Nacional do Meio Am biente e
principalmente nos órgãos que constituem a base na pirâmide, estes poderão
prestai relevantes serviços para a causa ambientalista”
V ê-se, p o rta n to , que a d isc u ssã o é c o n s e q ü ê n c ia da g ran d e
preocupação que o m undo jurídico-adm inistrativo têm em relação aos
conflitos existentes entre a ação administrativa e a aplicação da legislação
ambiental, em confronto inclusive com as demais legislações que compõem
nosso ordenamento jurídico
O trecho abaixo reforça este pensamento e demonstra que realmente
existem conflitos na aplicação das leis ambientais. As decisões muito elucidam
o tema, senão vejamos:
“Poluição atmosférica - Competência concorrente, de nível supletivo,
dos Estados no que pertine às medidas administrativas reprimíveis às emissões
poluentes e danosas ao Meio Ambiente, como se continha no artigo 8a, inciso
X V II, le tra c, c/c o p a rá g ra fo ú n ico da C a rta F e d e ra l, que vigeu
precedentemente, hoje de caráter mais abrangente - ex vi. do art. 23, VI, da
Constituição vigorante. (TJ-RI Ap Civ nü 4 404/89, Apelantes: Viação N S.
de Lourdes S A. e outras, Apelado: Estado do Rio de Janeiro, Presidente
Desembargador Moledo Saitori, Relator Desembargador Ellis Figueiia Adcoas
- Série fui isprudência- Meio Ambiente, 2a edição, Editora Esplanada)
Poluição ambiental Infração a legislação do Meio Ambiente (Lei n“
997/76, do Estado de São Paulo)

Constitucional Ação Direta Liminar. O braou atividade potencialmente
lesiva ao Meio Ambiente Estudo prévio de impacto ambiental.
Diante dos amplos termos do inciso IV do § Ia do artigo 225 da Carta
Federal, revela-se juiidicamente relevante a tese de inconstitucionalidade da
norma estadual que dispensa o estudo prévio de impacto ambiental no caso de
áreas de florestamento ou reflorestamento para fins empresariais.
Mesmo que se admitisse a possibilidade de tal restrição, a lei, que
poderia viabilizá-la estaria inserida na competência do legislador federal, já
que a este cabe disciplinar, através de normas gerais, a conservação da natureza
e a proteção do Meio Ambiente (art 24, inc. VI, da CF), não sendo possível,
ademais, cogitar-se da competência legislativa a que se refere o § 3“ do artigo
24 da Carta Federal, já que esta busca suprir lacunas normativas para atender
as peculiaridades locais, ausentes na espécie
M edida Liminar indeferida ADIMC na 1,086/SC (Ação Direta de
Inconstitucionalidade - M edida cautelai Requerente: Procurador-Geral da
República e Requerido: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Relator Ministro limar Galvão, publicado no DJ de 16 9.1994, pág 42.279)
Poluição do Meio Ambiente Competência da Cetesb, com o órgão
Estadual, para fiscalizar e controlar a aplicação das normas federais, referentes
à política ambiental, na esfera do Estado de São Paulo
Precedente do Pleno: R E ir 108 981 RE não conhecido (R E rr 108 350/
SP, Recur so Extraordinár io, Relator Ministro CelioBorja, 2aTúrma, publicado
no DJ de 30 9 1988, pág 24.986)”
Assim, quando juntarem os esforços na unificação das ações dos entes
públicos, estaremos também, por via de conseqüência, juntando e unificando
os procedimentos, através de uma política ambiental séria, onde o resultado
será a unificação da legislação, visando a elaboração de um Código de Direito
Ambiental e não somente a preparação de uma consolidação das leis ambientais,
como vem hoje tramitando no Congresso Nacional
A consolidação de modo algum resolverá o pi oblema, já que consolidar
é apenas juntai as leis existentes, e não unificá-las dentro de um pensamento
sistematizado A embasat tal crítica temos o exemplo da CLT, que hoje já não
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consegue mais acompanhar o avanço das relações de trabalho e da Política
Trabalhista, traduzindo-se numa colcha de retalhos, com tantas emendas que
ao final não se sabe mais o objetivo pretendido pela mens legis

Para isso não contam com nenhuma facilidade ou ajuda oficial; ao
contrário, contam somente com a vontade de seus membros, conscientes da
extrema necessidade de preservar, conser var e manter um Meio Ambiente sadio,
em prol de toda a coletividade e a sensação de dever cumprido
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Tal pensamento inclusive, é também acompanhado por Cruz (1997,
pág. 5), ao afirmar que: “Nós acreditamos na valia de todos os contribuintes
que possam auxiliar na construção de um edifício jurídico-ambiental sólido,
capaz de assegurar o cum prim ento de princípios tão im portantes quão
com plexos, como os da precaução, da prevenção, da recuperação ou da
responsabilização”.
Assim, sem sombra de dúvida, o ideal é que se compile e sistematize a
legislação ambiental em um único documento, mas que este seja um diploma legal
eficaz que congregue todo o pensamento da Política Ambiental existente, tomando
como partida os princípios estabelecidos na Constituição Federal em vigor
Tomando o exemplo do Parque Nacional de Itatiaia, que despeita para
tão belo tema, tem-se que um dos maiores problemas enfrentado no seu dia-adia, uma vez que seu objetivo é conservar e preservar, para fins científicos,
educacionais, paisagísticos e recreativos, os seus patrimônios cultural e natural,
é justamente esse conflito de Leis, uma vez que ficando situado numa área
territorial extensa, acaba por se submeter à legislação de Estados diferentes,
além da Legislação Federal e ainda a Municipal dos diversos Municípios, o que,
sem dúvida nenhuma, muito dificulta a ação de seus agentes em preservar o
Parque e também a atuação de seus membros, no exercício do Poder de Polícia

III - Participação da sociedade civil na gestão da preservação
ambiental
Para eficácia da proposta acim a apresentada, não basta apenas o
desprendimento do Poder Público; há necessidade também de que os indivíduos
e a coletividade apreendam a exeicer o seu poder de cidadãos na consecução
da preservação e defesa do Meio Ambiente.
Se faz necessário, portanto, a ação tanto individual quanto coletiva dos
membros da sociedade, unindo seus esforços em prol do bem comum
Nesse sentido há de se ressaltar a união dos indivíduos em organizações
não-governamentais, destinadas exclusivamente à preservação, conservação e
manutenção do Meio Ambiente como um todo, e especialmente em áreas de
preservação ambiental já delimitadas pelo Poder Público
As O N G ’S, como são conhecidas as Organizações Não-Governamentais, têm, entie outros, o objetivo de fiscalizar a exploração ambiental
legalizada, como também denunciar a degradação ambiental praticada por quem
quer que seja.

Quando aqui se fala em dever, deve-se ter em mente que a definição de
dever está sempre ligada a um direito, que no caso em tela, é o direito estatuído
no caput do artigo 225 da Constituição Federal, transcrito abaixo, para que
possamos demonstrar o que se pretende quando se fala em dever.
“Artigo 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicam ente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo para as
presentes e futuras gerações”
N asce, portanto, do direito ao M eio A m biente ecologicam ente
equilibrado e como bem de uso comum do povo, o dever de defendê-lo e
preservá-lo já que tal equilíbrio é fundamental para a vida e o bem-estar dos
seres humanos, tanto no presente quanto no futuro
Vê-se, portanto, que o estabelecido no caput do aludido artigo é um a
norma de caráter geral, estabelecendo uma conduta típica a ser obedecida, o
que se traduz em uma plena definição de dever jurídico.
Daí decorre a exigência de cumprimento do dever jurídico em relação a
conduta a ser seguida na direção de fazer valer um direito, sendo que Nader (1993)
embasa muito bem a afirmativa acima, quando diz que: “Só há dever jurídico quando
há possibilidade de violação da regra social Dever jurídico é a conduta exigida. É
imposição que pode decorrer diretamente de uma norma de caráter geral.
A partir de então reafirma-se que para o Meio Ambiente ter vida, é
necessário que os grupos sociais demonstrem interesse, pois ao demonstrarem
interesse estarão demonstrando sua força A sociedade é formada pelos grupos
sociais, e é regida sempre pela relação de direito e dever; só existe um dever se
existir um direito.
O grupo social é de suma importância para a manutenção do Meio
Social, e por via análoga ao Meio Ambiente, até porque o homem em sua
formação tem o instinto de vida gregária, precisando apenas trabalhar melhor
suas ações e pensamentos em prol do bem comum
A importância do grupo social em questões de Meio Ambiente é sempre
ressaltada na melhor doutrina, tanto que Rocha, citando Borges (1997, pág
53), evidencia essa importância e sua força afirmando que:
“A sociedade civil moderna age em grupos oiganizados espontânea e
temporariamente, ou através de associações permanentes. Quer e pode propor
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soluções, exigir providências, participar de decisões políticas, ter acesso às
fontes de informações, exercer a fiscalização cívica da atuação dos governantes,
opor-se a atuação danosa de certos grupos”

tudo em constante vigilância, uma vez que nem sempre se pode contai com a
colaboração de todos os proprietários com vistas à sua preservação

Assim observa-se a falta de consciência individual, e mesmo coletiva do
grupo social, quanto ao interesse de promover qualquer ação Sempre se pensa
que é melhor deixar para que os outros tomem as iniciativas poi nós. Ém ais fácil
em ais cômodo, não gera trabalho, não geiaproblemas Porém, toda esta facilidade
se transforma em omissão e, conseqüentemente em dever não cumprido.
Por isso é importante que o Poder Público crie mecanismos eficazes
para dar praticidade ao estatuído no inciso VI do artigo 225 da Constituição
Federal, quando fala na promoção da educação ambiental em todos os níveis
de ensino, bem como na conscientização pública para a preservação do Meio
Ambiente Somente quando todos tiverem consciência da importância de se
efetivar medidas de preservação ao Meio Ambiente é que realmente estaremos
chegando próximo ao atendimento do comando legal, de ver o M eio Ambiente
equilibrado e sadio.
Esta conscientização deve se iniciar com as crianças de tenra idade,
chegando aos mais velhos, cada qual dentro de um a linguagem própria e
interessante, fazendo com que cada um se sinta responsável pelo Meio Ambiente
que temos hoje e no amanhã, e que este só dependerá de nossas forças e ações
Interessante é ver ifícat que no Parque Nacional de Itatiaia existe a efetiva
participação dos grupos sociais através das ONG’S, no sentido de acompanhai
e mesmo ajudar na fiscalização, no sentido de informar aos agentes do Parque
algum dano eminente ou já concietizado, e buscando sempre cobrar do Ibama
as ações necessárias à proteção e preservação do Parque.

IV - Aplicação da lei na pr eser vação ambiental na reser va ecológica
do Parque Nacional de Itatiaia
Trava-se no dia-a-dia do Parque Nacional de Itatiaia um a batalha
constante em busca de sua preservação enquanto reserva ecológica. Essa batalha
é desenvolvida em dois campos distintos, porém correlacionados
No pr imeiro campo temos o obstáculo material, objetivo, que se tr aduz
na sua extensão contra a falta de recursos materiais e humanos, pois sendo o
Parque Nacional de Itatiaia composto de um a áiea de 30.000ha e com um
campo de atuação de 120 OOOha, tem em conseqüência seu território per tencente
a vários Municípios, o que requer urna estrutura de pessoal que deveiia, no
mínimo, ser igual a 5 vezes a que possui hoje; isto, sem mencionar o recurso
material proporcionalmente carente, como automóveis e etc Há, ainda, váiias
propriedades dentro do parque, tais como: hotéis, sítios, fazendas e residências;
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Ainda no campo material, e aliado à sua grande extensão, temos o
relevo acidentado, com altitudes variando entre 600 a 2 787 metros e a vegetação
de m ata fechada, floresta, bacia hidrográfica, animais e vegetação, algumas
muito raras e ameaçadas de extinção, que necessitam de especiais cuidados
quanto à sua preservação
O segundo campo de batalha se dá no aspecto da aplicação da lei,
portanto subjetivo, pois as leis tutelam o parque e as demais reservas ecológicas
do Brasil afora Pais leis visam a proteção da floresta, dos animais, das águas,
do solo, formando um complexo legal às vezes impraticável e/ou obsoleto,
conforme já referido no item II do presente trabalho, fazendo com que haja um
constante confronto entre o órgão responsável pela preservação ambiental do
Parque, a cargo do Ibama - pois é uma unidade de Conser vação Federal - e os
usuários, proprietários de áreas dentro do parque e municípios a que o Parque
pertence
É nesse campo que se trava a batalha mais difícil, pois a aplicação das
leis de preservação ambiental, num sentido geral, encontra barreiras de ordem
prática e outras de ordem política No primeiro caso, ordem prática, há casos
em que a aplicação da lei nos causa no mínimo perplexidade se considerarmos
o tigorism o e a desproporcionalidade de alguns dispositivos legais quando
prevêem tipos penais - crimes - inafiançáveis na prática de matar um pássaro
Vejam que há uma verdadeira aberração legal no tipo penal previsto, já
que sabem os existirem crimes mais graves, mas com a possibilidade de
pagamento de fiança
No aspecto político há que se considerar como mais importante a falta
de um a orientação geral na Política Ambiental Brasileira, começando pela
infinidade de leis e decretos que embaraçam a ação dos órgãos responsáveis
pela preservação ambiental, em constante confronto com as determinações
municipais que, quando existem, nem sempre estão à altura da importância da
preservação do Parque Isso faz com que os municípios que possuem suas
áreas dentro do parque se vejam completamente desinteressados em relação a
que lei seguir; o legal é o permitido pelo Município ou o proibido pelo Ibama?
A resposta talvez fosse a efetivação mais ampla e contundente da Política
Ambiental Brasileira com a unificação dos procedimentos a serem seguidos
pelos entes públicos, União, Estados e Municípios, com vistas a se praticar
um a ação constante, conjunta, eficaz e duradoura na preservação do Meio
Ambiente Nacional, não só no Par que Nacional de Itatiaia, mas de todas as
outras reservas espalhadas pelo nosso Brasil
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Só através de uma ação conjunta é que realmente se atingirá os princípios
estabelecidos em nossa Constituição, pois não basta constar apenas no bojo da
mesma, as letras só têm vida quando deixam de sei inertes e passam a fazer
parte da realidade da sociedade.
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Hoje a sociedade, aqui falando de modo global, não sabe da imensidão
da preservação das áreas ambientais para a sobrevivência dos seres, eles
simplesmente em várias situações preferem ignorar a Lei ou mesmo sequer
conhecê-la Uma coisa que chamou atenção quando em visita par a levantamento
de dados junto ao Parque, foi a afirmativa de que muitas pessoas quando são
abordadas pelo agente da fiscalização ao cometerem um ato que é vedado, elas
simplesmente respondem que não sabiam que aquele ato estaria afrontando
algum dispositivo; outras vezes ela já está sendo notificado pela quinta vez, e
continua afirmando que não sabia que não podería, por exemplo, cortar palmito
dentro do Parque
Embora inaceitável, serve para demonstrar que realmente é necessária
um a ação conjunta não só dos órgãos responsáveis, dando inclusive praticidade
à determinação constitucional de divulgar a Preservação Ambiental em todos
os níveis, fazendo assim com que toda a sociedade tenha ciência da importância
da Preservação, mas que também com isto se ciie na consciência de cada um a
responsabilidade pelo amanhã, um amanhã que não será só nosso, mas de todos
os seres, uma vez que não existe o homem se não existir o Meio Ambiente.
Assim, há necessidade que as autoridades competentes acordem para a
realidade do Meio Ambiente hoje, e que todos contribuam, cada qual dentro de
sua competência, 1imitando sempre o que for melhor ao Meio Ambiente sadio.
Hoje o Parque consegue sobreviver, mas não adianta apenas o trabalho
desenvolvido pelos funcionários que lá se encontram, é necessário que a
sociedade de Itatiaia se preocupe efetiva e piofundamente com a sobrevivência
do Parque, pois só quando houver a união de esforços é que estaremos trilhando
por um caminho menos íngreme, e com a certeza que a partir dar estaremos
dando os passos iniciais, para eternizar a vida do homem em sociedade em
confronto com um Meio Ambiente sadio e equilibrado
Todos devem contribuir, pois todos são os responsáveis diretos pela
aplicação da norma e seu efetivo cumprimento, até porque as normas são feitas
pela Sociedade, e para a própria Sociedade
B ibliografia
ARAÚJO, Rosalina Conêa dc ‘ Diieitos da natureza no Brasil: Piessupostos Jurídicos e Proteção
Legal” Rio de Janeiro: Libei Jui is. 1992
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II - Aspectos ger ais

Integração jurídica na Europa
Harriet Christiane Zitscher''
Pi ofessoí a - R S ___________________________________

Sumário: I - Introdução II - Aspectos gerais 1 0 Tribunal das Comunidades
Européias na estrutura da Comunidade Européia: a. No texto do Tratado da Comunidade
Européia; b Na realidade; c Os métodos interpretativos do Tribunal CE. 2 Direito Europeu
como sistema jurídico e as suas fontes principais: a Particularidades do Direito Europeu; b
Fontes principais de Direito Europeu; c A diretiva: uma norma com caráter específico 3
Direito Europeu e direito nacional: a Princípio da subsidiaridade; b. Prim azia; c Vigência
e aplicação ill - A diretiva como instrumento especial da integração jurídica: 1 Nota
prelim inar 2 Aplicação da diretiva não-transformada como sanção: a Necessidade de uma

1
O Tribunal das Comunidades Européias na estrutura da
Comunidade Eur opéia
a. No texto do Tr atado da Comunidade Européia
Conforme o artigo 4 do Tratado da Comunidade Européia (Tratado
CE), o Tribunal das Comunidades Européias (Tribunal CE) é um dos cinco
órgãos das Comunidades Européias (CE). O artigo 164 do Tratado CE estabelece
que o Tribunal interpreta e aplica o Tratado cuidando do direito'3456'neste processo.
Há um processo especial, o processo prejudicial, onde os tribunais
nacionais podem ou têm que - dependendo da instância- interromper um processo
pendente e submetei uma questão prejudicial de Direito Europeu no que depende
à decisão do tribunal nacional ao Tribunal CE. Neste processo prejudicial regulado
pelo artigo 177, Tratado CE, o Tribunal só interpreta o Tratado e, em conformidade
com isso, a aplicação ficará a cargo dos tribunais dos Estados-mem bros<4)

sanção; b Sanção do efeito direto; c Quebra da idéia da s a n ç ã o -A rtig o 5 -T ra ta d o CE
3 Indenização por falta de transformação 4 Diretiva e interpretação: a Nota preliminar;
b Interpretação e aplicação; c Interpretação e solução de conflito de normas; d. Abalo de
direito interno; e 0 problema dos métodos IV-Conclusões e uma sugestão

I - Introdução
Ao Tribunal da Justiça das Comunidades Européias (Tribunal CE) se
atribui cada vez mais, nos últimos anos, o papel do promotor da integração
européia através do desenvolvimento do direito.ai
Talvez o instrumento mais impiessionante que o Tribunal CE utiliza
nesse processo é a interpretação e aplicação das diretivas, especialmente das
diretivas que harmonizam o direito privado (2’ Como norma, a diretiva tem
caráter especial, como se verá a seguir
(*) Professo: a Visitante DA AD/CAPES na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio G: an
de do Sul Doutora em Direito pela Universidade de Hamburgo. Alemanha
Agiadeço à minha cata colega Professora Douto: a Cláudia Lima Marques que sugeriu e facilitou a
produção e publicação deste artigo e providenciou matei ial valioso durante viagem ao exteiior, ao meu
colega. Professo: Doutor Luís Afonso Hcck por uma discussão estimulante, ao assistente universitáiio
Chiistian Schindlcr Hcidclbeig, que forneceu fontes aqui dificilmente acessíveis e ao bolsista Anderson
de Lima Kovalsky. sem cuja ajuda tanto no âmbito técnico como no âmbito lingüístico este artigo
nunca leria sido esciito. Partes deste liabalho jáfoiam publicadas sob o título “Pmbleme eines Wandels
des innei.staatlidicn Rcdits zu einem europdisclien Rcdu.ss) siem nach der R edilspiediung des
Euwpãisdien Gciiduslwfs”, in: Rabels Z 60 (1996) págs 648-660 pela própiia autora
(1)
(2)

Ver por todos BengtBeutler/RolandBiebei/JoinPipkorn/IochenSueii DieEuiopciische Union
Rechisoidnung und Politik (4- ed , Nomos Baden-Badcn 1993) págs 2.36 e segs
Com parar M arek Schmidt. Pi iva h e d u sa n g ie id ie n d e E U -R u h ilin ien und naíionale
Auslegungsmeíhoden ", Rabels Z 59 (1995) págs. 569-597
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b Na realidade
Em com paração com o Conselho e a Com issão, que são órgãos
basicamente políticos, o Tribunal CE é mais capaz de agir ativamente e com
continuidade na realização efetiva do Ti atado CE. Especialmente em tempos
de estagnação política no processo da integração''"' o Tribunal CE tornou-se a
força principal deste processo
Nesse caminho, o Tribunal necessariamente desenvolveu métodos
próprios de interpretação e aplicação das n o r m a s , q u e nem sem pre
encontraiam aprovação indivisa'7'

c. Os métodos interpretativos do Tribunal CE
N a herm enêutica do Tribunal prevalece o m étodo teleológico da
interpretação. O telos desta interpretação é o effet util, isto é, efeito útil do
(3)

Paia o entendimento do conceito ‘direito” neste tiabalho vei o aitigo de Marek Schmidt. Die
vorposilive Bedeutung des Begiiffs R cdit' in “A it J64EGV, 136EAGVund 31 E G K SV \ Rabels
Z 60 (1996) págs 616-647

(4)

Para o efeito gerador do direito dos acórdãos do Tribunal CE ve: Beutler/Bieber/Pipkoin/Streil,
(nota I), págs 259 e segs

(5)
(6)
(7)

Bcutler/Biebei/Pipkorn/Strei! (n o ta i) págs 236 e segs
Ver por todos Beutler/Biebei/Pipkoin/Síreil, (nota 1), pág 239; Marek Schmidt (nota 2)
H ans-W einei R engeling/A ndieas M iddeke/M arlin Gelleim ann. “R ed u ssclu itz in dei
Einopdhdicn Union ’ (Schriftenreihe NJW 56, C H. Beck. München 1994), pág 501; Martin
Pagenkopf. Zuni Einflufi des Genieinsdiaftsiedils aufnationales W insdiaftsvemaltungsiedit
- Vei.sudi einei piaktisdien Einfiihrung', NVwZ 1993 págs 216-225, pág. 220; Stefan Ulrich
Pieper, "Die Diiekrwirkung von Riddinien in dei Europcisdien Gemeinsdiaft”, DVB1 1990,
pág 684-688, pág 688; Hoiger Stadic. Uninittelbaie Wiikung von EG-Riclulinien und
Besiandskiafl von Venvaliungsaklen NVsvZ 1994 págs 435-440, pág 440
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Direito Europeu no terr itório da Comunidade Européia/81Em contraste com os
cânones da interpietação nos ordenamentos jurídicos nacionais dos Estadosmembros, a interpretação literal tem importância mínima, pois todas as versões
do Tratado CE nas diferentes línguas européias são texto autêntico e autoritativo
Este fato em si já torna difícil a utilização deste método, que é dificultado
ainda mais pelas contradições entre as diferentes versões8(9)10

e dos seus órgãos e funcionários. O Tribunal CE, entretanto, ampliou o âmbito
de aplicação destes princípios071

2 Direito Eur opeu como sistema jur ídico e as suas fontes pr incipais
a Particularidades do Direito Europeu
O d ire ito da C o m u n id ad e (e U nião) E u ro p é ia tem a lg u m a s
particularidades É uma ordem jurídica criada por um Tratado Internacional,
um a ordem específica que se distingue tanto do direito internacional público
como do sistema tradicional do direito nacional001É preciso destacar a dinâmica
inerente dessa ordem jurídica européia que se originou e se baseia na finalidade
da integração política e está, também, mantida por esta finalidade(11)123456*
Além disso, é particular da ordem jurídica européia uma separação
insuficiente de poderes nos processos legislativos021 e um a certa falta de
transparência na publicidade das norm as031

b Fontes principais de Direito Europeu
Distingue-se, principalmente, entre fontes primárias e secundárias de
Direito Europeu As fontes primárias são os tratados041 e os seus protocolos 051
Como fontes primárias de Direito Europeu existem, além disso, os
princípios jurídicos gerais,0íi) comuns aos ordenamentos jur ídicos dos Estadosmembros Os princípios comuns têm base no artigo 215, II, do Tratado CE, a
serem aplicados nos casos de responsabilidade extracontratual da Comunidade
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Das fontes secundárias, são o mais importantes o regulamento e a
diretiva, que têm base no artigo 189 do Tratado CE Por fim, note-se que a
jurisprudência do Tribunal CE exerce, como fonte de direito especial, um a
importância muito maioi do que a jurisprudência dos tribunais nacionais nas
ordens jurídicas nacionais.081

c. A diretiva: uma norma com caráter específico
A diretiva do Direito Europeu não só é m edida freqüentem ente
utilizada091 para a harmonização dos sistemas dos Estados-membros, mas
também é um instrumento legislativo específico/2”1
Por um lado, conforme a letra do artigo 189, III, Tratado CE, a diretiva
dirige-se somente aos Estados-membros e carece de uma transformação para
a ordem jurídica interna para vigorar no território nacional Por outro lado,
também, de acordo com a letra do artigo 189, III, do Tratado CE, a diretiva
obriga o Estado somente com o fim da diretiva, deixando a escolha de medidas
para atingir aquele fim aos Estados-m em bros/211 Assim, a diretiva, como
norma, tem caráter especial Primeiro, a diretiva é o primeiro passo de um
processo legislativo bipartido, e o segundo passo deste processo é o ato
le g is la tiv o 1221 do E stad o -m em b ro tra n sfo rm a n d o -a d e n tro do p ia z o
estabelecido nela para o ordenamento jurídico interno <23>Segundo, a diretiva,
por ser (como um passo só de um processo bipartido) incompleta, mostra-se
mais flexível frente à interpretação do que um a norma jurídica - completa de um sistema nacional:

(8) Beutler/Biebei/Pipkorn/Slieii. (nota 1). págs 247 e segs
(9) Beutlei/Bieber/Pipkorn/Streil (n o ta i) págs 245 e segs
(10) TCE: 15 7 1964. Rs 6/64 (C osta/E N E L ) Slg 1964 1251 (1269); Rengeling/M iddeke/
Gellermann (nota 7), págs 476 e segs

(17) Emmeit (nota 15), pág 133
(18) Emmeit, (nota 15). pág 134
(19) Volkmai Gõlz Euiopáix.die Gexetz.gebung clurch R iditlinien - Zusam menwiiken von
Gemeinsíhaft und Stacn" NIW 1992. págs 1 849-1 857. 1 850; Pagenkopf (nota 7) pág 222

(11) Beutler/Biebei/Pipkorn/Slieii, (nota 1), pág 236; ver também Pagenkopf (nota 7). pág 219
(12) Stefan Uliich Piepei ‘'Dei Maauí iduei Veinag . em: Cail Otto Lenz/Rolf Biik/Steían Uliich
Piepei, ' EG-Hcnulbuch. R edu ini Binnenmcnkt" (2a ed , Veilag Neue Wiitsduiftxbi iefe, Beilim
1994) págs 907-943 931 e segs . Piepei (nota 7) . pág 688; Stadic (nota 7), págs 437 e segs
(13) Pagenkopf. (nota 7). págs 222, 224

(20) Stefan Grimdmann. EG-Riditlinie und naíionalei Pi ivairetht JZ 3996, págs 274-287, págs
274 e segs; M Schmidt (nota 2).. pág .570; Gõtz (nota 19) pág 1 850
(21) Esta obrigação pelo tim da diretiva tem efeito já antes da transformação da diretiva, poique
pioíbe ao Estado-membro todas as medidas legislativas que dificultam a transformação
postei ioi, TCE: 18 12 1997. Rs C-129/96 (Intei-Environnement Wallonie), Slg. 1997 I 7411
(7449 e se g s)
(22) A transformação tem que ser urna medida estadual suficientemente clara, completa e ti ansparente
(publicada devidamente); não basta uma referência geral ao dever dos serviços públicos aplicar
a diietiva no futuro, TCE: 20 3.1997, Rs C-96/95 (Kommission/ Deutschland), Slg 1997 1
1653 (1679, cifra 35); também não basta uma prática atual dos serviços públicos que está de
acordo com a diretiva TCE: 13 3.1997; Rs C -197/96 (Kommission./ Frankreich) Slg 1997 1..
1489 (1500. cifras 14, 15)

(14) Sobre: Comunidade Euiopéiade Car vão e A çode 18 de abril de 1951 Comunidade Econômica
Européia e Comunidade Euiopéiade Energia Nuclear d e 25 de março de 1957, União Euiopéia
de 7 de fevereiro de 1992 - Maastricht que entrou em vigor em 1- de novembro de 1993 apud
Thomas Láuíei (ed ), ‘ Eum pandie Union - Ettiopèiiidie Gemeinsdiaft Die Veitiaguexte von
Maaxtridu " (5á ed . Euiopa Union Verlag Bonn 1996)
(15) Fiank Emmeit, “E inoparedu' (C H Beck Mtinchen 1996) pág 123
(16) Considerados como fonte piimáiia não escrita compaiai Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil (nota
1), págs 188 e segs

(23) Albrecht Bach. Diiekte Wiikungen von EG - Riditlinien , JZ 1990, págs 1 108-1 116, pág
1 109; Stadie (nota 7) pág 440
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- Um fim fica no futuro(2J) e aí o estado desejado apresenta um elemento
de incerteza. Contanto que se trate de fim social (e não de fim físico), torna-se
impossível descrever, exatamente, numa maneira indubitável, o estado que deve
reinar no momento em que se atinge esse fim <2=,)

vez mais centralizada, incoipoiou-se nas negociações, expressam ente, o
princípio de subsidiariedade (art. 3b) no Tratado CE para contrabalançar os
poderes crescentes da Comunidade 24567(28)2930
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- Somente o Tiibunal CE determina se foi alcançado o fim da diretiva
O Tribunal, como única instância, é que pode e deve decidir com força
obrigatória se a diretiva foi transformada devidamente ou não
- Em qualquer outro momento, por qualquer outro observador, a
realização do fim fica incerta e aí a interpretação do fim fica dinâm ica
Aparentemente, o caminho para chegar naquele fim inclui-se na discrição do
Estado-m em bio Na verdade, o Tribunal inteipretador determ ina tanto o
caminho como o fim,(2<;) pois podeiia estabelecer, caso a caso, que o caminho
escolhido pelo Estado-membio não tem como chegar ao fim A liberdade do
Tribunal, no campo da interpretação mostra-se com nitidez exemplar nos casos
em que o fim não está formulado claramente.<27) Esta liberdade de interpretação
especial do Tribunal no caso das diretivas possibilitou a uma atividade inovadora
do Tribunal que intervém, foi temente, nos sistemas jurídicos nacionais

3 Direito Europeu e direito nacional
a Princípio da subsidiaridade
O Tratado de Maastr icht fundou a União como estrutura, abrangendo a
Comunidade Eur opéia, a moeda única e um a coopei ação, pievalentemente ainda
intergovernamental, entre os Estados-membros nas áreas da política externa e
interna Como vários Estados-membros mostraram receio de assinar um Tratado
que ampliou tanto as competências dos órgãos de um a entidade européia cada
(24) Comparai Jacob Grimm/Willielm Giimm, Deutsche', Wòiteibuch Fiinfzehntei Band , ZZmasche, redigido poi Moiiz Heyne/Hemy Seedorf/Heimann Teucheit (Veilag von S Hiizel,
Leipzig 1956) “Fim parece que o sentido básico reside no conceito de ‘medir, deteiminar o
ponto final dc um movimento’ e precisamente, no sentido de uma imagem, noção pontual, que
pode sei provada como pi imitivo tanto como sentido temporal. quanto como sentido espacial ”
(tiadução li vi e)
(25) Comparar Henrich Schmidt Philo.soplmches Wditerbach , (redigido por Justus Stiellei. 12a
ed Alfied Krõnet Verlag Stuttgart 1951). pág 645. sobre a diferença entre Zweck c Ziel:
o
fim atingido pode mostrar-se como um passo no caminho de outro fim ” (tradução livie da
autora)
(26) Poi exemplo, vei a Diretiva contia Discriminação entre os Sexos 76/207 EWG, Abl EG 1976 L
39/40. e a avaliação da tiansfoimação dela para o ordenamento interno da Alemanha pelos
órgão da CE: Rolf Birk "Aibeitsiecht - Freizügigkeit dei Aibeitnehmei und Hannonisieiung
des Aibeiisrechts ’. em: Lenz/Biik/Pieper EG-Handbuch, (nota 12), págs. 365-406, págs. 388 e
segs Mais recentemente ver o acórdão TCE: 8 10 1996, Rs. C-178.. 179, 188, 189 e 190/94
(Dillenkofer u a ) SIg 1996 I 4845 (especialmente cifra 43. 4883)
(27) Ver para isto Kiaus Hansmann, St/m ieiigkeiten bei dei Uimetzung und Duichflilnung des
europàischen Umucltiechts" NVwZ 1995. págs 320-325 págs 321 e segs

Este princípio só se aplica nas áreas em que a Comunidade ainda não
tem competência exclusiva (2y) Ele só concede competência à Comunidade nas
demais matérias, se o fim da m edida pretendida não pode sei alcançado,
suficientemente, no plano dos Estados-membros e se - cumulativamente - a
Comunidade pode alcançar este fim de uma maneira m elhor<3I,)
Existem sérias dúvidas se este princípio é idôneo para sei aplicado em
juízo.(31) Mas existe, também, uma certa probabilidade de que o Tribunal CE
tenha inclinação de não invalidar legislação comunitária por ferir o princípio
da subsidiariedade continuando, entretanto, com a regra in dúbio pro
communitate\ isso, especialmente, porque o Tribunal CE tem interesse inerente
a tornar comunitárias novas áreas do direito (quer dizer, acolher sob a sombra
da CE), processo que vai ampliar a sua esfera de influência (32)34

b. Primazia
As normas do Direito Europeu - quando são aplicáveis - têm prioridade
absoluta perante o direito doméstico dos Estados-membros. Esta é a regra
principal, que é resultado de um desenvolvimento jurisprudencial que começou
já no anos sessenta.03)
Esta prioridade vigora sobre todo o direito nacional; “direito nacional”,
neste sentido, inclui, no entendimento do Tribunal CE, até os direitos básicos e
p rin c íp io s fu n d am e n ta is das C o n stitu iç õ e s dos E stad o s-m e m b ro s —
entendimento nem sempre e só parcialmente compartilhado pelos tribunais
constitucionais nacionais.<34)
A prioridade do Direito Europeu, porém, não anula a norma do direito
nacional nas matérias que abrange, mas a torna inaplicavél, no âmbito da
(28)
(29)
(30)
(31)

Emmcit (nota 15). págs 170 e segs
Emmcit. (nota 15) pág 174
Beutler/Bieber/Pipkorn/Stieil, (nota 1) págs 84 e segs ; Emmerl. (nota 15) pág 176
Ainda não há jutispiudência suficiente sobre o princípio da subsidiariedade; compatar
especialmente: Stcphen Weatherhill/Paul Beaumont. “EC-Lztw' (2a ed , Penguin Books, London
1995) págs 15 143. 247 e segs ; mais positivo: Beullei/Bieber/Pipkoin/Streil (nota 1), pág 85
(32) Emmert, (nota 15). pág 177; um bom exemplo que mostia como o Tiibunal CE amplia a sua
esfera de influência é o acóidão TCE: 17 7 1997 Rs C-28/95 (Leur-BIoem). Slg 19971 4161
(4199 segs ) onde acolhe um caso doméstico sob a sua competência
(33) Beutlei/Biebei/Pipkoin/Streil (nota 1) págs 96 e segs
(34) Paia o entendimento “europeu” ver Beutlei/Biebei/Pipkoin/Streil, (nota 1), pág 96 e segs ; para o
“diálogo’’ entre o Tiibunal CE e os Tribunais nacionais, especialmente o Tribunal Constitucional da
Alemanha (a juiispiudência de “Entretanto” - “Solange”) ver Emmert (nota 15), págs. 144 e segs
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diietiva, deixando a mesma norma de direito nacional aplicável em outras
matéiias, por exemplo, exclusivamente internas °5*

c. Vigência e aplicação
Dos três tipos de normas principais do Direito Europeu, o regulamento
tem efeito mais facilmente inteligível e a vigência mais ampla: conforme o
artigo 189, II, do Tratado CE o regulamento tem vigência geral, obriga com
todas as suas partes e vigora imediatamente em todos os Estados-membros
O direito primário, isto é, os tratados, seus protocolos e os princípios
jurídicos comuns, sem dúvida, tem vigência imediata em todos os Estadosmembros, porém a sua aplicabilidade no caso concreto depende de que uma
norma do direito primário seja suficientemente clara, completa, incondicional,
estabeleça um dever de fazer ou não fazer de uma pessoa ou de um Estadomembro e seja capaz de ser aplicada pelos órgãos e tribunais nacionais sem
demais medidas estaduaistW)
A diretiv a, com o é d irig id a só aos E stad o s-m em b ro s, v ig o ra
prioritariamente para eles, mas também para os órgãos estaduais e não tem
efeito direto entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; nesse
sentido, não vigora no próprio território estadual de um a maneira geral e, por
isso, tem vigência lim itada/37* Mas, como ver-se-á, existem casos em que,
mesmo se não for transformada pela ordem jurídica interna a diretiva, deve ser
aplicada pelos tribunais e demais órgãos estaduais.

III - A diretiva como instrumento especial da integração jurídica
1. Nota Pr eliminar
Através do instrumento da diretiva o Tribunal CE seguiu três caminhos para
influenciar ordenamentos jurídicos nacionais em favor de uma harmonização destes
sob a sombra do sistema europeu: a) a aplicação imediata (ou efeito direto) das
diretivas não-tiansfòrmadas, no âmbito das relações entre indivíduo e Estado; b) a
indenização para indivíduos prejudicados por causa da não-tr ansfòrmação de diretiva;
e c) a exigência da interpretação do direito nacional de acordo com as diretivas

2. Aplicação da diretiva não-transformada como sanção
a . Necessidade de uma sanção
As diretivas costumam estabelecer um prazo dentro do qual devem ser
transformadas para o ordenamento jurídico interno O Estado-membro que
não transforma um a diretiva durante o prazo ofende o dever imposto pelo ar tigo
189, III, do Tratado CE
(35) Emmert(nota 15)pág i 53
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A sanção, conforme o Tratado, artigo 169, é o processo de quebra do
Tratado Transcorrido algum tempo, este processo provou ser um a sanção
in su fic ie n te 08* C om eçando pelo próprio artigo 189, III, o Tribunal CE
desenvolveu outras sanções para a não-transformação de diretivas O ponto de
partida para este desenvolvimento foi impedir o Estado-membro de usar o seu
próprio com portam ento indevido com o argum ento contra um cidadão
prejudicado pela não-tr ansfoimação Seria abuso de direito por parte do Estado
aproveitar-se da sua própria ofensa ao Tratado.0'139*

b Sanção do efeito direto
A sanção do efeito direto só surge em certos casos: primeiro, a diretiva deve
ainda não ter sido transformada ou ter sido mal transfòimada, com prazo para
transformação já expirado Segundo, somente as normas suficientemente claias e
incondicionais podem ter efeito direto. Terceiro (até há pouco tempo), a noima invocada
tinha que favorecer o indivíduo numa relação entre indivíduo e Estado'4"*(hoje a sanção
de efeito direto aplica-se em todas as relações entre indivíduo e Estado)/41*
O Tribunal CE supera o sentido literal da norma do artigo 189, III do
Tratado CE, que não admite o efeito direto, aplicando o argumento do ejfet util
do direito comunitário'4243* e acrescentando que a diretiva é norma obrigatória,
como é o regulamento, o que justifica que a diretiva tenha um efeito parecido
com a vigência ampla e imediata que o artigo 189, II, do Tratado CE, estabelece
paia o regulamento (4J) Trata-se de uma aplicação ampla do método teleológico
A sanção do efeito direto tem (ou tinha, pois, como se verá logo a
seguir, alterou-se a jurisprudência do Tribunal CE)(44) o vício da casualidade/4546*
depende do fato, de uma norma de um a diretiva não-transformada ter ou não
caráter favorável para um indivíduo perante o Estado.
Além disso, há um outro problema, já mencionado acima,w> quando se
tratou do caráter específico da diretiva como norma jurídica com o fim obrigatório:
(38) HansD Jaiass, Giundfietgen der innentaatlichen Bedeutungdes EG-Rechti (Caí 1Heymanns
Verlag. Kõln et a l . 1994) pág 71; Stadie (noia 7). pág 439
(39) TCE: 19 l 1992 Rs 8/81, (Becker./Finanzamt Münster-Innenstadt) Slg 1982, 53 (77 cifra
50)
(40) TCE; Rs. 8/81 (nota 3 9 ), Jaiass (nota 38), 71, págs. 74 e segs.., ti atando do problema de diietivas
favorável a umas e desfavorável a outras pessoas nas págs 83 e segs
(41) Ver logo a seguir
(42) Vei acima II 1 c
(43) Antiga jurisprudência vei TCE: 5 4.1979, Rs 148/78 (Ratti), Slg 1979,1629 (1641 s )
(44) Ver a seguir c

(36) Emmerl(nota 15). pág 153

(45) Um vício espalhado no Direito Europeu por ser por grande parte de origem judiciai. Pagenkopf
(nota 7) pág 224

(37) Compaiai o entendimento mais amplo de Bach (nota 23) págs 1 110 e segs , 1 1 1 6

(46) II 2 c
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o efeito diieto só surge caso a diretiva seja não-transformada, não-transformada
com pletam ente ou mal transfoim ada Quem decide sobre a qualidade da
transformação e, assim, sobre a questão, principalmente, se o fim foi alcançado,
é o Tribunal CE que, quando determina este fato (da qualidade da transformação),
entra, profundamente, no regime jurídico nacional e tem a possibilidade de decidii,
repetidas vezes, se o fim da diretiva ainda não se alcançou(47)

Contudo, é uma decisão inevitável, pois só no caso da transformação insuficiente
surge o efeito direto Segundo, isso se confronta com a idéia da sanção, base
originária de toda esta linha de argumentação, e daí o Tribunal CE tira a justificação
principal para desconsiderar o sentido literal do artigo 189, III, do Tratado CE<?4)
(a não ser que se presuma que o próprio estado sancione a ele mesmo)
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c Quebra da idéia da sanção - Artigo 5 -T iatad o CE
Mesmo depois de ter desenvolvido a aplicação imediata como sanção
o Tribunal CE, todavia, não parou. Ele afastou-se do argumento segundo o
qual o indivíduo deve (e pode) invocar a norma da diretiva para seu proveito e
estabeleceu que todos os órgãos estaduais devem aplicar a norma favorável em
favor do indivíduo de oficio, mesmo que a norma não seja invocada<48>Este
novo argumento baseou-se no aitigo 5 do Tratado CE, o qual, de uma maneira
genérica, deteimina o dever de todos os órgãos dos Estados-membros de tomar
medidas para serem cumpridas às obrigações impostas pelo Tratado
Num outro passo, o Tribunal estabeleceu que bastaria um dever claro
dos órgãos dos Estados-membros de agir, determinado pela diretiva m Deste
modo, não é mais necessário um proveito para um indivíduo e, também,
admissível um prejuízo consequente para um outro indivíduo,(3") ou até somente
um prejuízo para um indivíduo.<SI)
Mesmo que este novo desenvolvimento recente tenha a vantagem de
acabar com o vício da casualidade na aplicação do efeito direto por causa da
dependência do proveito para um indivíduo(32) ficam, ainda, mais dois problemas
Primeiro - dado o caso - , os órgãos estaduais, quer dizer, os seus próprios
funcionáiios - teoricam ente - , devem determ inar sobre a qualidade da
tiansform ação, um a decisão complexa e difícil que exige demais<?3> deles
(47) Vei o exemplo na nota 26 paia areado direito trabalhista e a decisão TCE: 10 4 1984. Rs 14/83,
(v Colson u Kamann/Land Nordrhein-Westfalen), Slg 1984.1891
(48) TCE: 22 6 1989. Rs. 103/88 (Fratclii Constanzo/.Stadt Mailand) Slg 1989 1839; teíoiçado
pelo TCE: 14 12 1995. Rs C -3 12/93 (Peterbroeck). Slg. 1995 1, 4599, que veta expressamente
uma noi ma nacional de processo que proibe a consideração de cei tas questões de Direito Europeu
se nenhuma das partes as invoca dentio de um certo prazo
(49) TCE: II 8.1995 Rs C -43I/92 (GroGkiotzenburg) Slg. 19961. 2189 (2224 cifra 40)
(50) Aslrid Epiney, Unnuudbcne Anwendbaikat und objektive Wiikung von Richtlinien
1996 págs 409-414 pág 413

DVB1

Die B indungda Venvaltungan die FFH-Richtlinie

DVB1

(51) Wilfied Eibguth/Fiank Stollmann
1997, págs 453-458 pág 455
(52) Ver acima b

(53) É inteiessante notar que o próprio Tiibunal CE impôs o devei de tiansfòimação através da
aplicação do efeito direto a todos os órgãos dos Estados-Membros. mas não aceita a aplicação
direta das diretivas pelos órgãos estaduais como medida certa da transformação - talvez também
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3 Indenização por falta de transformação
Como as diretivas não vigoram diretamente no território nacional, mas só
obrigam os óigãos estaduais a aplicá-las nas relações entre Estado e indivíduo, o
efeito direto não adianta no caso das diretivas que harmonizam o direito privado <?=1
Apesar de tentativas de persuasão,<S6) o Tribunal CE nunca aceitou ou
concedeu o efeito direto entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito
privado diretamente (efeito direto horizontal)(?7)
Nesses casos, o Tribunal estabeleceu outro instrumento. Concede um
direito de indenização caso um cidadão comunitário - de qualquer país da CE
- tenha um prejuízo por causa de um a diretiva não ou mal transformada (''8) O
Tribunal baseia esse direito à indenização no aitigo 189, II, em conjunto com
o artigo 5, Tratado CE, e exige que os tribunais nos Estados-membros assegurem
este direito no quadro do direito da responsabilidade extracontratual nacional<5y)
Logo após a criação do direito à indenização, no caso de um a diretiva
para harmonizar o direito civil, o Tribunal CE estendeu este direito a todos os
casos em que um Estado-membro viola uma norma do direito comunitáiio.<fill)
Como pré-requisitos da indenização, o Tribunal primeiro estabelece
que a norma violada deve ter o fim de conferir direitos subjetivos; segundo, a
violação da norma pelo Estado-membro deve ser suficientemente qualificada;*5467890
por causa destas dificuldades. TCE: 13 3 1997 (nota 22); comparar também Meimad Dreher,
"Richtlinieiuiimetzung dunh Exectilive und Judkative ’7, EuZW 17 (1997), págs. 522-525,
pág 524; neste sentido também ver Monika Bõhm “Vorausseízungen eina Staatdutftung bei
Vauüficn gegcn pi inidra Gemeimcluftsretht ’ JZ 1997 págs 53-60 pág 56
(54) Assim também Hans-Jüvgen Papiei, Diiekte Wiikung von Ritlulinien der EG im Ihnwdt- und
Technikietht . DVB1 1993. págs 809-814, pág 813
(55) M Schmidt (nota 2), pág 570
(56) Ver por todos as propostas finais do Procurador-Geral Lenz no caso TCE: 14 7 1994 Rs C-91/
92 (Faccini Dori), Slg. 1994 I 3325 (3 328 e segs)
(57) No caso citado na nota anterior, págs. 3 347 e segs , o Tribunal recusa expressamente esta
possibilidade, esta jurisprudência é continuada pelo acórdão TCE: 7 3 1996. Rs C -192/94 (El
Corte Inglês SA / Cristina Blásquez Rivero), Slg 1996 I, 1281 (1 296 e segs )
(58) TCE: 19.11 1991, Rs. C-6/90 u C-9/90 (Fiancovich u a.) Slg. 1991 I, 5357, continuado e
desenvolvido por TCE: 5 3 1996. Rs C-46/93 u C-48/93 {“B ra^erie du pêcbeui u Factoitame
/ / / ”). Slg 1996 I. 1029
(59) TCE Rs C-6/90 u C-9/90 - nota anteiioi - 5412, cifra 42
(60) TCE: Rs. C-46/93 u C-48/93 (nota 58); ver o acórdão nacional consequente do BGH: 24 10 1997.
NJW 1997 págs 123-126

120

Justitio, Sõo Paulo, 63 (194), a b r./ju n 2001

D O U TR IN A

terceiro, que haja causalidade imediata entre a violação da norma comunitária
e o dano das pessoas prejudicadas <6I)

parágrafos seguintes serão dedicados ao efeito uniforme das diretivas em todas
as relações jurídicas num Estado-membio, e, por conseguinte, no sistema
jurídico nacional como um todo
Este efeito se produz através da interpretação do direito nacional no
sentido da diretiva, em consideração ao seu fim, independentemente do fato de
se a diretiva foi transformada pelo ordenamento interno ou não.(70)

O pré-requisito da violação suficientemente qualificada substitui o prérequisito da culpa do funcionár io nos casos de responsabilidade extracontratual
do estado em alguns ordenamentos nacionais(<í2) No âmbito da transformação
de diretivas, este pré-requisito de violação suficientem ente qualificada
considera-se preenchido quando, dentro do prazo, não houve nenhum a
transformação.<f,3)
Deve-se, também, presumir que está preenchido este pré-requisito, se
o Tribunal CE já anteriormente decidiu que a transformação é insuficiente ou
mal fe ita <64) Mais problemático é a presunção do preenchimento do pré-requisito
no caso em que haja jurisprudência consolidada para assuntos sem elhantes(fo)
Como esta argumentação não encontra base alguma, na letra da lei,
isto é, nos artigos invocados, é um caso de desenvolvimento de direito praeter
ou até contra legem. Além disso, causa problemas nas demais ordens jurídicas
européias que não conheciam (pois agora, com esta jurisprudência nova, passam
a conhecer) um direito de indenização do indivíduo contra o estado por falha
legislatói ia <6fi)Além disso, parece audaz estabelecer uma responsabilidade quase
objetiva sem equilibrá-la através de um limite (rt7)
Mesmo assim, é um instrumento cada vez mais consolidado que pode
proteger de uma maneira eficaz os direitos dos indivíduos e, talvez, indique o
caminho futuro do Direito Europeu (<i8)

4 Diretiva e interpretação
a, Nota preliminar
A diretiva como sanção<f,y) originou-se da relação entre o cidadão
europeu e o Estado-membro, mesmo que se tenha afastado desta base Os612345789
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b Inter pr etação e aplicação
De acordo com o artigo 177, do Tratado CE, o Tribunal CE decide no
processo prejudicial sobre a interpretação do Tratado. Com isso, a própria
aplicação da norma assim interpretada continua a caber ao tribunal nacional,
como decidiu há décadas o próprio Tribunal CE <7I) Parece que hoje o Tribunal,
tacitamente, ultrapassou a demarcação entre interpretação e aplicação do Tratado
Como a maioria das ordens jurídicas européias não conhece a distinção
entre interpretação e aplicação de direito,<72) esta distinção não produz
demarcação, mas uma transição gradual: o jurista perante um conjunto de fatos
e um a norma para aplicar a estes, não deixa os fatos saírem do seu campo
(7^)
visual quando tenta indagar o que quer dizer a norma
Em qualquer caso, o Tribunal CE não pode interpretar as normas do
Direito Europeu sem referir-se às normas do direito nacional, cuja aplicabilidade
interesse ao processo. Dessa maneira, no fundo, o Tribunal CE não só interpreta
o Direito Europeu, mas também, ao indagar o direito nacional, interpreta este <74>
Ao dar a entender ao tribunal nacional como deve interpretar o seu
próprio direito nacional, o que é o resultado certo do procedim ento da
interpretação, o Tribunal CE, propriamente, aplica o Tratado CE ao direito
nacional, interpretando-o conform e as diretivas européias e utilizando,
necessariam en te, os seus m étodos in terpretativos (e não os m étodos
interpretativos nacionais).(7?)

(61) TCE: Rs C-46/93 u C-48/93 (nota 58). 1149, cifra 51
(62) Jarass (nota 38), págs 117 e segs
(63) TCE: 8 10 1996. Rs C-178 179 188 189, 190/94 (Dillenkofer u .a) Slg 1996 I 4845 com
demais referências à jutispiudência do Tribunal CE; Jaiass. (nota 35), pág 118
(64) Compaiai Jaiass (nota 38) pág 117
(65) Como aconteceu no acórdão TCE: 5 3 1996 (nota .58) cifia 57; para uma discussão do caso ver
Bõhm, (nota 53).
(66) Jarass (nota 38), pág 71; Bõhm (nota 53) pág 57
(67) Com o, por exemplo, conhece o direito alemão em todas as leis novas que estabelecem
responsabilidade objetiva; diz-se porem, que o pressuposto da violação qualificada tem efeito
tão limitanle que torna improvável ser pieenchido em muitos casos no futuro, Bõhm (nota .53).
pág 60
(68) Vei neste sentido M Schmidt (nota 3)
(69) Vei acima II 2 a - c

(70) Ver Bach (nota 23). pág 1 116, que chama este efeito objetivo em contraste com o efeito
subjetivo que vem da sanção
(71) TCE v. 27 3.1963 Rs 28-30/62 (Da Costa & Schaake / Niederlãndische Finanzvetwallung)
Slg 1963. 63
( 72) M Schmidt (nota 2). pág 593
(73) Ver Reinhold Zippelius. Einfiihning in die jttiistisdie Methodenlelue’ (3a e d , C H Beck.
München. 1980). págs. 115 e segs ; Joseí Essei, ' Voiversicindnh und Methodenwahl in dei
Reihtsfindung” (Alheiuiuni Veilag Frankfurt am Main 1970) págs 40 e segs
(74) Jarass (nota 38). págs 89 e segs., assume, no meu entender, erroneamente, que somente o
tribunal nacional interpreta o direito nacional
(75) Um exemplo bem claro c o caso TCE: 144 1994, Rs. C-392/92 (Christel Schmidt). Slg. 19941,
1311; para uma cr ítica vei M. Schmidt (nota 2), pág 596, com demais indicações para a discussão
do caso; semelhante o caso TCE: 13 11 1990. Rs C-106/89 (Matleasing) Slg 1990 1 4135

122

Justitia, Sõo Paulo, 63 (194), a b r/ju n 2001

D O U TR IN A

c Interpretação e solução de conflito de normas
Esta jurisprudência dá lugar à pergunta, se o Tribunal, ao orientai os
tribunais nacionais na inteipretação do seu direito nacional, simplesmente resolve
o conflito entre as normas européias e nacionais em favoi da primazia da norma
européia,<76>como acontece, de maneira direta, no caso das diretivas no âmbito
das relações entie indivíduo e Estado?<77) Em outras palavras: depois de ter
decorrido o prazo para a transformação, uma diretiva suficientemente clara aplicase - de fato - imediatamente em todos os Estados-membros e a todas as relações
juiídicas, dado o caso, não só em favor, mas também em detrimento do cidadão
com unitáiiot78) No caso da diretiva, que afeta as relações entre o indivíduo e o
Estado, este procedimento chama-se aplicação imediata ou efeito direto Quando
se trata de uma relação entre pessoas privadas o fenôm eno é designado
“interpretação” O fim - como o resultado - é o mesmo em ambas as hipóteses(79)
Porém, mais recentemente, o Tribunal CE modificou sua posição na
hipótese da interpretação de normas aplicáveis nas relações entre pessoas físicas
ou pessoas jurídicas de direito privado
Como desenvolveu e reforçou a sanção da indenização(8l,) por dano sofrido
pelo cidadão comunitário por causa da transformação mal feita de uma diretiva,
o Tribunal prefere hoje este caminho à interpretação contia legemm) do direito
nacional
A nova posição do Tribunal pode descrever-se da seguinte maneira:

de direito privado, a qual deve ser aplicada uma diretiva européia, devem
esforçar-se na interpretação, do direito nacional para alcançar um resultado de
acordo com a diretiva não ou mal transformada Se os tribunais nacionais não
conseguir em um resultado deste tipo, cabe à parte prejudicada entrar em juízo
para conseguir uma indenização m

- No caso da diretiva, que regula relações entre indivíduo e Estado,
todos os serviços públicos dos Estados-membros têm que aplicar as normas da
diretiva que são incondicionais e suficientemente claras a partir do momento
em que houver decorrido o prazo pata a transformação, independentemente de
uma vantagem ou desvantagem para as pessoas afetadas pela diretiva
- No caso da diretiva no âmbito do direito privado, os tribunais dos
Estados-membros face a uma relação entre pessoas físicas ou pessoas jurídicas
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d. Abalo de direito interno
Como a integração na Comunidade Européia pelo Tribunal CE somente
pode acontecer de caso acaso, é dificultada a formação de um sistema próprio.
Além disso, o caminho escolhido pelo Tribunal tem o efeito de abalar os sistemas
internos dos Estados-membros de uma maneira imediata, mesmo que seja só
em determinados pontos.
Como exposto acima,1m) a interpretação das diretivas pelo Tribunal CE,
necessariamente, leva consigo a interpretação do direito nacional no âmbito
das diretivas pelo mesmo Tribunal Este fato em si já mostra efeito interessante
para o sistem a nacional Entretanto, há outro efeito mais interessante e
importante Por causa da estrutura do funcionamento especial da primazia do
Direito Europeu,1(8s>as normas e os institutos jurídicos nacionais só se tomam
inaplicáveis na zona de vigência da diretiva; poiém, vigoraram e são aplicadas
fora dessa zona.<86)
Um exemplo para este efeito é o caso M arleasing,1(87) em que se tornou
inaplicável, parcialmente, a norma sobre as causas de nulidade de contratos
Ti atava-se de um a norma de direito civil que, segundo a sistemática do direito
espanhol, era aplicada antigamente no âmbito de direito societário e foi pelo
Tribunal CE afastado deste âmbito de aplicação
Outro exemplo compar ável é o caso v. Colson und Kamann (88) Tratou-se
do § 61 la, BGB (Código Civil Alemão), versão antiga, que tinha entrado na lei
para transformai a diretiva '76/207/CEE(Sy) sendo, pois, um caso de um a diretiva
mal transformada, e não de uma diretiva não-tiansform ada(y(,) O § 61 la, BG B,

(76) Assim M Sclimidt (noia 2) pág 584
(77) Ver acima II 3 b c c juntamente com III 2 b e c
(78) Ver acima III 2 b e c
(79) Comparai também, Epitiey (nota 50). pág 4 10; quanto a uma aproximação de conceitos do
efeito direto (tambcm chamado subjetivo, que vem da sanção) e do efeito objetivo que pode
resultai neste tipo de interpretação. no âmbito de direito público
(80) Ver acima jurisprudência cilada na nota 58
(81) Como de fato aconteceu nos casos TCE: 1 0 4 1984 (nota 47) e de 1 44.1994 (nota 75) e
especialmente de 13 11.1990 (nota 75); comparar Bach (nota 23) pág 1 116 paia uma posição
semelhante.
(82) Assim mas com um entendimento mais favot ável do acórdão (Marleasing), (nota 75): Christian
Baldus/Rainer Beckei. ' Hauuiiigetchaftc und richtUnienkonfinme Auilegung ’ , ZEuP 1997,
págs 874-889, págs 883 c segs

(83) Compaiav TCE: 14 7 1994 (nota 56) o comeniái io de Rolf Hetber ZEuP 1996, págs 121-125
págs i 2.3 c scgs
(84) III 2 b e 4 b
(85) III 3 b
(86) Parece que o Tribunal CE já se deu conta deste problema e sugere corno solução a ampliação
dos seus poderes de interpretação e de avaliação de diieito nacional fora do alcance do Direito
Europeu ver o acórdão Leur-Bloem, (nota 32)
(87) Nota 75
(88) Nota 47
(89) Nota 26.
(90) Ver Biik (nota 26), págs 388 e segs
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versão antiga, prescrevia uma indenização do interesse negativo, no caso de uma
empresa recusar-se a contratar uma pessoa por causa de discriminação sexual<y,)
A regra do § 61 Ia, BGB estava baseada no princípio da culpa in contrahendo,
que estabelece uma indenização do interesse negativo ao contratante prejudicado
pela falta da formação ou nulidade posterior do vínculo contratual.<y2)
O Tribunal CE decidiu que o interesse negativo não era um a
indenização suficiente, por ser um quantia pequena021 que não iria desanimar
a empresa disposta a violar o princípio de não-discriminação. Por isso, a lei
im plem entada paia transformai a diretiva mencionada pela ordem jurídica
nacional era mal feita, não podia alcançar e realizar o fim da diretiva Assim,
o Tribunal CE mudou a aplicabilidade de princípio da culpa in contrahendo
no sistema alemão.
Os casos de abalo de direito interno não se limitam ao âmbito do direito
piivado: o direito alemão possui uma norma, § 48, VwVfG (lei sobre processos
na administração pública), que protege o cidadão na seguinte situação: ele
recebe subvenções de boa-fé, emprega o dinheiro para finalidade prevista e
depois essas subvenções comprovam-se como injustificadas. Há uma linha de
jurisprudência do Tribunal CE que manda inaplicável esta norma do § 48,
VwVfG no caso das subvenções (subvenções do próprio Estado-membro, não
da CE) abrangidas pelos artigos 92 a 94 Tratado C E 041
Ainda que nestes casos de intervenção do Tribunal CE nos ordenamentos
jurídicos internos dos Estado-membros, mais exatamente nos institutos jurídicos
nacionais, estes institutos e estruturas não deixem de existir, eles mudam de
caráter por serem com plem entados ou cortados de um a m aneira contrasistemática Seria necessário redimensioná-los, o que não acontece Todos os
casos, os precedentes, que anterior mente estavam agregados à norma ou ao
instituto jurídico nacional dando a ela ou a ele o sentido, o entendimento
específico,0''' têm que ser reexaminados antes de ser novamente aplicados no
procedimento da interpretação da norma para o entendimento de instituto
jurídico nacional
(91) A mais íecenle versão desta nonna - depois do acordão do Tribunal CE - estabelece urna
quantia fixa de indenização
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e. O problema dos métodos
Embora sejam semelhantes, os métodos interpretativos de cada sistema
jurídico diferem entre si Por isso, o Tribunal CE na interpretação do Tratado CE
não pode recorrer a um método único preexistente Ele deve desenvolver os seus
próprio métodos Neste procedimento, ele recorre com freqüência aos conceitos
preexistentes nos sistemas nacionais Assim, o Tribunal CE, na tarefa de preencher
estes conceitos com conteúdo distinto daquele que os mesmos têm nos sistemas
nacionais, causa, em primeiro lugar, uma confusão de conceitos
Em segundo lugar, a diferença no significado do conceito que surge,
volta a ter efeito no ordenamento a que pertencia e lá abala o sistema dos conceitos
e dos métodos.<%) Outro abalo de métodos surge - como já foi exposto071- no
caso em que o Tribunal CE estabelece o sentido da norma nacional aplicando
seus próprios métodos sem ocupar-se com os métodos nacionais.08'
Nos casos em que o Tribunal CE já estabelece o resultado do
procedimento de aplicação do direito nacional interpretado conforme as diretivas
contrárias ao resultado alcançado e alcançável pelos métodos nacionais0'’1 o
Tribunal, de fato, destrói os métodos específicos de aplicação de direito que
formam a base de cada ordenamento jurídico de um Estado
IV - Conclusões e uma sugestão
Demonstrou-se a força e a contribuição eminente do Tribunal CE na
integração ju ríd ica na E uropa A presentou-se, tam bém , a idoneidade
impressionante da diretiva como instrumento dessa integração
Contudo, além disso, pode-se ver como o processo encaminhado pelo
Tribunal, utilizando as diretivas, tem o efeito de abalar os sistemas jurídicos
dos Estados-membros de um a maneira difusa e imprevisível. Este fenômeno:
primeiro, é cr ítico e perigoso do ponto de vista do Estado de Direito; segundo,
prova que o desenvolvimento realizado, por um tribunal que desconhece as
regras de autolimitação inerentes ao sistema common law, transforma-o em
um órgão altamente político, papel que não cabe à Justiça; terceiro, deixa
perguntar se este caminho está de acordo com as constituições e com as leis de
adesão à Comunidade Européia dos Estados-m em bros(,(M1) Finalmente, tem que 967810

(92) Como lambem estabelecem os §§ 122 e 307. BGB, ver Otto Palandt/Helmut Heinrichs,
“BüigaU thes Gesenbuch' (55a ed C H Beck, Miinchen 1996) § 249 cifra 17

(96) Ver, por exemplo, Pagenkopf (nota 7). pág. 220., trabalhando os conceitos “Eime.ssen e
‘Bcw teihtngsspiehctitm" quer dizer, “discrição’' e “margem de juízo 1no direito administrativo
alemão

(9.3) O que não é necessariamente assim: dependendo do caso concreto o interesse negativo é capaz
de sei maior do que o inteicsse positivo. Palandt/Heini iclis (nota 92). § 249 cifra 17

(97) Ver acima, III 4 c

(94) Vei Pagenkopl. págs 219 e segs., com indicação da jurisprudência do ICE; para uma exposição
mais abrangente, comparai Stadic (nota 7) especialmente págs 439 e segs
(95) Theodoi G eigei. Voistadien zu cinei Soziologie des Reclus (2a ed pelo Paul Trappe,
Luchtcrhand, Neuw icd cun Rhem 1964) págs 249 e segs . pág 251, para a ação recíproca entre
norma e ptededenies

(98) Paia uma justificação desta atitude frente aos métodos nacionais no interesse da integração
européia, vei Grundmann (nota 20). pág 282
(99) Vei os acóidãos do Tribunal CE Chtisie! Schmidl e Maiíeasing (nota 75)
(100)

Stadie (nota 7), pág 440; Pieper (nota 7), págs. 935 e segs , com indicação de demais fontes
sobre a discussão
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se examinar, também, se o desenvolvimento concorda com o piincípio de
subsidiai iedade estabelecido no artigo 3b, Tratado CE <l"1)
Estas averiguações agravam-se pela falta de transparência e de discussão
pública dos efeitos expostos Este conjunto de fatos, a longo prazo, põe em
perigo a continuação bem-sucedida do processo de integração européia Notase já, especialmente, que os tribunais nacionais negam apoio à nova ordem
y jy
(1112)
jurrdrca europera
Existem várias soluções possíveis para este sério problema, umas no
patamar político, outras no patamar jurídico Deixando de lado o patamar
político, que aqui não se enquadra, segue uma sugestão:
-Prim eiro: fixarem cada diretiva nova a paite imediatamenteaplicável
no m om ento em que houver decorrido o prazo para a transform ação,
independentemente do tipo da diretiva, regulando-se o direito público ou o
direito privado Este novo procedimento deve basear-se numa nova versão do
artigo 189, III, do Tiatado CE, a fim de autorizá-lo Conjuntamente, deveria
ser melhorada a publicação das diretivas, pelo menos nas partes marcadas,
para a aplicação imediata
- Segundo: facilitar, simplificar e acelerar o processo de quebra do
Tratado do artigo 169, Tratado CE (para os casos de não-transformação das
partes não automaticamente aplicáveis das diretivas)
- Terceiro: estabelecer, expressamente no Tratado CE, a responsabilidade
extraconti atual dos Estados-membros e ao mesmo tempo limitá-la aos casos
concretos e exatamente definidos, como de quebra do dever da transformação
- E , por último, vetar paia o futuro, expressamente, outras possibilidades
de aplicação imediata no âmbito do artigo 189, Tratado CE, ou de responsa
bilização fora do âmbito do artigo 169, Tratado CE
Pois, quanto mais a Comunidade Européia se aproxima da configuração
de um Estado federal, em vez de uma comunidade de estados, tanto mais tem
que adaptar medidas e estruturas que cabem a um Estado de Direito.
Espera-se que os países que, no m om ento, m oldam e form am o
Mercosul, tenham condições de evitar os desvios do desenvolvimento europeu
e iniciem logo em um caminho certo 102
(101) Além de conter o princípio de subsidi ai iedade.. esle ai ligo na sua parte I, assenta os limites da
atividade da Comunidade pelo âmbito do Tratado e na sua parte III, estabelece o princípio da
piopoicionalidade para as medidas da CE; paia a incompatibilidade de diretivas muito detalhadas
com o princípio de subsidiai iedade vei a observação interessante de Chrisüan Armbiüstei. 'Ein
Schuldvatiaip.iedu fiii Europa ’7 RabelsZ 60 (1996) págs 72-90. pág 84
(102) Ver por todos Rengeltng/Middeke/Geíleimann (nota 7), pág 50) cifra 989; Bach (nota 23),
pág 111.5
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Ministério Público e cidadania
Hugo Nigro Mazzilli

(*)

Piocuiadoi de Justiça aposentado - SP----------------------------------------------------------------------

No sentido constitucional, cidadania é atributo político consistente no
conjunto de direitos e deveres de participai do governo e ser ouvido
Entretanto, emprega-se ainda a expressão cidadania, agora em sentido
mais amplo, para significar não só os direitos típicos associados ao regime
político, em particular aqueles ligados ao exercício da democracia, como
também o conjunto de todos os direitos básicos (e não somente os direitos
políticos) e as correspondentes obrigações, de que são titulares todas as pessoas
sujeitas às leis do Estado - cidadãos ou não, nacionais ou estrangeiras
Quando a lei diz que o Ministério Público, por meio das Promotorias
de Justiça da Cidadania, está encarregado da defesa dos direitos constitucionais
do cidadão, está se valendo desse sentido mais abrangente. Assim, alcança-se
o direito de todas as pessoas, sem distinção, de, entre outros pontos: a) exigirem
que os Poder es Públicos e os ser viços de relevância pública respeitem os direitos
assegurados na Constituição; b) verem respeitadas as regras constitucionais de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade e
razoabilidade na administração; c) verem defendidos o patrimônio público e
social; d) verem combatidas as violações aos chamados direitos humanos, como
aqueles proclamados na Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU,
1948); e) verem garantidos os direitos individuais, sociais e coletivos, previstos
no artigo 5a da Constituição; f) veiem preservados e funcionando os princípios
democráticos do estado de Direito
É, pois, enorme a tarefa de zelar pela cidadania, enquanto conjunto dos
direitos e deveres políticos, individuais e sociais Mais ainda desmedida seria
a tarefa, se fosse apenas encargo do Ministério Público, pois, em nosso País:
• Há séria deform ação do sistem a federativo, com representação
desproporcional para os Estados (desde os tempos da ditadura até hoje), ficando
alguns estados menos populosos com super-representação, enquanto outros,
em condição oposto, ficam sub-representados;
• O processo de representação política padece de grave vício, pois os
eleitos não estão efetivamente vinculados nem aos partidos pelos quais se
elegeram nem aos compromissos de campanha, nem há recall\
(*) Advogado, esciitor c ptofessoí de Direito tendo sido membro do Ministério Público do Estado
de São Paulo
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•A grande maioria da população está sob autêntica exclusão social, tais os
índices de miséi ia e pobreza, e deixa de ter efetivo acesso ao trabalho (subemprego,
salário-mínimo decrescente em valores reais, alarmante percentual de desem
pregados), à saúde (preço dos remédios, hospitais abandonados, falta de
previdência), à alimentação (fome em Estados nordestinos), àeducação (degradação
do ensino fundamental) e à Justiça (inaceitavelmente lenta e formalista);

Sua tarefa volta-se, especialmente, para os seguintes pontos: a) combate
à c rim in alid ad e em geral; b) com bate à im probidade ad m in istrativ a
(contratações sem concurso, obras sem licitação, alcance dos administradores,
corrupção etc ); c) defesa das pessoas em geral (meio ambiente, consumidor,
contribuintes, minorias, pessoas portadoras de deficiência, idosas, crianças e
adolescentes etc ); d) acesso à Justiça (ações em defesa de interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos, que tenham expressão social etc )

• Os presos amontoam-se em condições degradantes e subumanas;
• Em vez de trabalhai para a prosperidade do País, o povo trabalha para
pagar o serviço da dívida brasileira (juros), já que a própiia dívida cresce
permanentemente, a ponto de tornar-se impagável;
• As entidades monetárias internacionais, e não nossos governantes, é
que traçam os rumos econômicos e sociais do País;
• Sem maior dificuldade, aceitam-se os atos de arbítrio dos governantes, a
demonstr ai' que nosso maior subdesenvolvimento ainda é o cultural Só para não sair
das últimas décadas, rasga-se a Constituição: a) quando os militares usurpam o podei
constitucional (entre 64/84); b) quando se violam direitos individuais e coletivos
com o bloqueio dos ativos financeiros (1990); c) quando se usurpa o poder legiferante
ordinário, pois os presidentes da República legislam por medidas provisórias em
maior quantidade que o próprio Poder Legislativo (desde 1988 até hoje)
• Impostos, pedágios, combustíveis, tarifas públicas - governantes e
indústrias impõem aumentos, enquanto os salár ios ficam congelados mais de 5
anos e enquanto se isentam multinacionais de impostos
Resta indagar o que poderia o Ministério Público fazer a propósito de
tudo isso
O Ministério Público brasileiro muito evoluiu: começou como defensor
do rei, passou a defensor do Estado, depois a defensor da sociedade, e hoje,
nos termos do perfil que lhe traçou a Constituição de 1988, passou a ser defensor
de um a sociedade democrática.
O M inistéiio Público moderno está encarregado de assegurar o acesso
à Justiça, bem como defender todos os direitos sociais, e também os individuais,
se indisponíveis Para isso, dispõe dos seguintes instrumentos: a) ação penal
pública (para processar os criminosos); b) inquérito civil (para investigar lesão
ao meio ambiente, consumidoi, patrimônio público e social, e outros interesses
metaindivíduais); c) ação civil pública (para buscar a responsabilização civil
de causadores de danos a interesses da coletividade); d) ombudsman (para ouvir
reclamações, investigar, fazer audiências públicas e tomai providências para
que os serviços públicos e de relevância pública observem os direitos
assegurados na Constituição)
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Como exemplos concretos de sua atuação, temos as investigações que
atualmente estão em evidência a propósito de eventuais improbidades de
autoridades e políticos; a regularidade das privatizações federais; o combate à
violência nos estádios de futebol; a defesa preventiva de idosos e acidentados
do trabalho; o combate a loteamentos irregulares etc
É natuial que um trabalho ministerial de tal vulto incomode A reação
tem vindo: o presidente da República, por meio de medida provisória, buscou
limitar o alcance da ação civil pública e restringir a eficácia das decisões judiciais
(como se uma sentença que impede a poluição atmosférica pudesse só produzir
efeitos na comarca do juiz, e a poluição ficasse pr oibida de ultr apassar os limites
da comarca .); mais recentemente, a mesma autoridade taxou de arbitrárias
atitudes perfeitamente legais de procuradores da República que, munidos de
mandado judicial, fizeram busca e apreensão em residência de um ex-presidente
do Banco Central; além disso, existem em andamento no Congresso Nacional
projetos de lei visando a responsabilizar pessoalm ente os m em bros do
Ministério Público que proponham ações que venham a ser recusadas pelo
Judiciário (e, ao negar indenidade aos agentes que errem de boa-fé, visam a
intimidá-los, em contrariedade com o Ti atado Internacional de Havana de 1990,
patrocinado pela ONU).
Em suma, em defesa da cidadania muito se faz, mas muito mais ainda
falta fazer, e essa tarefa, obviamente, não é só do Ministério Público. A eficácia
dessa luta depende do próprio exercício da cidadania por cada um de nós
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0 fim da responsabilidade contratual?
Eric Savaux1 '
Professor - Fiança______ ________________________________________________________

Uma corrente cada vez mais intensa na doutrina moderna está a contestar
o conceito de responsabilidade contratual. Contrariamente ao que se passa em
matéria de delito, as perdas-e-danos incidentes em caso de inexecução da
obrigação não têm poi objeto repaiar um prejuízo, mas unicamente propiciar
ao credoi, por equivalência, a vantagem que ele espeiava do contrato e não
obteve. A ignorância da verdadeira natureza do direito às perdas-e-danos do
credor intioduziu uma grave desordem no direito da responsabilidade e no
direito do contrato, desordem essa a que somente se poderá dar fim abandonando
esse falso conceito
Antes de aderir a essa proposta, é necessário avaliar os efeitos da
transformação almejada. As principais consequências previsíveis em relação
ao domínio, às condições, à extensão.. do direito às perdas-e-danos do credor,
os eventuais benefícios em m atéria de responsabilidade e de contrato, a
existência de remédios alternativos, tudo isso está a sugerir que se dê, à
responsabilidade contratual, pelo menos um adiamento
1 A doutrina civilista francesa está numa curva de sua história Depois
de quase um século concebendo a inexecução das obrigações provindas do
contrato como uma fonte de responsabilidade, vozes autorizadas se levantam,
cada vez m ais num erosas, sugerindo o abandono da pró p ria idéia de
responsabilidade contratual E o movimento não se esgotou: organiza-se a
resistência Mas a proposta é suficientemente séria para que se interrogue sobre
o destino da responsabilidade contratual, e se pergunte se é preciso aderir ao
prognóstico de sua morte próxima ou se, ao contrário, se deva esperar por sua
sobrevivência.
2 Contudo, convém precisar imediatarnente o sentido da interrogação,
a fim de evitar qualquer am bigiiidade Evidentem ente não se trata de,
abandonando a responsabilidade contratual, autorizar o devedor a liberar-se de
suas obrigações, com total impunidade. Nenhum a sociedade resistiria à
insegurança criada pela liberdade de faltar aos compromissos. Nem mesmo a
(*) Publicado na %
íRcvue Tiimestrielle de Droit C ivil’. 1999 ir 1 (janeiio-março) - Tradução de J
Danias de Oliveiia Piomotor de Justiça aposentado e Ptofessoí de Diieito Civil na Faculdade de
Direito de São Carlos (Observação: a tiadução foi autoiizada. por escrito, pelo autoi bem como poi
Édiüom Dcúioz, Paiis)
(*”') Professor da Faculdade de Direito. Economia e Ciências Sociais de Tours
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doutrina anglo-saxônica mais liberal tem em vista um a solução dessas
Inadmitindo qualquer possibilidade de execução forçada, ela propõe que se
reconheça ao devedor uma opção: cumprir a obrigação ou satisfazer perdas-edanos peiante o credor
Em todos os sistemas jurídicos, o devedor que falta à sua obrigação
pode por isso (no mínimo) ser compelido a proporcionar um a compensação ao
credor A verdadeira questão é justamente a natureza dessa compensação Ti atase, como julga a doutrina dominante há quase um século, de reparar um prejuízo,
ou seja, aquele prejuízo causado ao credor pela inexecução ou má execução da
obrigação? Ou trata-se, ao contrário, como indicam os autores que predizem o
fim da responsabilidade contratual, de propiciar ao credor, por equivalência, a
satisfação que ele podia esperar da execução da obrigação?
3.
Assim formulada, a interrogação é bem recente Para que ela surgisse,
foi necessário justam ente que por prim eiro se forjasse o conceito de
responsabilidade contratual, e que depois esse conceito fosse, por sua vez,
contestado Naturalmente, a questão da natureza das perdas-e-danos contratuais
não aparece por tanto nem em Domat e Pothier, nem nos comentários do Código,
e nem m esm o, até época mui recente, na doutrina m oderna M as, se a
interrogação não é expressamente formulada, os autores têm contudo uma certa
concepção do direito às perdas-e-danos do credor em caso de inexecução da
obrigação contratual E de Domat até nossos dias, tudo parece haver mudado
Domat e Pothier concebem muito nitidamente as perdas-e-danos devidas
em caso de inexecução como um efeito da obrigação contratual Paia o primeiro,
em todas as convenções é segundo efeito das obrigações que aquele que falta
àquelas que assumiu ( ) responderá pelas perdas-e-danos do outro contratante,
segundo a natureza da convenção e a qualidade da inexecução ou do
retardamento, bem como segundo as circunstâncias O segundo trata das perdase-danos resultantes, seja da inexecução da obrigação, seja do retardamento
imprimido a sua execução, no capítulo “Do efeito das obrigações”, indicando
em preliminar que quando se diz portanto que o devedor responde pelas perdase-danos do credor, resultantes da inexecução da obrigação, isso quer dizer que
ele deve indenizai o credor da perda que lhe causou, bem como do ganho do
qual lhe privou a inexecução da obrigação Para Domat e Pothier, a inexecução
do contrato não é causa de uma obrigação nova: é o próprio contrato que é
causa da dívida relativa às perdas-e-danos, em caso de inexecução.
Seguindo Pothier, os redatores do Código Civil trataram o direito às
perdas-e-danos do credor como um efeito da obrigação contratada. A matéria
é regulada no Capítulo III (Efeitos das obrigações) do Título III (Dos contratos
ou das obrigações convencionais em geral), nos artigos 1 146 e seguintes O
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conteúdo dos textos demonstra que as perdas-e-danos são a forma que toma
ordinariamente a obrigação contratual quando o credor não pode reclamar ou
obter a execução ao natural; o artigo 1 142 prevê que toda obrigação de fazer
ou de não fazer se resolve (isto é, se paga) em perdas-e-danos em caso de
inexecução por parte do devedor; o artigo 1 147 funda a dívida relativa a perdase-danos sobre a inexecução ou o retardo na execução da obrigação, e não sobre
o dano causado ao credor pela falta do devedor. Nada nesse sistema revela
confusão com o delito e o quase-delito tratados no Título IV (Dos compromissos
que se formam sem convenção), nos artigos 1.382 e seguintes.. Portanto o código
mantém ainda firmemente a distinção das fontes de obrigação e a vinculação
das perdas-e-danos contratuais aos efeitos da obrigação convencional

um a cláusula pela qual as partes, prevendo o dolo de uma delas, tenham querido
restringir a responsabilidade.que devia resultar de seu ato fraudulento É portanto
do próprio dolo que procede a obrigação de reparar as seqüelas; e M. BigotPréameneu exprimia muito bem esta causa, na Exposição de Motivos, afirmando
que o dolo estabelece, contra aquele que o comete, um a nova obrigação,
diferente da obrigação do contrato (Locré, t XII, pág 330); obrigação nova,
com efeito, independente do consentimento do devedor, e pela qual ele se obriga,
queira ou não queira, a reparar todo o prejuízo, que causou ao credor em razão
da inexecução da obrigação” Desta feita a causa da obr igação subsidiária às
perdas-e-danos não é mais o contrato; é a lei.
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4.
A primeira vista, é também o caso da doutrina clássica A maioria dos
autores distingue cuidadosamente os princípios que regem as perdas-e-danos
devidos em caso de inexecução da obrigação contratual daqueles que se aplicam
na ausência de contrato, pois eles em geral opõem nitidamente a infração de uma
obrigação prévia da falta cometida na ausência de qualquer obrigação A doutrina
contemporânea que contesta o conceito de responsabilidade contratual realça
apenas poucas exceções De significativo há apenas Toullier, relativamente ao
qual ela nota que ele aproxima a “culpa contratual” da “culpa delitual”
Parece-nos que a doutrina dos comentadores do código é sem dúvida
menos fir me que aquela (a clássica). Huc, citado entre os autores que fazem da
oposição das duas culpas “um leimotiv doutrinai”, indica que “as regras (..)
dos artigos 1 149 a 1.151, conquanto formuladas a propósito das obrigações
convencionais, são, contudo, aplicáveis às peidas-e-danos imputadas em razão
de um a falta cometida na ausência de qualquer obrigação prévia (...) Será
preciso, portanto, aplicá-las notadamente em matéria de delito civil, vale dizer,
em matéria de violação voluntária de um dever comum a todos” Huc favorece
assim a confusão das perdas-e-danos contratuais e delituais E sobretudo o
fundamento atribuído pela doutrina clássica ao direito a perdas-e-danos em
caso de inexecução da obrigação contratual que é propício a um a aproximação
(ao m enos parcial) com o direito dos delitos. N este particular, alguns
comentários do código distinguem, acompanhando Pothier, o caso onde a
inexecução é devida a uma simples culpa e aquele onde ela é imputável ao
dolo do devedor Na prim eira hipótese, “a verdadeira causa da obrigação
subsidiária às perdas-e-danos reside numa cláusula tácita da própr ia convenção,
pela qual o devedor concorda em indenizar o credor no caso de a obrigação
principal não ser executada” Ao contrário, no caso de dolo do devedor “a
causada obrigação às perdas-e-danos (.. ) não é mais, como na primeira hipótese,
uma cláusula tácita e subsidiária da convenção; porque não é possível supor
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R essalvada essa situação, pode-se contudo aderii à constatação
estabelecida por Philippe Remy: a doutrina clássica concebe de preferência as
perdas-e-danos contratuais como um substituto da execução in natura, e a
confusão com um direito de reparação só virá mais tarde.
5
O Prof Remy, com efeito, demonstrou recentemente, em magistral estudo,
que foi sem dúvidaPlaniol quem involuntariamente forjou os instrumentos necessários
à invenção da responsabilidade contratual Em sua defesa da culpa contra a teoria da
garantia sustentada por Sainctelette, Planiol contesta a oposição tradicional entre a
culpa contratual, que será presumida, e a culpa delitual, que deverá ser provada. Na
realidade, nos dois casos a culpa cria uma obrigação: a de reparar o dano causado;
nos dois casos, a culpa pressupõe a existência de uma obrigação anter ior, sendo que
ela, aculpa, consiste num fato que é a violação dessa obrigação. Planiol forja portanto
uma noção geral da culpa que engloba a violação das obrigações legais e a violação
das obrigações convencionais Como considera, por outro lado, que todas as
obrigações decorrem do contrato ou da lei, que são suas fontes primordiais, e que a
infração a essas obrigações tem por efeito transformá-las todas numa nova obrigação
de reparar o dano causado por essa infração, Planiol fornece todos os elementos de
uma mudança de natureza do direito a perdas-e-danos do credor; sua fonte não é o
contrato, mas um fato: a inexecução da obrigação; seu objeto não é executar a
obrigação, pagar, mas sim indenizar o credor do prejuízo que ele sofreu
6.
Na filiação doutrinária de Planiol, sãs as Lições de Direito Civil, de
H , L. e I. Mazeaud, que atualmente exprimem mais claramente essas idéias
Segundo esses autores, que criticam a aproxim ação da responsabilidade
contratual dos efeitos da obr igação, “a responsabilidade contratual é uma fonte
de obrigação, tanto quanto a responsabilidade delitual Sem dúvida um a
obr igação já ligava o autor do dano e a vítima; mas a obrigação de que se trata
é uma obrigação diferente, que substitui a primeira Há sucessivamente duas
obrigações; a prim eira nasce do contrato, a segunda da responsabilidade
contratual (. ). A situação é a mesma em caso de responsabilidade delitual.
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Antes da efetivação do dano uma primeira obrigação existia, ciiada desta feita
pela lei, e não pelo contrato Por exemplo, a obrigação de não agredir fisicamente
outra pessoa A violação dessa obrigação faz nascer uma nova obrigação: a
obrigação de reparar o dano resultando dessa violação Os autores que separ aram
a responsabilidade contratual da responsabilidade delitual foram dessa forma
levados a ignorar a unidade da responsabilidade civil”

A recepção desse “falso conceito” pelo moderno direito das obiigações
é portanto a causa de um a imensa desordem (A) A reordenação que se impõe
só pode vir de sua supressão (B)

A partir da tese de Albert Brun, a doutrina dominante é de resto nesse
sentido Fundamentalmente, a responsabilidade contratual e a responsabilidade
delitual são mecanismos da mesma natureza Apenas diferenças de regime as
opõem, fundadas essencialmente sobre a originalidade do fato gerador em
matéria contratual: a inexecução de uma obrigação decorrente da convenção
7 Sem dúvida sempre houve autores fiéis à análise clássica, bem como
doutrinas divergentes. Mas de alguns meses par a cá as fileiras dos contestadores
se reforçaram Denis Fallon e Philippe Remy vieram se juntar a Philippe Le
Tourneau, que há muito tempo critica a análise do direito do credor a perdas-edanos feita sob a ótica de um direito de reparação O primeiro, de início, comba
teu a apresentação da inexecução do contrato dada pela doutrina dominante,
antes de atacar a noção de culpa contratual O segundo, a partir de um a crítica
geral de nosso sistem a de responsabilidade, extraiu e am plificou uma
contestação do próprio conceito de responsabilidade contratual
8 Essas críticas se juntam em torno da necessidade de se retornar à
análise clássica do direito às peidas-e-danos em caso de inexecução da
obrigação, e de se abandonai o “falso conceito” de responsabilidade contratual,
cujo fim próximo prevêm (I)
Apesar da seriedade dessas críticas e da autoridade de seus autores,
parece-nos ser ainda muito cedo para aderir incondicionalmente a uma proposta
dessa natureza Ainda não se ponderou sobre todos os aspectos da questão, e o
abandono da responsabilidade contratual constitui um a m utação m uito
importante para sei decidida sem novas reflexões. Antes de se decidir de uma
vez por essa solução funesta, parece-nos desejável conferir, à responsabilidade
contratual, pelo menos um adiamento (II)

I - Uma morte anunciada
9 Para os autores que sustentam a mencionada proposição, a morte
próxima da responsabilidade contratual é uma necessidade Com efeito, esse
“falso conceito” repousa sobre uma confusão. Contrariamente às perdas-edanos conferidas à vítima em matéria delitual, as prerrogativas atribuídas ao
credor em caso de inexecução da obrigação não têm por objeto a reparação de
um prejuízo. Elas se destinam unicamente a lhe propiciar a satisfação que ele
podia esperar da execução do contrato Não se trata de indenizar, mas de pagar
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A - A constatação de uma desordem
10 A desordem que afeta o moderno direito das obrigações é, em
verdade, uma dupla desordem Uma vez que a responsabilidade contratual é
um a “falsa responsabilidade”, é natural que tal desordem atinjaprincipalmente
o direito da responsabilidade
Mas com o a responsabilidade contratual constitui um a m istura de
gêneros inaceitável - um a espécie de m onstro
o contrato obviam ente
não pode sair totalm ente incólum e da confusão Apesar de ser este um
asp ecto m enos e n fo cad o , a c rític a do c o n c eito de resp o n sa b ilid ad e
contratual repousa igualm ente sobre a constatação de uma alteração da
pureza do contrato
A desordem está portanto instalada, ao mesmo tempo, no direito do
contrato (\~) e no direito da responsabilidade (2U).
l ü) No direito do contrato
11 N a ordem contratual, o “falso conceito” de responsabilidade
contratual é de início acusado de trazer um a “apresentação fragmentada” da
inexecução da obrigação Contrariamente à cominon law, que dá uma visão
global dos rem édios de que dispõe o credor em caso de inexecução da
obrigação - em caso de breach oj contract - , a doutrina francesa, seguindo
os redatores do C ódigo Civil, dispersa as sanções da inexecução em
apresentações, em suma, muito diferentes segundo os autores Alguns tratam
a responsabilidade contratual e as r egras especiais da inexecução dos contratos
sinalagm áticos sob a rubrica “violação do liam e contratual”, estando a
execução forçada vinculada ao regime geral da obrigação. Outros analisam a
exceção de inexecução e a resolução por inexecução num volume consagrado
aos efeitos do contrato, estando a responsabilidade contratual em confronto
com a re s p o n s a b ilid a d e d e litu a l, em o u tro v o lu m e c o n s a g ra d o à
responsabilidade Essa dispersão apresenta graves inconvenientes. De início,
ela leva a mascarar questões essenciais, tais como a opção entre a resolução
e a execução forçada oferecida pelo artigo 1.184, alínea 2, ao credor ou a
possibilidade de execução às expensas do devedor prevista pelo artigo I 144
Sobretudo, os autores que aproxim am a responsabilidade contratual e a
delitual têm em vista o direito aperdas-e-danos principalmente em sua função
reparadora, não o visualizando pelo que deveria ser, ou seja, um a execução,
por equivalência, da obrigação Dessarte, eles favorecem a invasão do contrato
pelo delito, fazendo o primeiro perder sua oi iginalidade É a responsabilidade
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delitual que serve erradamente de modelo, notadamente quanto às condições
do direito às perdas-e-danos Tratando-se do prejuízo, por exemplo, seu papel
é contudo muito diferente nos dois domínios Em m atéria delitual, ele é a
fonte da obrigação de reparar, enquanto que em matéria contratual ele serve
apenas para medii a extensão da execução por equivalência

2Ü) No direito da responsabilidade
13 É longa a lista de gravames atribuídos à responsabilidade contratual
Ela multiplica os conflitos de fronteira entre as duas ordens de responsabilidade,
torna injustificável o princípio da não cumulação e complica a indenização de
certas vítimas
Há conflito de fronteira entre as duas ordens de responsabilidade sempre
que se hesita sobre a natureza contratual ou delitual da ação da vítima As
manifestações do fenômeno são por demais conhecidas para que se demore
longamente no assunto
Em matéria de assistência a jurisprudência hesita sobre a natureza da
ação da vítima ferida na ocasião em que estava a prestar ajuda a outrem A
jurisprudência dominante aplica as regras da responsabilidade contratual,
considerando que uma verdadeira convenção se estabeleceu entre as paites,
convenção essa que faz nascer uma obrigação acessória de segurança a cargo
do beneficiário da ajuda Mas existem decisões divergentes que se recusam a
aplicar as regras da responsabilidade contratual, julgando que não se formou
verdadeira convenção entre os partícipes da atividade Todos conhecem, por
outro lado, as vicissitudes da indenização dos acidentes de equitação,
reconduzidos ao seio da responsabilidade delitual após terem sido indenizados
sob o fundamento da falta a uma obrigação contratual de segurança de meios.
Sabe-se também a quais hesitações deu lugar a indenização do dano sofrido
por um a parte numa das convenções integrantes de um grupo de contratos, em
razão da inexecução, por parte do devedor, de um a obrigação decorrente de um
outro contrato do grupo, antes que a Corte de Cassação lembrasse solenemente
que a ação, no caso, só pode ser delitual, ante a ausência de contrato entre eles
14 A invenção da responsabilidade contratual fez também com que o
princípio da não cumulação perdesse sua racionalidade. Essa regra, que impede
invocar os mecanismos da responsabilidade delitual em caso de dano causado
ao credor pela inexecução de uma obi igação, se compreende facilmente quando
se reconhece a verdadeir a natureza das perdas-e-danos contratuais. E impossível
invocar um mecanismo que serve para repaiar um prejuízo, quando o que se
reclama, realmente, é a execução de um a obrigação. Duas técnicas que não
têm o mesmo objeto não correm o risco de serem confundidas Por outro lado,
o princípio se torna dificilmente justificável quando se atribui à responsabilidade
delitual e à “responsabilidade contratual” a mesma natureza e o mesmo objeto
Se se trata, nos dois casos, de reparar um prejuízo, por que a indenização deve
obedecer a princípios diferentes para um mesmo tipo de dano, segundo a
qualidade da vítima (terceiro ou parte)? Por que a reparação não pode ser feita,
em todos os casos, segundo as mesmas regras? E, se existem dois regimes, por

Em seguida, o conceito de responsabilidade contratual é suspeito de
favorecer a perda de sentido das regras do código Assim, a limitação do direito a
perdas-e-danos ao que foi previsto ou se podia prever por ocasião do contrato (art.
1 150, CC), confrontada com o princípio de reparação integral em matéria delitual,
aparece como um exceção que a jurisprudência tende a aplicar de maneira marginal.
No fundo essa confusão provém de um erro muito mais grave, que
consiste em fazer o contrato desempenhar um papel que não é o seu
12
No que concerne ao contrato, a crítica fundamental subjacente é
com efeito a seguinte: tratando o direito a perdas-e-danos do credor como a
reparação de um prejuízo, se favor ece a utilização do contrato para um fim que
não é naturalmente o seu. Se não se trata de pagar, isto é, de executar a obrigação
contratual, mas sim de reparar o dano sofrido por um a vítima, as perdas-edanos contratuais podem ser utilizadas para esse fim desde o momento em que
exista um prejuízo relacionado com a execução do contrato A seguir tal
tendência, o risco é ignorar piogressivam ente o contrato, e estender-lhe
artificialmente o conteúdo obrigatório a fim de assegurar a indenização de
uma vítima Todos sabem que foi a isto que se chegou com a obrigação contratual
de segurança A jurisprudência a descobriu no contrato de transporte apenas
para facilitai a indenização das vítimas numa época em que o domínio e o
regime da responsabilidade delitual do fato das coisas não estavam, ainda,
claram ente fixados E foi tam bém o que se reproduziu toda vez que a
jurisprudência vinculou ao contrato, mais ou menos artificialm ente, um a
obrigação acessória, com a finalidade única de assegurai a indenização de um
prejuízo experimentado pelo credor
Mas agora o juiz altera profundamente o objeto do contrato. O contrato
é um instrumento de troca de bens e serviços Ele existe para assegurar a
circulação da riquezas, não paia permitir a repaiação dos danos. Sua utilização
com tal finalidade, aliás, incentiva o forçá-lo, o acrescer-lhe obrigações que as
partes não quiseram realmente Portanto, a responsabilidade contratual instala
a d e so rd e m no âm ago do c o n tra to D e ssa rte , seu a b a n d o n o é um
empreendimento de restauração do contrato.
Reciprocamente, dando ao contrato um objeto que retorna naturalmente
à responsabilidade, esse “falso conceito” perturba gravemente esta última.
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que a vítima não pode escolher? No fundo, o que é criticável é essa coexistência
de dois regimes de responsabilidade No rigor dos princípios, deveria haver
apenas uma forma de responsabilidade (a responsabilidade delitual) para a
reparação dos danos que não provêm da inexecução da obrigação contratual,
concernindo os outros à execução por equivalência, ao pagamento

ao regime aplicável à indenização do prejuízo corporal, diferenças essas ligadas
à qualidade de terceiro ou de co-contratante que a vítima ostente Mas se a
percepção do mal é largamente partilhada, divergem radicalmente as opiniões
acerca dos meios de combatê-lo A jurisprudência, a lei e a doutrina forjaram
remédios que os autores que contestam a responsabilidade contratual excluem,
em razão de sua insuficiência (1ü) A supressão desta última é o único remédio
que pode ser seriamente preconizado (2~).

15 Enfim, a responsabilidade contratual desfavorece certas vítimas, cuja
indenização complica. Esse resultado se deve ao fato de que o regime do contrato
influi necessariamente sobre as obr igações incluídas à força pelo juiz no contrato
a fim de fundamentai a indenização Segundo a economia do contrato, as
modalidades de sua execução etc , o devedor se obrigará mais ou se obrigará
menos, de acordo com as paiticularidades de cada caso Assim, em matéria de
segurança das pessoas, a jurisprudência não pôde consagrar, de modo uniforme,
uma obiigação de resultado a cargo do devedor Com o resultado paradoxal de
que o credor de uma simples obrigação de segurança de meios deve provar a
culpa do devedor, numa situação onde ele seria dispensado se pudesse invocar a
responsabilidade (delitual) do fato das coisas. Assim, uma invenção destinada a
favorecer as vítimas se volta, portanto, ao fim e ao cabo, contra as próprias vítimas.
16 A esses gravames, que constituem um todo coeso, se podei iam juntai
outros escolhos perigosos, entre os quais a irritante questão da relatividade da
falta contratual Esquematicamente se tiatade saber em que condições um terceiro
pode reclamar reparação de seu prejuízo quando este provém da inexecução ou
má execução de sua obrigação poi um contratante Mais precisamente, tiata-se
de determinar se o terceiro pode invocar a infração contratual para caracterizar
uma falta delitual do devedor em relação a si Sobre esse ponto a jurisprudência
se m ostra tam bém paiticularm ente hesitante, pois depois de tei exigido
nitidamente da vítima que esta estabelecesse uma culpa “considerada em si
mesma, e independentemente de todo ponto-de-vista contratual”, ela atualmente
deduz a culpa delitual, de modo freqüente, da simples infração contratual
Esse tipo de confusão não deveria mais ser permitido, se se quer
realmente admitir que as peidas-e-danos contratuais são devidas ao credor em
caso de inexecução da obrigação, que portanto pode ser invocada por ele, de
forma exclusiva; e que os terceiros, d ’outro lado, devem se fundar num outro
tipo de infração paia obter reparação de seu prejuízo.
Para reordenar nosso direito da responsabilidade, seria poitanto
n ecessário elim inai de nosso arsenal ju rídico este falso co n ceito de
responsabilidade contratual.

B - A necessidade de um reordenamento
17 Iodos concordam sobre a necessidade de reordenar nosso direito
da responsabilidade, particularmente no sentido de suprimir as diferenças quanto
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Ia) Os remédios excluídos
18 Confrontados com as dificuldades suscitadas pela existência de
duas ordens de responsabilidade para a indenização do dano corporal, a doutrina,
o juiz e o legislador desenvolveram três tipos de ação: adescontratualização da
segurança (a), a fabricação de clones da responsabilidade delitual (b) e a
elaboração de responsabilidades legais (c)
a) A descontr atualização da segur ança
19 Uma vez que a maior ia das dificuldades concerne à coexistência de
duas ordens de responsabilidade para a indenização do prejuízo corporal, o
m eio m ais sim ples e m ais evidente de pôr fim à situação consiste na
descontratualização da segurança e na admissão da reparação apenas sob um
fundamento delitual Mesmo quando o dano é causado ao credor pela inexecução
ou má execução duma obrigação contratual, a competência deveria voltar-se
exclusivamente aos artigos 1 382 e seguintes do Código Civil Desta forma, os
princípios de indenização seriam os mesmos, seja a vítima um contratante ou
um terceiro Para os contratantes, não se haveria mais de aplicar a problemática
distinção entre as obrigações de meio e de resultado E para os terceiros tudo
dependería da fonte do dano, e paiticularmente da intervenção de uma coisa
em sua produção Se o dano é devido ao fato de um a coisa, é preciso aplicar a
responsabilidade sem culpa do artigo 1 384 do Código Civil Na ausência de
intervenção de um a coisa na produção do dano, reencontra seu domínio a
responsabilidade por culpa provada, dos ar tigos 1.382 e 1 383 do Código Civil
No seio da doutrina francesa, um a forte corrente se esboça assim para
sustentar a necessidade de um a descontratualização da segurança A própria
jurisprudência parece estar engajada nessa empreitada, ao menos no que
concerne aos danos causados pelas coisas entiegues à guisa de execução do
contrato Nessa matéria, ela de início separou a segurança da garantia dos vícios
ocultos, para fazer dela uma obiigação autônoma, pois admitiu que essa
obrigação apioveita aos terceiros tão bem quanto ao co-contratante Esta é
um a das contribuições fundamentais do célebre arresto de 17 de janeiio de
1995, pelo qual a primeira câmara civil da Corte de cassação julgou que “o
vendedor profissional é obiigado a fornecer produtos isentos de todo vício ou
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de todo defeito de fabricação capaz de criar um perigo para as pessoas ou bens;
pois nesse aspecto ele é responsável tanto em relação a terceiros quanto em
relação ao adquirente do produto” A imensa maioria dos comentadores
considera que essa decisão define uma separação da obrigação de segurança
em relação ao contrato. Com efeito, “uma obrigação que se destina a aproveitar
tanto a terceiios quanto às partes não tem mais grande coisa de contratual”
Não é igualmente exato falar de obrigação em relações extracontratuais, pois a
noção de obrigação evoca o contrato: seria melhor consagrar aqui um a
responsabilidade de pleno direito, por risco

importante parte da doutrina, é “que o legislador, que tudo pode fazer, nos
fabrique ‘responsabilidades .legais’ que não fosse preciso fazer entrar, a todo
custo., nas duas categorias ‘contratual’e ‘delitual’. . para respeitar um a simples
classificação abstrata e teórica” Dito de outra forma, trata-se de consagrar
regimes de responsabilidade uniforme, que se aplicassem indifèrentemente
aos contratantes e aos terceiros O direito positivo fornece alguns exemplos
desse tipo de responsabilidade
O artigo lü da Lei de 5 de julho de 1985, relativa à melhoria da situação
das vítimas de acidente da circulação, prevê que o texto se aplica às vítimas de
um acidente da circulação “mesmo quando elas sejam transportadas em virtude
de um contrato” A diretiva de 25 de julho de 1985, relativa à responsabilidade
por fato dos produtos defeituosos, instaura um regime de responsabilidade dos
fabricantes e produtores aplicável a todas as vítimas de um defeito de segurança
do produto, quer elas sejam co-contratantes ou não O novo artigo 1.386-2 do
Código Civil, oriundo da Lei de 19 de maio de 1998 e relativo à responsabilidade
pelo fato dos produtos defeituosos, que enfim põe o direito francês em
conformidade com o texto da Comunidade Européia, dispõe que “o produtor é
responsável pelo dano causado por um defeito de seu produto, seja ele ligado ou
não à vítima por um contrato” O mesmo tipo de uniformização é proposto, por
uma doutrina particularmente autorizada, par a as responsabilidades pr ofissionais

Trata-se do mesmo arresto que pela prim eira vez recorreu muito
claramente a um segundo remédio, que consiste em fabricar um clone da
responsabilidade delitual destinado a reger as relações entre contratantes

b) Os clones da responsabilidade delitual
20.
Apesar de sua existência ser até então objeto de discussão, o arresto
de 17 de janeiro de 1995 consagrou expressamente um a responsabilidade
contratual do fato das coisas, decidindo que “contr atualmente obrigada a garantir
a segurança dos alunos que lhe são confiados, um estabelecimento de ensino é
responsável pelos danos que lhes sejam causados não somente por sua culpa,
mas também pelo fato das coisas que utiliza para a execução de sua obrigação
contratual” Sem dúvida não se trata de um clone perfeito, não sendo
indubitavelmente o domínio e o regime da responsabilidade contratual do fato
das coisas estritamente idênticos aos da responsabilidade delitual. M as pelo menos
o método é claro: trata-se de imitar em matéria contratual os princípios da
responsabilidade delitual, a fim de evitar diferenças de tratamento que pudessem
ser desfavoráveis à vitima, par ticularmente ter que provar um a culpa do devedor
O m esm o fenôm eno de im itação é observável em m atéria de
responsabilidade pelo fato de outrem. A responsabilidade delitual dos
com itentes pelo fato de seus prepostos tinha um equivalente em m atéria
contratual: a responsabilidade contratual pelo fato de outrem Aliás a
semelhança é tal que a jurisprudência tende a confundi-las, aplicando uma
em lugar de outra na ignorância dos domínios respectivos dessas duas formas
de responsabilidade.
Alguns julgam portanto que em lugar de se reproduzir imperfèitamente,
pela via pretoriana, a responsabilidade delitual, seria melhor confiar ao
legislador a incumbência de criar novos regimes.

c) As responsabilidades legais
21.
O terceiro e último remédio para a desordem que reina atualmente
em nosso direito da responsabilidade, invocada em suas preces por uma

Contudo, este remédio, como os dois outros, é considerado impróprio
pelos autores que preconizam a supressão puta e simples da responsabilidade
contratual
22.
A supr essão da responsabilidade contratual impõe-se de início em
razão da insuficiência de certos remédios propostos
A extensão da obrigação de segurança para fora do campo contratual,
realizada pelo atesto Sociedade Planeta Wattohm, deixa subsistirem escolhos
perigosos A Corte de cassação bem que tentou julgar que o vendedor
profissional é responsável pelo defeito de segurança dos produtos tanto em
relação a terceiros quanto em r elação ao adquir ente, mas o que resta do julgado
é que existe no direito positivo dois tipos de responsabilidade que não obedecem
ao mesmo regime O atesto de 17 de janeiro de 1995 chega a unificar o fato
gerador da responsabilidade, mas como apagar as diferenças relativas à extensão
da reparação, à prescrição, ao regime das cláusulas de exoneração. . Como se
poderíam aplicar as regras da responsabilidade contratual em face de um terceiro
sem retornar (ao menos parcialmente) à solução do atesto Besse? Sem dúvida
é mais fácil conduzir a desconíratualização da segurança a seu último ponto e
considerar, em sentido inverso, que as regras da responsabilidade delitual devam
se aplicar integralmente entre co-contratantes, porque mesmo entre eles a
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seguiança não é contiatual A doutrina que critica o conceito de respon
sabilidade contratual considera aliás que “em relação ‘às fraturas de braços e
mortes de pessoas’ (J Carbonnier) a competência pertencería naturalmente, e
exclusivamente, ao direito dos delitos e quase-delitos”
Mas a descontiatualização da segurança não é um remédio suficiente,
porque se atém apenas a uma manifestação do mal, e não a suas raízes. Ela
exclui do conteúdo obrigatório do contrato a artificial obrigação de segurança,
mas não contesta a função indenitária das perdas-e-danos contratuais
23 As críticas dirigidas contra os dois outros remédios são muito mais
vivas, porque tais paliativos repousam justamente sobre um a confusão total do
papel das perdas-e-danos em matéria contratual e em matéria delitual Se a
jurisprudência pode im portarem matéria contratual os princípios da responsa
bilidade delitual, e se o legislador pode criar regimes aplicáveis indistintamente
aos contratantes e aos terceiros, é unicam ente porque as perdas-e-danos
endereçadas ao credor em caso de inexecução da obrigação tem o mesmo papel
daquelas satisfeitas à vítima no direito dos delitos Trata-se, nos dois casos, de
reparar um dano A única diferença reside no fato gerador em matéria contratual:
a inexecução ou má execução da obrigação, que imprime à responsabilidade
uma certa originalidade. Mas sendo fundamen-talmente os mesmos a natureza
e o p ap el d essas som as de d in h eiro , p e rm ite -se im itar u m a dessas
responsabilidades na outra, ou fundi-las num regime uniforme Os clones
pretorianos da responsabilidade delitual e as responsabilidades legais constituem
portanto o ponto máximo da confusão da responsabilidade e do pagamento.

2Ü) O remédio preconizado
24. No direito dos delitos e quase-delitos, a soma de dinheiro endereçada
à vítima tem por objeto reparar o prejuízo que ela sofreu, compensar as
consequências do atentado praticado contra seus interesses Dá-se diferen
temente em matér ia contratual A soma paga ao credor é destinada a colocá-lo
na situação que seria a sua se a obrigação tivesse sido cumprida Dito doutra
forma, não se trata de reparar um prejuízo, mas simplesmente de dar ao credor
aquilo a que ele tinha direito, em virtude do contrato.
Vêem-se bem os benefícios advindos do apregoado retorno à pureza
dos conceitos
De início, se evitará a contaminação da matéria contratual pelo direito
dos delitos e se reencontrará o sentido original dos textos do código. Assim, a
regra do artigo 1 150, que limita as perdas-e-danos a cargo do devedor àquelas
que foram pr evistas ou que poderíam ter sido previstas por ocasião do contrato,
atualmente de aplicação residual, deverá ser seguida com mais constância.
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Tratando-se de fornecer ao credor o equivalente da vantagem que lhe ter ia
proporcionado a execução, é evidente que esse equivalente não pode ulti apassar
o que foi previsto
Em seguida, deverão desaparecer os conflitos de fronteira entre as duas
ordens de responsabilidade Os princípios que regem as perdas-e-danos
contratuais deverão se aplicar somente quando for o credor o que se queixe da
inexecução da obrigação decorrente do contrato. Em todos os outros casos, é o
direito dos delitos que deverá reencontrar seu domínio, quer se trate de um
terceiro que se queixe de um prejuízo decorrente da inexecução da obrigação
contratual ou do co-contratante que invoque um dano que não se vincule
estritamente à inexecução da obrigação contratual (como uma falta em relação
à segurança)..
Na correta linha desse reordenamento, a regra da não cumulação
reencontra sua evidência Não há como hesitar a respeito das regras aplicáveis,
quando umas têm por objeto o pagamento e as outras a compensação de um
prejuízo O credor que reclam a a execução por equivalência deve se fundar
nas regras contratuais Os terceiios que reclamam a indenização de um dano
causado pela inexecução da obrigação, bem como o credor que se queixa de
coisa diversa da inexecução da obrigação, devem invocar a responsabilidade
delitual
Em princípio, os benefícios parecem evidentes, e se é tentado a aderir
sem reserva à morte da responsabilidade contiatual Contudo, todas as suas
consequências ainda não foram claramente delimitadas, e assim se pode dar
um pouco mais de tempo antes de se resolver por esse remédio radical
25 Felizmente não existe possibilidade de interferência na marcha das
teor ias jurídicas. A doutrina é livre para favorecer as evoluções que lhe parecem
necessárias ou desejáveis Mas é responsabilidade sua medir, enquanto é tempo,
os efeitos da mudança proposta Ora, os autores que propõem um abandono
puro e simples da responsabilidade contiatual até agora deixaiam na sombia
certas conseqüências da transfoimação que sugerem. E é esta lacuna que convém
tentar preencher Não se trata de definii, nessa primeira abordagem, todas as
implicações do abandono da responsabilidade contratual, mas simplesmente
de abrir certos caminhos. Não se trata tampouco, no estado atual da reflexão,
de tomar um a posição categórica. Mas as interrogações que essa reflexão
desperta sugerem que sem dúvida convém conferir, à responsabilidade
contratual, pelo menos um adiamento

II - Um adiamento desejável
26 O abandono do conceito de responsabilidade contiatual necessita
evidentemente de uma mudança total de nossa percepção da inexecução do
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contrato, m udança essa que de;ve se traduzii por um a transform ação da
linguagem É preciso banir as noções e palavras como “culpa”, “prejuízo”,
“liame de causalidade”, da análise da inexecução do devedor O abandono de
um século de hábitos de pensamento demandará tempo, e não há certeza de
que a jurispiudência subscreva facilmente as novas concepções. Atualmente
ela concebe de forma nítida o direito às perdas-e-danos do credor, em caso de
inexecução, como uma forma de responsabilidade. Convém por à prova o
período de aclimatação da nova análise do direito às perdas-e-danos do credor,
a fim de refletii mais sobre o destino da responsabilidade contratual.

a) Domínio do direito às perdas-e-danos
29 Em se tratando do domínio do direito a perdas-e-danos contratuais,
basta relembrar o que dissemos a respeito do reordenamento do direito da
responsabilidade, do desaparecimento dos conflitos de fronteira e da regra da
não cumulação
Os artigos 1 146 e seguintes do Código Civil se aplicam apenas quando
é o credor quem reclama de havei sofrido uma perda ou de haver sido privado
de um ganho em razão da inexecução ou da má execução de um a obrigação
criada pelo contrato. Em todos os outros casos, é o direito dos delitos e quasedelitos que se aplica: quando a inexecução da obrigação causa um dano a um
terceiro, e quando o credor sofre um a perda ou a privação de um ganho que
não se devem à inexecução de uma obrigação contratual
Em relação às partes, a delim itação do direito às perdas-e-danos
contratuais depende portanto, fündamentalmente, da determinação do conteúdo
obrigatório do contrato, que o abandono do conceito de responsabilidade
contratual permite definir estritamente
b) Condições do direito às perdas-e-danos
30 Tratando-se das condições do direito às perdas-e-danos contratuais,
todas as noções emprestadas do delito devem ap rio ri ser canceladas: a culpa,
o prejuízo e o liame de causalidade
Em m atéria contratual, a noção de culpa deve ser abandonada em
proveito da de inexecução da obiigação Sendo as perdas-e-danos contratuais
destinadas a fornecer ao credor um a satisfação por equivalência, e não a
indenizá-lo de um dano, basta que se pergunte se ele recebeu a prestação
prometida Na negativa, tem ele direito a perdas-e-danos sem que seja necessário
indagar se o comportamento do devedor é ou não culposo Como na common
law, onde só se leva em conta o breach ofcontract, o direito do credor deve se
fundar unicamente na inexecução da obrigação
O benefício esperado dessa transformação é evidente Trata-se de
extirpai, de nosso direito das sanções da inexecução, a infernal distinção das
obrigações em obrigações de meios e obiigações de resultado A passagem por
esta qualificação das obrigações é “um desvio lógico inútil: para determinai se
a obrigação é ‘de meios’ ou ‘de resultado’, se examina sempre o conteúdo
concreto do contiato, o que as partes declararam querer, ou o que diz, em seu
lugar, a lei ou o juiz; basta pois que se pergunte: 1) o que o devedor devia; 2) se
ele fez bem o que devia; a passagem por um a ‘qualificação’ da obrigação é
um a fachada Toda a questão do ‘fato gerador’ da responsabilidade contratual
se encaminha em verdade à questão do conteúdo exato do contrato; como

Uma vez que sua supressão é concebida, pelos autores que a defendem,
como o remédio para um mal, convém portanto, antes de subscrever uma
prescrição assim radical, se assegurar da adaptação do remédio ao mal Isto
pressupõe um duplo exame: o dos efeitos do remédio (A), e o dos pióprios
fundamentos da prescrição (B)

A - Para avaliar os efeitos do remédio
27 Certo númeio de efeitos benéficos esperados foram evocados ao
apresentar as causas da morte anunciada da responsabilidade contratual
Ressalvando inevitáveis dificuldades de elaboração (quem é co-contratante,
quem é terceiro? Em que obrigações as partes estão realmente concordes?. ),
trata-se no conjunto de benefícios reais, próprios a favoiecer um certo
reordenamento de nosso direito dos contratos e da responsabilidade
Poder-se-á sem dúvida descobi ir outros efeitos benéficos, mas convém
se assegurai é de que a supressão da responsabilidade contratual não esteja
fundada (em parte) sobre a expectativa de benefícios ilusórios, e não corra o
risco de se fazer acompanhar de efeitos nocivos.
Inicialmente a vei ificação há de ser feita em relação ao direito às perdase-danos do credor (1~), e depois, de forma mais abrangente, em relação ao
contrato (2fl)

1") Em relação ao direito às perdas-e-danos do credor
28 Antes de analisar os efeitos do abandono da responsabilidade
contratual sobie o direito às perdas-e-danos do credor, convém observar que a
mudança proposta se faz sob o fundamento de textos estáveis É suficiente
reencontrar seu sentido original, considerando que as perdas-e-danos não são
destinadas a reparar um prejuízo, mas a proporcionar ao credor uma satisfação
por equivalência
Essa releitura reflete sobre o domínio do direito às perdas-e-danos
contratuais (a), sobre suas condições (b) e sobre sua extensão (c) As três
questões são, aliás, intimamente ligadas
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anuncia o artigo 1 137, é a extensão da obrigação contiatual que se deve
considerar, e não o aspecto de se saber se ‘a obrigação de reparar’ supõe ou não
a prova de uma culpa do devedor” 0)

Em contrapartida, na execução por equivalência a análise muda O
cliente do redator do ato tinha uma vantagem com a execução da obrigação por
este último: conceder o empréstimo com toda segurança O credor não obteve
satisfação, pois o devedor, omitindo-se na verificação da solvência do fiador,
fez com que ele corresse um risco Deve ele portanto obter perdas-e-danos
destinadas a lhe proporcionar, por equivalência, a satisfação que não teve

31 A passagem pela qualificação das obrigações de meio e das
obrigações de resultado constitui efetivamente um desvio inútil, e se pode
legitimamente almejar o desaparecimento dessa distinção, cuja elaboração é
de um a incrível complexidade. Mas pode-se também pensar, desse ponto-devista, que não há grande coisa a esperar do desaparecimento da responsabilidade
contratual Pela excelente razão de que se reencontrará de forma direta (como
de resto almejam os paitidáiios do abandono da responsabilidade contratual)
justamente a questão que se tenta resolver, posta agora nestes termos: definir
exatamente a que o devedor se obiigou (e saber se se pode executá-lo) E se
constatará inevitavelmente que, conforme o caso, estará ele compromissado
em maior ou menor grau, a simplesmente pôr suas faculdades a serviço do
credor para tentar proporcionar-lhe um a vantagem, ou a lhe fornecer essa
vantagem.. ou seja, a prometer “meios” ou um “resultado” !
Nesse aspecto, o desaparecimento da responsabilidade contratual corre
bem o risco de propiciar apenas um benefício ilusório.
32 Contudo, a transformação mais importante concerne ao prejuízo,
que deve naturalmente desaparecer das condições do direito às perdas-e-danos,
um a vez que se trata doravante de pagar, e não de indenizar Pode-se medir a
extensão da transformação a partir do exemplo seguinte.
U m a pessoa, dispondo de fundos, co n co rd a em conceder um
empréstimo a outra pessoa Para se assegurar do reembolso da dívida, ele
encarrega o redator do contrato de empréstimo de lhe fornecer um fiador
solvente O redator do contrato faz intervir no ato, garantindo o empréstimo,
um fiador, cuja solvência, entretanto, não verificou Verifica-se contudo,
felizmente, que o fiador dispõe de um patrimônio suficiente para o pagamento
da dívida, em caso de inadimplência do mutuário. Pode o mu tu ante reclamar
perdas-e-danos de seu conselheiro faltoso?
Na concepção atual, a resposta será certamente negativa O redator do
ato bem que faltou a sua obt igação Não verificou a solvabilidade do caucionador,
apesar de seu cliente o haver incumbido de encontrar um fiador solvente. Mas a
demanda do credor por perdas-e-danos será rejeitada, pois falta-lhe demonstr ar
um prejuízo O fiador, apesar de tudo, é solvente, e o mutuante obterá dele o
reembolso, em caso de inadimplência do devedor principal
(])

D. Tallon. Poinquoi pailei de fauie lonuacíitelle? E dits en hommage à Gerará Cornu. 1995,
pág 429

147

3.3. A verdadeira questão que se coloca agoia é saber como avaliai o
montante das peidas-e-danos na ausência de prejuízo Neste caso, o direito
inglês dos contratos confete ao credor uma soma simbólica, conhecida pelo
nome de nominal damages. Contudo, a verdadeira solução consiste em avaliar
o interesse que tinha o credor na execução da obrigação, satisfazendo-o sob a
forma de um a soma em dinheiro Mas na ausência de perda material ou de
ganho frustrado, trata-se apenas de um interesse puramente moral, cuja avaliação
é arbitrária e cuja indenização corre muito o risco de ser simbólica se não se
quer sancionar mais severamente (e inutilmente) o devedor por uma inexecução
que não causa nenhum verdadeiro dano ao credor
Resta que, na imensa maioria dos casos, a inexecução causa um dano
ao credor, pois a execução devia lhe proporcionar um a vantagem da qual foi
ele privado A primeira vista, portanto, as modalidades de fixação das perdase-danos correm o risco de ser afetadas apenas em casos limitados..
Contudo, se se deseja atribuir à mutação proposta toda sua dimensão, o
abandono da responsabilidade contratual deve se projetar de maneira geral
sobre a medida das perdas-e-danos contratuais,

c) A medida das perdas-e-danos
34
A regra é evidentemente aquela fixada pelo artigo 1 149 do Código
Civil: “as perdas-e-danos devidas ao credor são, em geral, o prejuízo que teve
e o ganho do qual foi privado. .”. Mas é todo seu espírito que precisa ser revisto.
As perdas-e-danos devem compensar a perda sofrida e o lucro frustrado M as
um e outro devem sei apreciados estritamente em função da vantagem que a
execução devia propoicionat ao credor Tratando-se da perda sofrida, por
exemplo, só se pode conferir ao credor perdas-e-danos sob um fundamento
contratual pela perda de patrimônio que ele sofreu em função da própria coisa
objeto da obrigação E preciso portanto distinguir cuidadosamente dois tipos
de perdas-e-danos, com o fazem os autores antigos: as perdas-e-danos
intrínsecas, que correspondem à perda sofrida e ao ganho frustrado relativamente
à própria coisa objeto da obrigação, e as perdas-e-danos extrínsecas, que
correspondem às perdas causadas aos outros bens
Um exemplo em prestado a Pothier perm ite ilustrar essa distinção
Um comprador de peças de m adeira utilizou-as para apoiar um edifício
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Este ruiu em razão de defeito naqueles m ateriais, um a vez que as peças de
m adeira entregues estavam podres As perdas-e-danos intrínsecas corres
pondem à perda que o comprador experimentou, adquirindo como bom o
que estava defeituoso Consistem elas num a redução do preço de com pra
Já as perdas-e-danos extrínsecas são aquelas que resultaram da perda da
casa e dos móveis que a guarneciam
35 No sistema de Pothier, a distinção se vincula à previsibilidade do
dano O vendedor das peças defeituosas se obriga, em princípio, apenas pelos
danos intrínsecos, porque estes são os únicos que as partes puderam prever
Mas ele deve os danos extrínsecos sempre que estes tenham sido previstos e o
devedor pelos mesmos tenha se obrigado, expressa ou tacitamente E isto (a
vinculação do devedor pelos danos extrínsecos) deve ser presumido quando se
tratar de um homem do ramo, porque “a ignorância de sua parte não seria
escusável num homem que faz profissão pública de um estado e de uma arte”
Ele os deverá da mesma forma quando seu próprio dolo der lugar às perdas-edanos, “porque aquele que comete um dolo se obriga, velit, nolit, à reparação
de todo o prejuízo que este dolo causar”
36 N a execução por equivalência, parece que essa distinção deve
desempenhar um papel diferente: delimitar os domínios respectivos do pagamento
e da reparação, das perdas-e-danos contratuais e delituais Essa transformação
da medida das perdas-e-danos coloca essencialmente duas questões.
De um lado, ela implica forjar novas regras de avaliação próprias à
matéria contratual, nitidamente distintas das aplicadas no direito dos delitos e
fundadas exclusivamente na apreciação do interesse que o credor tem em relação
à execução da obrigação. Nesse ponto, os autores que sustentam a proposição
indicam uma direção: inspirar-se nas soluções do direito contratual inglês. É
verdade que no direito inglês a avaliação das perdas-e-danos a cargo do devedor
apresenta dificuldades significativas Mas, por serem diferentes, não são tais
dificuldades, sem dúvida, maiores do que aquela que apresenta a avaliação do
prejuízo em m atéria delitual, e têm ao menos o m érito de preservar a
originalidade do contrato
D ’outro lado, a elaboração desse método de avaliação necessita definir
aquilo de que foi o credor privado em razão da inexecução, em relação direta
com o que o devedor contratualmente prometeu Mais uma vez é, portanto, o
conteúdo obrigatório do contrato que é determinante.
2r) Em relação ao conteúdo obrigatório do contrato
37 Se bem que a idéia da supressão da responsabilidade contratual
tenha sido forjada a partir da desordem que reina atualmente em nosso direito
da responsabilidade, é evidente que esse remédio é também um paliativo à
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alteração do contr ato, que desempenha hoje um papel que não é o seu Limitando
estritamente o direito às perdas-e-danos, para o credor, à vantagem que lhe
devia proporcionar a execução, restitui-se ao contrato seu único objeto: a troca
de bens e de serviços
Este necessário “estreitamento do contrato” implica numa descontratualização em massa das obrigações acessórias, cuja extensão e importância convém
medir, a fim de definir a eficácia dessa empresa de restauração do contrato
38. Tratando-se da extensão da descontratualização, é evidente que esta
não poderia ser limitada apenas à obrigação de segurança, mesmo que tal
obrigação seja a primeira a considerar Ela naturalmente deveria se estender a
todas as obrigações acessórias que o juiz introduziu à força no contrato Certas
obrigações de informação e de conselho que decorrem mais do exercício de
uma profissão que da conclusão de um contrato deveríam ser rapidamente
atacadas Mas, nesse caminho, onde convém parar? Não convém excluir todas
as obrigações que não foram realmente desejadas pelas partes? E então não
seria preciso excluir do Código Civil o artigo 1.135 e seu vizinho, o artigo
1 134, alínea 3? E em que se transformaria a moralização das convenções,
realizada graças a esses textos? Qual seria a situação do credor, privado do
apoio dessas obrigações acessórias? Porque então, de duas uma. Ou a obrigação
acessória corresponde em verdade a um dever geral - o que é certamente o
caso da segurança (cada qual a deve a outrem), de forma menos evidente que
os dever es de informação e de conselho - e o credor vítima de um dano pode se
fundamentar nos artigos 1 382 e seguintes do Código Civil para no caso reclamar
reparação ao respectivo autor Ou a obrigação acessória decorre entretanto
diretamente do contrato (como uma conseqüência que a eqüidade, os usos e
costumes ou a lei dá à obr igação em função de sua natureza), não tendo qualquer
equivalente fora do contrato, e o credor vítima de um dano não pode, no caso,
obter indenização Não se correría o risco, para evitar esse resultado, de se
verem eclodir artificiais deveres gerais próprios a fundam entai um a
indenização? Nessa hipótese, o esperado reordenamento do direito dos contratos
tra d u z ir-se -ia ao final por um a nova desordem em nosso direito d a
responsabilidade, pela substituição de um artifício por outro.
.39 Por outro lado, é o próprio contiato que corte o risco de ser atingido,
segundo a intensidade que se imprimir à descontratualização das obrigações
acessórias.
A descontratualização das obrigações acessórias não será prejudicada
pelo desarranjo das previsões do devedoi através do favorecimento da aplicação
da responsabilidade delitual entie contratantes Se a responsabilidade contratual
desaparecei, cada devedor saberá que as regras contratuais valem apenas para
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a compensação da perda ou do ganho frustrado causado pela inexecução da
obrigação, todo (outro) piejuízo surgindo do direito dos delitos e quase-delitos
A verdadeira questão é saber se as obrigações que seião destacadas do contrato
- ou pelo menos algumas delas - serão imperativamente excluídas do campo
contratual, se elas escaparão necessariamente à vontade das partes, ou se estas
últimas poderão “contratualizar” os deveres gerais a que elas correspondem
para prover as condições do direito a petdas-e-danos do credoi.

contratual cause tantas perturbações fora desse domínio particular, porque
poucas outras obrigações acessórias (à parte as obrigações decorrentes do
exeicício de uma piofissão) estão em concorrência com um dever geral,
suscitando que a indenização de um mesmo tipo de dano seja concebível ao
mesmo tempo sob um fundamento contratual e um fundamento delitual Além
disso, existe um outro rem édio talvez m elhor adaptado a esse m al:
descontratualizar a segurança E não é m esm o útil descontratualizá-la
totalmente, como sugerem alguns autores A idéia segundo a qual a segurança
está sempre fora do contrato nos parece inexata Existe certamente um devei
geral de não atentai contra a integridade física de outrem Mas tal dever não
exclui, necessariamente, toda e qualquer vinculação da segurança das pessoas
ao contrato Mesmo que apenas muito raramente seja ela objeto da obrigação
principal, a segurança deve permanecer contratual sempre que a execução do
contrato expõe a pessoa do credor (ou seus bens) a um perigo que os terceiros
não correm Não seria preciso, portanto, condenar a responsabilidade contratual,
onde é suficiente evacuar do contrato as obrigações que nada têm de contratuais
A verdadeira dificuldade é delimitar aesfeiad as obrigações acessóiias, fazer a
triagem entre aquelas que podem ser razoavelm ente vistas com o um
conseqüência natuial da obrigação principal e aquelas que são vinculadas apenas
artificialmente ao contrato

Também aqui, a segurança das pessoas e bens é a primeira obrigação a
considerar Admitindo que se trata de um dever geral, as partes, num contrato,
poderão contudo integrar esse dever geral a suas previsões, para assim delimitar o
conteúdo e definir as condições da responsabilidade do devedor? Poderão elas
decidir, por exemplo, que este último responder á pelo dano causado ao credor
somente sob o fundamento de uma culpa provada, mesmo que o prejuízo seja
devido ao fato de uma coisa, circunstância que normalmente provocaria a aplicação
de uma responsabilidade delitual sem culpa? Neste domínio uma resposta negativa
não significaria um recuo do contrato, na medida em que é duvidoso que as partes
pudessem atualmente prover como bem entendessem a segurança do co-contratante,
uma vez que a matéria concerne amplamente à ordem pública legislativa ou
judiciária Mas sem dúvida não acontece o mesmo em relação a todos os deveres,
notadamente os de conselho e de informação, onde a convenção das partes pode às
vezes definir utilmente o conteúdo dos deveres gerais
A descontratualização das obrigações acessórias deveria, portanto, se
acompanhar da possibilidade de “recontratualizar” pelo menos algumas delas,
sob pena de um empreendimento de restauração do contrato vir a correr,
paradoxalmente, o risco de se transformar em um novo declínio do contrato.
Os perigos de certos efeitos secundários de seu desaparecimento
estimulam, pois, a reclamar, para a responsabilidade contratual, um adiamento
E que tais perigos se vinculam aos próprios fundamentos da prescrição, aos
quais, para finalizai, convém retomar rapidamente.

B - Par a reexaminar os fundamentos da prescr ição do remédio
40. A supressão da responsabilidade contratual é indicada como remédio
para um a desordem causada pela confusão da responsabilidade e do pagamento
Esta prescrição sugere três breves observações
A prim eira consideração concerne à exatidão do diagnóstico e à
adaptação do remédio ao mal. Este último é talvez menos grave do que parece,
e o remédio forte demai s para combatê-lo É verdade que é contestado o própr io
conceito de responsabilidade contratual, mas o diagnóstico é estabelecido
essencialmente a partir da desordem criada em nosso direito da responsabilidade
pela obr igação contratual de segurança Ora, não é certo que a responsabilidade
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41 As duas outras observações, com plem entares, se aplicam à
composição do remédio: a execução por equivalência, tida poi substituta da
responsabilidade contratual
Em primeiio lugar, a execução por equivalência supõe, por hipótese. .
uma inexecução Pretende ela fornecer ao credor justamente a satisfação que
ele não teve. Ora, de qualquer forma que se considere, a execução e a inexecução
não são simplesmente contrárias. A inexecução é um fato que se acresce ao
contrato. Ela produz na situação das partes efeitos específicos, que não são
simplesmente o inverso dos efeitos da execução A diferença é particularmente
nítida em caso de execução defeituosa da obrigação, em relação à qual os
autores que contestam o conceito de responsabilidade contratual não estão
veidadeiramente propensos Em caso de execução defeituosa, a inexecução
tem efeitos reflexos que não surgem, propriamente falando, da execução da
obrigação. Tal se dá, por exemplo, quando o mau conserto feito por um mecânico
provoca um acidente em que o proprietário do veiculo sofre um prejuízo
corporal. Apenas o fato de haver efetuado mal o trabalho interessa à execução
da obrigação assumida pelo mecânico: realizar um conserto. A perda do veículo
no acidente, bem como o dano corporal sofrido por seu proprietário, tem sua
fonte no fato representado pela má execução dessa obrigação A execução por
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equivalência obriga então a distinguii os difeientes tipos de “dano” As perdase-danos contratuais podem compensar tão-somente a perda sofrida pelo cliente
por haver pago, por um mau conserto, o preço de um bom Todo o resto deveria
brotar da responsabilidade delitual A responsabilidade contratual que se
encarrega do conjunto dos prejuízos realiza um a sim plificação oportuna,
regulando ao mesmo tempo (e sem distinguir nitidamente, é verdade) o problema
da execução e o da reparação dos danos causados pelo fato da inexecução
Esse segundo objeto confere à responsabilidade contratual um papel de
restauração de um a situação perdida, idêntico ao da responsabilidade delitual,
e do qual parece difícil prescindir
Em seguida, a própria noção de execução por equivalência pode ser
contestada Executai não é fornecer ao credor exatamente aquilo que se lhe
prom eteu? D ar-lhe dinheiro em lugar de um bem ou de um serviço é
verdadeiramente executar? Não será o caso de admitir, com Patrice Tourdain,
que “dizer que as perdas-e-danos representam uma forma de execução por
equivalência na realidade não passa de um a imagem?” E que, “propriamente
falando, uma execução dessa espécie é inconcebível?”
Abandonando a responsabilidade contiatual, não se corre o risco de
considerar um dia - daqui a cem anos? - que a execução por equivalência é um
falso conceito?
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0 Ministério Público e a tutela preventiva
dos interesses metaindividuais: o papel do
inquérito civil ’*1*I
Ana Paula Fernandes Nogueira da Cruz

(**)

Promotor de Justiça - SP------------------------------------------------------------------------------------------

SumáríO: 1 - Introdução 2 - A necessidade da tutela preventiva dos interesses
metaindividuais 2 1 - A efetividade da tutela dos interesses metaindividuais 2 2 - A
dificuldade na avaliação e reparação dos danos 3 - A prevenção dos danos aos interesses
metaindividuais e o papel do Ministério Publico 3 1 - 0 Inquérito Civil como instrumento
para a tutela preventiva 3 2 - Os demais instrumentos extrajurisdicionais e a atuação do
Ministério Público. 4 -Conclusões 5 -B ib lio g rafia.

1 - Intr odução
Quando tratamos da tutela dos interesses metaindividuais (difusos,
coletivos e individuais hom ogêneos, na acepção positivada pelo Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor - art 81, parágrafo único)10, seja ela
jurisdicional ou extra-juiisdicional, após as necessárias considerações acerca
das formas de reparação dos danos, os efeitos da coisa julgada em tais ações e
outros assuntos relevantes, surge um problema de difícil solução, mormente
no campo da aplicação prática do Direito.
Referimo-nos à questão da tutela preventiva desses interesses.
O problema da prevenção de danos em sede de tutela de interesses
metaindividuais liga-se precipuamente ao aspecto da efetividade da tutela
jurisdicional
(*) Tema apresentado no J3“ Congr esso Nacional do Ministério Público O Ministério Público Social
(* *) 13a Promotor de Justiça de Santos - SP-A tribuição na defesa do meio ambiente, mestranda em
direitos e interesses difusos e coletivos - PUC/SP.
(I )

"Alt 8 1 Pavágrafo único A delesa coletiva seiá exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos., assim entendidos, para os efeitos d esse Código os
transindividuais. de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas c ligadas
por circunstâncias de fato;
lí - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para os efeitos desse Código, os
transindividuais. de natur eza indivisível, de que seja titular gt upo, categoria ou classe de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - intei esses ou diieilos individuais homogêneos assim entendidos os decorrentes de origem
com um ”
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O conceito de acesso à justiça, registram Cappelletti e Garth, tem
sofrido uma tiansformação importante em face das mudanças sociais ocorridas,
mormente ante o suigimento de novos direitos <2>Modernamente já não mais
se admite a simples prestação jurisdicional formal, com a prolação de uma
decisão Quer-se, como tantas vezes mencionado por Kazuo Watanabe, o acesso
a um a ordem jurídica justa.(3> Para tanto, necessário se faz que a piestação
jurisdicional corresponda, na medida do possível, exatamente àquilo que o
jurisdicionado tem o direito de obter(4)

importância de que se reveste o aspecto preventivo da mesma, restringir-nosemos a abordar apenas essa questão, tratando-a como um ponto sensível do
problema

Na maioria dos casos, mormente no que se refere à tutela dos interesses
metaindividuais, objeto dessa exposição, para a garantia do efetivo acesso à
justiça, sobressai a importância das medidas preventivas
Como a seguir se verá, o dano a esse tipo de interesses é, na maioria
das vezes, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a sua avaliação
pecuniária é extremamente complexa Por fim, a restituição ao statm quo ante,
ainda que por meio de execução específica de obrigações de fazer e não fazer,
é um caminho longo e demorado e nem sempre de todo eficaz
Por todas essas razões, temos como certo que, em relação aos interesses
metaindividuais, a importância da tutela preventiva exsurge como o único
caminho a ser trilhado em direção à efetiva proteção desses bens
Em um segundo momento dessa exposição, também tomando por ponto
central do debate o problema da efetividade da tutela dos interesses metaindividuais
e a necessidade de prevenção aos danos, faremos um apanhado acerca da tutela
extrajurisdicional desses interesses e autilizaçãode instrumentos que visam precipuamente ao papel preventivo, como, por exemplo, os instrumentos administrativos, a
educação e o direito de informação (e, por corolário, o direito de antena).
Nessa linha de íaciocínio procuramos ressaltar a atuação do Ministério
Público nessa atuação preventiva, com a utilização dos instrumentos investigatórios (v.g , o Inquérito Civil) para detectar não somente danos aos interesses
metaindividuais sob tutela, mas principalmente para atuar nos casos em que
haja risco ou ameaça aos mesmos

2.1 - A efetividade da tutela dos interesses metaindividuais
Modernamente um dos grandes temas de que o Direito Processual vem
se ocupando é a questão da efetividade do processo É absolutamente pacífico
que a duração excessiva do processo contrapõe-se à sua efetividade e fere os
direitos fundamentais do cidadão,115)mormente aqueles decorrentes do princípio
constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional ou do direito de
ação de a ç ã o í6>
O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional tem como
corolário direto a efetividade da tutela jurisdicional dos direitos e interesses O
cidadão tem direito não só a que o Poder Judiciário lhe aprecie a pretensão
alegada, sem que ninguém, nem o legislador infraconstitucional, lhe impeça 56(7)
Ele tem, pr incipalmente, o direito a que essa resposta lhe venha dentro de um
prazo razoável, de modo a não se transformar em algo inútil, sem qualquer
relevância ou efeito prático capaz de efetivamente tutelar o seu direito, ante o
tempo decorrido
Conform e identifica M atinoni, a sociedade m oderna não mais se
com padece de um a tutela jurisdicional descom prom issada com o direito
material e com a realidade social, sendo insuficiente a idéia de direito à tutela
jurisdicional como sendo simplesmente o direito a uma sentença.(8)
A dimensão do princípio constitucional referido não cede espaço para
um a interpretação tacanha do direito de ação A sentença judicial de mérito
não pode ser apenas o ato por meio do qual o juiz “cumpre e acaba o ofício
jurisdicional” (Art. 463, caput, do Código de Processo Civil)
O direito constitucional de ação refere-se ao direito a um a tutela
adequada, capaz de efetivamente assegurar o direito reclamado
Como já mencionado, o principal problema da efetividade do processo
como meio de tutela dos direitos e interesses está ligado ao fator tempo, tendo

2 - A necessidade da tutela preventiva dos inter esses metaindividuais
Conforme foi abordado na intiodução desta exposição, tendo em vista
a extensão do tema afeto à tutela dos interesses metaindividuais e a grande
(2)
(3)

(5)

‘Acesso ã Justiça Tradução: Ellen Gracie Northfleet Poito Alegre: Sérgio Antonio Fabris
Editor í 988. pcnsim

(6)

Apud D1NAMARCO. Cândido Rangel. “A reforma do Código de Processo Civii’ 2 ed São

(7)

Veja-se, a propósito, NERY JR . Nelson “Princípios do piocesso civii na Constituição Federa!”
2 ed São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 1995, pág 87

(8)

MARINON1. Luiz Guilherme “Efetividade do piocesso e tutela de urgência” Porto Alegre:
Sérgio Antonio Fabr is Editor. 1994 pág 1

DINAMARCO, Cândido Rangel. “A reforma do Código de Processo Civil’ 2 ed São Paulo:
Malhei)os Editores 1995. pág 20

“Art .5" XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito

Paulo: Malbeiros Editores 1995. pág 19
(4)

Coní MARINONJ. Luiz Guilherme O acesso à justiça e os institutos fundamentais do direito
processual” Tese apresentada ao programa de estudos pós-graduados da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Direito das
Relações Sociais. São Paulo, 1992 págs 32-33
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em vista que não raias vezes a demora na prestação jurisdicional a torna
materialmente ineficaz para a tutela do direito ou interesse em questão

Dada essa dificuldade, a responsabilização civil pelo dano provocado
nada mais é do que uma compensação grosseira pela perda ou deterioração
desse bem031 e assume um caráter muito mais punitivo em face do agente do
que propriamente um aspecto repaiatóiio paia o titular do direito
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M arinoni, com a costum eira sensibilidade, depois de apontar a
necessidade de se assumir, em face do processo, um compromisso com a
instrumentalidade substancial,<J1afirma que se o processo visa à efetividade
da tutela do direito, aproximando os planos processual e de direito material,
imprescindível é que a tutela jurisdicional corresponda exatamente àquilo
que se verificaria caso a ação pudesse ser realizada no plano social. Dado
que ao cidadão foi proibida a realização da tutela privada de seus direitos e
interesses (salvo em raríssimos e expressos casos), a tutela jurisdicional deve
ser um a espécie de realização da tutela privada, isto é, deve sei assegurado
exatamente aquilo que o cidadão obteria se pudesse fazer “justiça com as
•
- „ (10)
próprias maos
Nessa linha de raciocínio, temos que se o interesse, por qualquer motivo,
reclama uma realização urgente, sob pena de perecimento, o ordenamento
jurídico deve lhe conceder a tutela adequada a essa urgência.(11>
Os interesses metaindividuais reclamam, na m aioiia esmagadora dos
casos, uma tutela urgente que vise, não à recomposição de um dano ocasionado,
mas a impedir a sua ocorrência.
Isso se dá porque os danos a esses interesses, uma vez consumados,
são de dificílima ou mesmo impossível reparação
Neste sentido é a lição de Baibosa Moreira: “Em grande número de
hipóteses é irreparável a lesão consumada ao interesse coletivo: nada seria
capaz de reconstituir a obra de arte destruída, nem de restaurar a rocha que
aformoseava a paisagem; inexiste, ademais, prestação pecuniária que logre
com pensar adequadam ente o dano, insuscetível de m edida por padrões
econômicos. Em poucas matéiias se revela, de modo tão eloqüente como nesta,
a insuficiência da tutela repressiva, exercitada mediante a imposição de sanções
e, quando necessário, pela execução forçada da condenação.. O que mais importa
é evitar a ocorrência da lesão; daí o caiáter pieventivo que deve assumir, de
preferência, a tutela jurisdicional”.'121
(9)

Ob c it , pág 1

(10) Ob cit. pág 38
(] 1) Conf Maiinoni. ob cit pág 39: Uma pieiensão de direito mateiial que deve sei lealizada
de modo urgente poique envolvida em uma situação de peiigo de dano iminente, lequcr.
obviam ente, tom ando-se com o referencia o procedim ento ordinário. procedim ento e
provimento diferenciados, ou seja pioccdimento e provimento adequados a esta particular
situação de direito substancial”
(12)

‘A pioteção jurisdicional dos intci esses coletivos ou difusos”. In “A tutela dos interesses difusos ’
Coordenadora: Ada Pcllegrini Giinover I cd São Paulo: Max Limonad 1984, pág 102

A tutela preventiva dos interesses metaindividuais vem a ser então a
única forma realmente eficaz de se dar efetividade à prestação jurisdicional,
na medida em que o que se reclama é basicamente uma for ma eficaz de prevenir
os danos e não de repará-los.
M ais um a vez nos socorrendo dos ensinam entos de M arinoni,
constatamos que o sistema tradicional de tutela jurisdicional, fulcrado em um
processo de conhecimento condenatório e no posterior processo executivo sei ve
à tutela dos direitos patrimoniais individuais, mas não atende à pioteção dos
direitos não patrimoniais, mor mente aqueles chamados novos direitos (poique
decorrentes das novas íelações sociais inseridas em um a sociedade de
massas).041
Ora, o particular, ao se utilizar desses instiumentos, quei basicamente
a recomposição de sua situação patrimonial, bastando-lhe a recomposição do
dano e o retorno ao status quo ante.
Os novos direitos, oriundos das complexas relações existentes na
sociedade de massas, podem até tei expressão econômica, mas esta não é a sua
característica básica, e aqueles desprovidos de caiáter patrimonial (como os
direitos da personalidade), reclamam, mais do que tudo, um a forma de tutela
capaz, não de lhes recompor os danos sofiidos, mas de evitar essa le sã o (l?)
Esses direitos, que reclamam uma tutela diferenciada,'(l6> não podem
ser protegidos com a utilização dos instrumentos tradicionais daprocessualística
civil, quais sejam, fundados no binômio processo de conhecimento/processo
de execução
Deve-lhes ser garantidas formas de tutela que possam assegurar sua
proteção de forma efetiva, fulcradas, sempre que possível na preventividade e
na imediata satisíatividade desses interesses Como bem ressaltam Fiorillo,13456
(13) Veja-se paia aprofundamento Branca Maitins da Cruz “Princípios juiídicos e econômicos para
a avaliação do dano florestal” hr. “Anais do 3ÜCongresso Internacional de Direito Ambiental”,
vol I. págs 115 c segs.
(14) Ob c it . pág 6
(15) Nesse sentido as lições de Anlonio Augusto Mello de Camargo Ferraz. Édis Milaré e Nelson
Neiy Junior ‘A ação civil publica e a tutela jurisdicional dos interesses difusos” São Paulo:
Editoia Saraiva. 1984 pág 74: “É intuitivo que uma ação preventiva, oportunamente tomada,
poderá ser muito mais eficaz do que a simples reparação do ato lesivo a determinado interesse
difuso’
(16) MARINONI Luiz Guilherme Ob c it , “Efetividade ” .pág 37
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Rodrigues e Nery, a utilização do ortodoxo sistema liberal individualista do
Código de Processo Civil e normas afins, para dirimir os conflitos de massa,
constitui um a forma de inconstitucionalidade por impedir o acesso efetivo à
justiça, ferindo, destarte, o princípio do devido processo leg a l<I7)

requisitos para o gozo do direito à vida, qualquer lesão a eles fere, em última
análise, este direito, do qual, poi óbvio, decorrem todos os outros direitos.<19>
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Daí a importância das chamadas tutelas de urgência para a proteção
desses direitos

2 2 A dificuldade na avaliação e reparação dos danos
Como acima esboçado, os interesses metaindividuais, uma vez lesados,
são de difícil ou mesmo impossível reparação
Aqui se verifica que o raciocínio desenvolvido acerca da inadequação
dos sistemas tradicionais de tutela processual (fulcrados no binômio processo
de conhecimento/processo de execução) aplica-se, por semelhante, à própria
tutela material desses direitos e interesses metaindividuais.
Não iremos nos aprofundar na questão, tendo em vista que o objeto do
presente estudo visa a investigai os aspectos preventivos da tutela dos interesses
metaindividuais e não da responsabilidade civil como tutela de direito material
Todavia, como já tantas vezes mencionado, dado que não se pode apartar
de todo uma da outra, sob pena de não se atingir a instrumentalidade substancial
da tutela processual, escopo do princípio da inafastabilidade do controle
ju risd ic io n a l, cabe aqui um a rápida digressão a respeito do assunto,
principalmente para identificar a necessidade de uma tutela preventiva dos
inteiesses metaindividuais, em razão da irreparabilidade dos danos a eles
causados e da dificuldade de avaliação desses danos.
Dano é lesão a qualquer bem jurídico, causada por alguém a terceiro,
implicando em alteração na situação jurídica deste terceiro, ensejando, para
aquele que a causou, a obrigação de reparar ou indenizar o lesado.
Essa reparação é buscada através, prefeiencialmente, do retomo ao
status quo ante, recompondo-se a situação jurídica, moral ou material, alterada
em virtude de ação ou omissão do responsável (ou daquele que efetivamente
causou o dano, no caso de responsabilidade por fato de terceiro).<18)
Os danos aos interesses metaindividuais, dentre os quais o dano ambiental
é um bom exemplo, são, via de regia, irreparáveis A irreparabilidade dos danos
ambientais provém do fato de que, como os bens ambientais se traduzem em
(1 7) FIORILLO. Celso AnLonio, RODRIGUES, Marcelo Abelha e NERY, Rosa Maiia Andrade
‘'Direito processual ambiental brasileiro” Belo Horizonte: Del Rey Editora. 1996 págs 99-

100
(18) Veja-se por todos Carlos Roberto Gonçalves “Responsabilidade civil” 6 ed São Paulo: Saraiva,
1995. págs 390 e segs
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O que se pretende afirmar com esta assertiva é que ainda que
objetivamente o bem ambiental diretamente atingido (isoladamente enfocado)
possa ser repaiado (como no caso de corte indiscriminado de árvores e o
replantio de outros exemplares), porque os bens ambientais são essenciais ao
exeicicio do direito à vida, direito indisponível por definição, e porque, como
visto, devem ser necessariamente considerados de forma holística, como parte
de um todo, qualquer lesão a eles é, em certa medida, irreparável Daí a
necessidade de se promover, prefeiencialmente, a tutela preventiva
Tanto assim é que a ilustre doutrinadora Branca Martins da Cruz, ao
enfrentai o problema da avaliação econômica dos danos ao meio ambiente, esclarece
que devem ser levados em conta quer o valor de uso - valores econômicos puros,
de mercado, como também os valores de não-uso, que compreendem a dimensão
ética do bem - o seu valor de existência como tais para as presentes e futuras
gerações (veja-se o texto do art. 225, capuU da nossa Constituição Federal).(2,l)
O raciocínio acima exposto é aplicável aos outros inteiesses metain
dividuais Vejamos, por exemplo, o piobfema dos direitos do consumidor
Como é cediço os direitos do consumidor podem assumir aspectos
coletivos (lato sensu: difusos, coletivos e individuais homogêneos) e individuais
Quando estamos diante de inteiesses coletivos metaindividuais a questão da
preventividade sobiessai como imperiosa
Veja-se, por exemplo, o exemplo citado por Filom eno,' com relação à
comercialização de leite em pó oriundo da Europa após o acidente nuclear de
Tchernobyl. Foi ajuizada ação cautelar pelo Ministério Público com pedido de
liminar para a imediata suspensão da venda do produto, a qual foi concedida A
não concessão da medida de urgência certamente redundar ia na ocorrência de
danos aos consumidores, no tocante à sua saúde (art 6Ü, I do CDC), irreparáveis1920
(19) Neste sentido o pensamento de Paulo de Bessa Antunes “Direito ambiental” 2 ed Rio de
Janeiro: Lumcn Juris. 1998 pág 147:
“O meio ambiente é um bem jutídico autônomo eunitáiio que não se confunde com os diveisos
bens jurídicos que o integram O bem jurídico meio ambiente não é simples somatóiio de flora
e fauna, de veemsos hídricos e recutsos minerais. O bem jurídico ambiente resulta da supressão
de todos os componentes que, isoladamente podem ser identificados, tais como florestas animais,
ai etc Este conjunto dc bens adquire uma paiticularidade jurídica que é derivada da ptópiia
integiação ecológica de seus elementos componentes Tal como ocorre com o conceito de
ecossistema que não pode ser compreendido como se fosse um simples aglometado de seus
componentes, o bem jurídico meio ambiente não pode sei decomposto, sob pena dc desaparecer
do mundo jurídico”
(20) Ob c il. págs 119-120
(21) “Manual de direitos do consumidor” 2 ed São Paulo: Atlas. 1991 pág 190

Justitia, São Poulo, 6 3 (1 94), a b r./ju n 2001

D O U TR IN A

A partir das piemissas acima levantadas, chegamos ao ponto sensível
do problema: as formas tradicionais de responsabilização civil e aconseqüente
tutela repressiva (traduzida em uma pretensão de natureza condenatór ia a partir
de um processo de conhecimento) não bastam paia tutelar satisfatoriamente
esses “novos direitos”/ 221

Ressalvada a questão do aspecto subjetivo da conduta, incabível face
ao nosso ordenamento jurídico (a responsabilidade por danos ao meio ambiente
é objetiva - prescinde da culpa), r azão assiste ao mestre italiano
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Ora, tradicionalmente se vincula a responsabilidade a um a obrigação
de indenizar,(2,) e, por tal razão, tem função meramente reparatória e não
preventivo-repressiva com o querem alguns, não prescindindo, pois, da
existência de dano.(24>
Discorrendo sobre o assunto Cappelletti ressalta que o ressarcimento
do dano a interesses metaindividuais assume um a coloração quase penalística
na medida em que se busca não somente reparai o dano sofrido, mas o dano
globalmente produzido <25)
Henry Dupeyron, citado pelo m estre italiano,<26) esclarece que a
“reparação” do dano no caso das ações coletivas é mesmo estranha à noção de
dano comprovado Os princípios a serem obedecidos são outros e derivam menos
da idéia de reparação e mais das idéias de pievenção e repressão Daí a aplicação
de uma “pena privada” (compara com o sistema romano dos delicta privata) que
não guarda necessariamente uma relação com o prejuízo suportado pelo bem
É nessa linha de raciocínio que cumpre trazer à colação o pensamento
de Cario Castronovo<27) O doutrinador, dissertando sobre o dano ambiental,
elabora um raciocínio aplicável tam bém aos demais interesses m etain
dividuais <28>Ele considera que o dano ambiental não tem natureza patrimonial,
não sendo suscetível de valoração econômica Os seus elementos constitutivos
(paisagem , habitat, belezas naturais etc ) não podem ser traduzidos em
parâmetros econômicos Assim, a valoração econômica dos danos ambientais
é puramente eqüitativa e há que considerar não o valor dos bens em si, mas a
giavidade do dano, a intensidade do dolo e da culpa etc.2345678*
(22) MARINONI, ob cit (“Efetividade

) pág 14

(23) JORGE Fernando Pessoa ‘ Ensaio sobre os piessnpostos da íesponsabilidade civil
Liviaria Altnedina. 1995. págs 44-49

Coimbia:

(24) Também assim entende o professor Nelson Nery Junioi “Responsabilidade civil e meio
ambiente”. “Revista dos Advogados” nu 37 Veja-se também o ensinamento de Paulo de Bessa
Antunes Ob cit pág 139 e de Branca Martins da Ciuz Ob cit. pág 8
(25) “Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil hr. “Revista de Processo nu
05. pág 153 Tradução de Nelson Renato Palaia Ribeiro de Campos
(26) Idem ibidem. Em francês no original livremente traduzido por nós
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O que se pretende dizer é que o valor do bem ambiental não é traduzivel
monetariamente. Há que se incluir não somente o eventual “preço de mercado”,
mas, e principalmente, em seu valor de existência. Nesta medida, sendo bens
essenciais ao exercício do direito à vida, esta incalculável mediante cifras,
também eles seriam, neste aspecto de valor econômico incalculável e, portanto,
irreparáveis
Aliás, por tal motivo é que o doutrinador entende que o ressarcimento
do dano ambiental tem uma função aflitiva,<29) porque não se trata propriamente
de ressarcir o que não é ressarcível, mas de aplicar o princípio do poluidorpagador no aspecto de ser um estimulante negativo, como identificam Fiorillo
e Rodrigues m Disso redunda, como acima desenvolvido, a aplicação de um a
verdadeira “pena privada” de modo a mais do que reparar o dano (na maioria
das vezes irreparável), verdadeiiamente sancionar a conduta daquele que atentou
contra os inteiesses e direitos metaindividuais

3
- A prevenção dos danos aos interesses metaindividuais e o papel
do Ministério Público
A partir do raciocínio acima desenvolvido acerca da importância de se
utilizar as formas de tutela preventiva para a proteção e defesa dos interesses
metaindividuais, chegamos ao ponto central desta exposição: a utilização de
formas extrajudiciais de tutela, as quais, na prática, podem funcionar mais
eficazmente como instrumentos preventivos de defesa.
Nelas é de se ressaltar a atuação preventiva do Ministério Público com a
utilização de poderes de íequisição e investigação constitucionalmente definidos
(art 129, III e VI), e também os instrumentos administrativos de prevenção de
danos, como o rec.all, o licenciamento, o zoneamento, as eco-etiquetas, a educação
e o direito de informação (e, por corolário, o direito de antena) etc
Tendo em vista os objetivos do trabalho traçados na introdução,
centraremos a nossa atenção na impor tância do Inquérito Civil (com a utilização
combinada dos poderes de requisição e investigação) pelo Ministério Público,
não só como instrumento destinado a subsidiar a coleta de elementos capazes
de embasar a propositura da Ação Civil Pública, mas principalmente como
forma eficaz de prevenir danos aos interesses metaindividuais, seja por meio

(27) ' La miava le^poinabiütà civile Seconda edizinne Milano: Giuffrè Editote. 1997. págs 333340 Em italiano no original livremente traduzido por nós.

(29) Idem. pág 339

(28) Consoante muito bem ressalta José Geraldo Brito Filomeno no tocante àquestão do consumidor
“Manual de direitos do consumidor” 2 ed São Paulo: Atlas. 1991, pág. 190

(30) “Manual de diieilo ambiental e legislação aplicável” 1 ed São Paulo: Max Limonad, 1997,
pág 120
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da subscrição do Compromisso de Ajustamento de Conduta, seja poi provocar,
em muitos casos, uma ação positiva ou negativa por parte daquele que, com
sua conduta omissiva ou comissiva, poderia provocar danos a esses interesses

Cappelletti entende que o Ministério Público não tem perfil, inclusive
psicológico, paia servir como “dinâmico.paladino dos interesses (econômicos,
religiosos, íaciais etc ) de grupos, de comunidades, de classes” e está muito
vinculado ao Executivo, sendo que tais interesses necessitam muitas vezes de
pio teção co n tra abusos peipetrados pelos próprios órgãos políticos e
administrativos m) Além disso, o Ministério Público está aparelhado para a
persecução em juízo de crimes tradicionais, sendo certo que a sua falta de
especialização em outros ramos do conhecimento que não o Direito, o torna
inapto paia a defesa de interesses ligados a fenômenos econômicos, industriais,
edilícios, enfim, os novos direitos/34356'
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3.1 - O Inquérito Civil como instr umento para a tutela preventiva
A Constituição Federal de 1988 definiu como função institucional do
Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos (art 129, III) Para tanto, além da
utilização de instiumentos judiciais, como a ação civil pública, a instituição
deve se valei dos poderes de investigação (com a utilização do Inquérito Civil)
e de requisição (art 129, IV)
Camargo Ferraz, Milaré e Nery Junior, ao ressaltarem a importância de
um atuar preventivo na tutela dos interesses metaindividuais, mencionam que
nas hipóteses em que se reclama a constatação urgente dos fatos, mesmo a ação
cautelar (e, nessa linha de raciocínio, também a tutela antecipatória satisfativa,
ainda que em sede de medida liminar) poderá se revelar na prática ineficaz,
porque de tramitação relativamente lenta Par a tanto, defendem que o Ministério
Público, por meio do poder de requisição, acompanhamento e controle dos
procedimentos conduzidos por organismos administrativos, possa realizar
atividades de investigação preparatórias, tendentes a identificar e, eventualmente
até mesmo sancionar, condutas atentatórias contia esses interesses relevantes.(3I>
Apenas a título de exemplificação, cumpre notar que o M inistério
Público de São Paulo, na linha dessa tendência, editou o Ato nü 168/98-PGICGMP (Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de
São Paulo), onde, em diver sos dispositivos, se nota a preocupação com o atuar
preventivo dos seus órgãos de execução na tutela dos interesses metaindividuais,
notadamente através da utilização do Inquérito C iv il31(32)3
Cum pre aqui anotar as críticas assacadas contra a atribuição de
legitimação ao Ministér io Público para a defesa dos interesses metaindividuais
capitaneada por Cappelletti e seguida por diver sos doutrinadores, inclusive pátrios
(31) Ob c it, págs 74-75
(32) Veja-se, por exemplo os seguintes aitigos:
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Seguindo as lições do mestre italiano, parte da doutrina nacional passou
a entender da mesma forma Mencione-se, por exemplo, o pensamento de Ada
Pellegí ini Gr inovei a sustentar a inadequação do Ministério Público como titular
de ações de caráter coletivo.<to’
A experiência brasileira, contudo, vem mostrando a inveracidade de
tais assertivas Em princípio cabe ressaltar as diferenças entre o Ministério
Público italiano e o biasileiro, não cabendo as comparações feitas pelos
doutrinadores citados
Conforme esclarecem Camargo Ferraz, Milaré e Nery Júnior, o Parquet
italiano não possui tradição na atuação cível, ao contrário do que ocorre no
Brasil Por outro lado, carece de organicidade e identidade por pertencer à
carreira da magistiatura e ter atuação quase que exclusiva no âmbito penal..136'
Estes dados ser vem para embasar a análise de Cappelletti no tocante ao sistema
italiano, mas perdem o sentido ao serem transplantadas para o Brasil
Esse perfil diferenciado do Ministério Público biasileiro, amplamente
demonstrado na prática (a esmagadora maioria das ações judiciais intentadas
para a defesa dos interesses metaindividuais é proposta pelo Ministério Público),
é ainda mais contundente quando se propõe a uma atuação preventiva/37'
Consoante já referido, o M inistério Público pode ter um a atuação
bastante eficaz na tutela extrajurisdicional preventiva mediante a utilização
dos poderes investigatóiios e requisitórios de que está imbuído

“A lt 324 Instaurar e manlei piotocolado para a coieta dc subsídios gerais referentes à Comarca
sem pie que exislii ou puder ocorrei número significativo de lesões ou ameaça de lesões a
interesses difusos ou coletivos cm decoi rênçia de um mesmo fato (venda de leite sem tratamento
adequado poi diversos fornecedores, grande númeio de exti ações minerais irregulaies etc )
Parágrafo único Utilizar o protocolado paia a coleta de informações gerais (quem exerce a
atividade, quais as normas que a regulamentam, quais as iiregulaiidades globaimente apuradas
etc ). instaurando inquéritos civis ou procedimentos prepai atórios quanto às situações que vierem
a se materializa!'

(35) “A tutela dos interesses difusos” In: “A tutela dos interesses difusos” Coordenadoia: Ada
Pellegí ini Gi inovei 1 cd São Paulo: Max Limonad, 1984, pág 39
(36) Ob c it . pág 65

“Art 463 Considerar que os objetivos da pioteção ambiental são a prevenção, a reparação e a
obtenção de indenização, em escala decrescente de valores”

(3 7) Veja-se. no mesmo sentido, José Cailos Barbosa Moreira “A ação civil pública
Trimestral de Direito Público” nfl 3. pág 192

(33) Ob e it . pág 138
(34) Idem pág 139 Ver ainda a obra conjunta de Cappelleti e Garth, ob cit. págs 5 1 e s e g s ,o n d e
o mestre volta a extern ar a opinião de inadequação do Ministério Público, enquanto órgão
governamental para a tutela dos interesses metaindividuais

In: “Revista

164

N essa linha de raciocínio esclarecedora é a lição de Filom eno ao
íessaltar a importância da atuação do Ministério Público na tutela preventiva
dos interesses metaíndividuais, não só quando atua judicialmente por meio da
propositura de ações cautelares e de outros meios processuais adequados, mas
principalm ente “quando instaura inquéritos civis, obtendo m edidas de
salvaguarda dos interesses dos consum idores independentem ente das
mencionadas ações, e à medida em que são adotadas medidas específicas pelos
órgãos públicos competentes (por exemplo, a retirada do mercado de um
medicamento cujo fator risco suplanta em muito o fator benefício), ou então
pelo próprio fornecedor de bens e serviços (por exemplo, ainda, quando pratica
o recall, ou seja, conclamando os adquirentes de produtos com defeitos de
fabricação para a troca da peça defeituosa, sem qualquer ô n u s)<38)
Com efeito, a prática vem demonstrando que o Inquér ito Civil, aliado aos
poderes de requisição e de investigação por meio dele exercidos, constitui
importantíssimo instr umento para a prevenção dos danos aos interesses difusos
As investigações devem ser instauradas ante a iminência de danos ao interesses
metaindividual tutelado e não somente quando já ocorreu efètivamente a lesão
Levadas a efeito e chegando à conclusão de existência de risco ao bem tutelado, o
procedimento servirá de base para a realização do compromisso de ajustamento de
conduta com bases preventivas (cominando, por exemplo, obrigações de não fazer)
Todavia, mais do que isso, o que se vem notando é que, em muitos casos,
a simples instauração do Inquérito Civil e a realização das investigações já basta
para prevenir lesões ao interesse metaindividual ameaçado, mormente nos casos
em que o risco provém de condutas omissivas por parte dos responsáveis diretos.
Nesse instante, o Ministério Público, a partir das investigações e utilizando-se
dos poderes requisitórios, pode provocar a atuação desses agentes e, em muitos
casos, esse atuar que estava sendo omitido já basta para impedir a consumação
dos danos É por tal razão que muitas vezes se constata, ao menos no Estado de
São Paulo, o arquivamento de Inquéritos Civis (e Procedimentos Preparatórios
de Inquérito Civil, instrumento disciplinado no retromencionado ato normativo)
sem que tenha havido a subscrição do compromisso de ajustamento de conduta,
pelo simples motivo de que a atuação investigatória do Promotor de Justiça bastou
para impedir a lesão aos interesses metaíndividuais tutelados
Cumpre aqui trazer à colação os ensinamentos do Professor Barbosa
Moreira quanto à experiência do Parquet carioca, ao ressaltar que no Rio de
Janeiro muitos casos são resolvidos em sede administrativa, sem necessidade
do ingresso em luizo, por intermédio do Inquérito Civil.(39>
(38) Ob c it . pág 63
(39) Ob cit pág 192
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3
2 - Os demais instrumentos extrajurisdicionais e a atuação do
Ministér io Público
Por fim, gostaríamos de lembrar a existência de outros instrumentos
extrajurisdicionais destinados a realizar a tutela preventiva dos interesses
metaíndividuais, capazes de cumprii esse papel de maneira bastante eficaz
Tais instrumentos, de caráter administrativo, atuam de forma preventiva
com bastante eficiência e podem representar importante alternativa na defesa dos
interesses metaíndividuais. Exempiificativamente e sem nenhuma pretensão de
esgotar o assunto, elencamos o licenciamento, o zoneamento, as eco-etiquetas, o
recall e principal mente as medidas educativas e o exercício do direito de informação
Estes instrumentos, por terem eminentemente um caráter preventivo,
são, talvez, a melhor forma de se tutelar os interesses metaindividuais
A efetivação do princípio da informação, atrelada à educação funciona
como importante forma de se atuar preventivamente na tutela dos interesses
metaindividuais.
De resto, a sua implementação está constitucional e legalmente prevista
M encione-se, a título de exemplificação, os artigos 225, IV e VI, da CF, e 2~,
X, 6", § 3Üe 10, da Lei n~ 6 9.38/81, que tratam especificamente dos aludidos
princípios em relação à tutela do meio ambiente No que pertine à tutela dos
direitos do consumidor, a Constituição Federal somente faz referência ao seu
direito de ser informado sobre os impostos incidentes sobre mercadorias e
serviços (art 150, § 5Ü) Todavia, preceitua a Carta M agna que a defesa do
consumidor é princípio da ordem econômica (art 170, V) e que a sua defesa na
forma da lei é direito fundamental (art 5Ü, XXXII). A legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) instituiu como direitos básicos
do consumidor a educação e a informação
A efetivação da informação e da educação na tutela ambiental são
primordiais. Fiorillo e Abelha Rodrigues tratam do assunto de form a conjunta
e nisso agem com absoluto acerto (4I,)
Com efeito, como esclarecem os professores, o princípio da educação
ambiental, como forma de efetivar a participação, encontra seu campo maior de
aplicação por via da informação ambiental Educar ambientalmente, dizem eles,
é reduzir os custos ambientais, na medida que a população atuará como guardiã
do meio ambiente Mas é principalmente efetivar o princípio da prevenção
Entendim ento sem elhante é esposado poi Ramón M artin M ateo,
destacando a importância dos princípios estabelecidos na Conferência de
(40) Ob c it,p á g s 145-148
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Estocolmo de 1972, cujo princípio 19 exorta todos os Estados a difundirem
informações de caráter educativo relacionados com a melhora do ambiente e
cujo princípio 20 dispõe sobre a facilitação da livre circulação de informação
Tais princípios foram ainda reforçados pela Declaração do Rio de Janeiro de
1992, a qual, no pr incípio 10 dispõe que “toda pessoa deverá ter acesso adequado
à informação sobre o meio ambiente de que disponham as autoridades públicas” (4I)423
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prevê no E studo de Im pacto A m biental a elabotação do program a de
acom panham ento e m onitoram ento dos im pactos positivos e negativos,
indicando os fatores e paiâmetros a serem observados Pois bem, a inobservância
das regras de resp eito ao m eio am biente im p licará na revogação do
licenciamento concedido” <44J

Outro importante instrumento de tutela extrajurisdicional preventiva é
o recall (íecolhimento preventivo do produto), disciplinado no artigo 10 do
CDC O recall está intrinsecamente vinculado ao princípio da informação,
direito fundamental do consumidor (art. 6", II e III, do CDC) e tem cunho
eminente-mente preventivo, na medida em que é utilizado ante a simples
suspeita de defeito no produto

Mais um a vez cumpre-nos anotar a importância do Ministério Público
pata fazer atuar esses instrumentos. O Promotor de Justiça deverá, por meio
quer do Inquérito Civil (ou do Procedimento Preparatório), quer por meio do
exercício dos poderes de íequisição e investigação, combinados ou não, coletar
informações acerca da utilização adequada desses instrumentos, estimular a
sua prática e, em caso de omissão de dever legal, piovidenciar para a adoção
das medidas adequadas, nas esferas cível, criminal e administrativa

Filomeno, secundando a opinião acima, relata o caso da retirada do
mercado internacional de milhões de litros da água mineral Perrier por suspeita
de contaminação de suas fontes por benzeno (42>

Cumpre trazer à colação a experiência do Ministério Público paulista,
consubstanciada na edição do já mencionado Ato rr 168/98-PG.J-CGMP, o
qual em seu artigo 325 prescreve:

Merece ainda referência o licenciamento ambiental como instrumento da
Política Nacional do Meio Ambiente (art 9~, IV, da Lei rr 6 9.38/81) Tal instrumento
reveste-se da maior importância na prevenção dos danos ao meio ambiente

“Comunicar aos órgãos públicos competentes, para a imposição das
sanções administrativas cabíveis, as irregularidades que chegarem ao seu
conhecimento”

Nos termos do artigo 10 da Lei r r 6 938/81, regulamentada pelo Decreto
rr 88 351/83, a Administração Pública exerce, por meio do licenciamento, um
controle prévio das atividades que possam ter algum impacto sobre a qualidade
do meio ambiente, as quais somente poderão licitamente funcionar após a
emissão da licença
E sclareça-se que não se trata propriam ente de licença, m as de
autorização, tendo em vista o seu caráter discricionário e precário Como nos
ensina o Professor VIadimir Passos de Freitas:143’
“No art. 9Ü, inciso IV, da Lei rr 6.938, de 31 de agosto de 1981, dá-se
com o instrum ento da P o lítica N acional do M eio A m biente, além do
licenciamento, a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras
Pode parecer estranho em um primeiro momento, como poderá a administração
voltar atrás após ter concedido a Licença de Operação (LO) Mas a única
conclusão razoável é a de que pode a administração fixar prazo de validade
para a licença e que, durante este período, acompanhará o desenvolvimento
das atividades. Aliás, o artigo 6Ü, inc. IV, da Resolução rr 001/86, do Conama,
(41)

Nttévo', inuiumento r paia Ia tutela ambiental

Madiid: Editorial Tiiviuin, 1994. págs 186-

187
(42) Ob cit págs 74-75
(43) “Diieito administrativo e meio ambiente

2 ed Curitiba: Juruá 1998. pág 63

4 - Conclusões
1
O direito constitucional de ação refere-se ao direito a um a tutela
adequada, capaz de efetivamente assegurar o direito reclamado
1 1 Por tal razão, se o interesse reclama uma realização urgente, sob
pena de perecim ento, o ordenamento jurídico deve lhe conceder a tutela
adequada a essa urgência
2.
Os interesses metaindividuais reclamam, na maioria esmagadora dos
casos, uma tutela urgente que vise não à recomposição de um dano ocasionado,
mas a impedir a sua ocorrência
(44) Referido entendimento encontra respaldo na lição, sempre apropriada, de Paulo Aífonso Leme
Machado (“Direito ambiental brasileiro” 7. ed São Paulo: Malheiros. 1998. pág 202). que
esclaiece. invocando o artigo 170 da Carta Magna que: ‘ Dessa forma, razoável é concluir que o
sistema de licenciamento ambiental passa a ser feito pelo sistema de autorizações, conforme
entendeu o texto constitucional”
Em sentido semelhante leciona Lucia Valle Figueiredo ( Curso dc direito administrativo 3.
ed São Paulo: Malheiros. 1998, pág 133): “No tocante às licenças ambientais, necessário sei á
fazei-se exame mais acurado e teflexão maioi
Isto assim deve sei porque se c verdade que a Administração estai á diante de condutas também
deteim inadas pela noim a todavia tais ‘licen ça s’ serão ainda alvo de c e tlo grau de
‘disciicionariedade’. que deveiá ser cabaimente motivada As condições para emanação da
licença’ ambiental podem variai com o tempo
Na verdade a relação jurídica formada será, consoante pensamos lebus wc uantibuC

Jusíitia, São Paulo, 63 (194), a b r/ju n 2001

168

D O U TR IN A

2
1 Isso se dá porque os danos a esses interesses, uma vez consumados,
são de dificílima ou mesmo impossível reparação
2 2 Desta forma, deve-lhes ser garantidas formas de tutela que possam
assegurar sua proteção de forma efetiva, fulcradas, sempie que possível, na
preventividade e na imediata satisfatividade desses interesses
3 Na prática as formas extrajudiciais de tutela podem funcionar mais
eficazmente como instrumentos preventivos na defesa dos interesses metaindividuais do que os instrumentos jurisdicionais
4 O Inquérito Civil, aliado aos poderes de requisição e de investigação
do Promotor de Justiça, por meio dele exercidos, constitui importantíssimo
instrumento para a prevenção dos danos aos interesses difusos
5.
As investigações devem ser instauiadas ante a iminência de danos
aos interesses metaindividuais tutelados e não somente quando já ocorieu
efetivamente a lesão
6 Além de servir de base paia a elaboração do com prom isso de
ajustamento de conduta preventivo, em muitos casos a simples instauração do
Inquérito Civil e a realização das investigações já basta para prevenir lesões ao
interesse metaindividual ameaçado
7 No tocante aos demais instrumentos extrajudiciais de tutela preventiva
dos interesses metaindividuais, O Promotor de Justiça deverá, poi meio quer
do Inquérito Civil (ou do Procedim ento Preparatório), quer por meio do
exercício dos poderes de requisição e investigação, combinados ou não, coletai
informações acerca da utilização adequada desses instrumentos, estimulai a
sua prática e, em caso de omissão de dever legal, providenciar para a adoção
das medidas adequadas, nas esferas cível, criminal e administrativa
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Os valores mobiliários de emissão da
sociedade anônima
Osvaldo Hamillon Tavares1*'5
Procurador de Justiça - S P ________________________________________________________

São valores mobiliários de emissão da sociedade anônima as ações, as
debêntures, as partes beneficiárias e os bônus de subscrição
Quanto à determinação do valor, as ações se classificam em ações com
valoi nominal {shares withpar value) e ações sem valoi nominal (shares without
par value) Iodas as ações do Banco do Brasil S A são ações sem valor nominal
O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado, na
constituição da companhia, pelos fundadores, e no aumento de capital pela
assembléia geial ou pelo Conselho de Administração.
Quanto aos direitos e vantagens que conferem a seu titulai, as ações
podem ser ordinárias, preferenciais e de fruição Ações ordinárias são as que
conferem aos seus titulai es os direitos essenciais que a lei outorga ao acionista,
inclusive o direito de voto São direitos essenciais dos acionistas: participar
dos lucros sociais; participar do acer vo da companhia, em caso de liquidação;
fiscalizar a gestão dos negócios sociais; preferência para a subscrição de ações;
retirar-se da sociedade nos casos previstos na Lei i r 6 404 A cada ação ordinária
corresponde um voto nas deliberações da assembléia geial
As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir em:
prioiidade na distribuição de dividendos; piioridade no reembolso do capital e na
cumulação das vantagens acima enumeradas O estatuto poderá deixar de conferir
às ações preferenciais o direito de voto. O número de ações preferenciais sem
direito a voto não pode ultrapassar dois terços do total das ações emitidas Somente
os titulares de ações nominativas e escriturais poderão exercer o direito de voto
O estatuto da com panhia pode autorizar que todas as ações da
companhia, ou um a ou mais classes delas, sejam mantidas em contas de
depósito, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão
de certificados. Estas são as ações escriturais, que vieram do direito norteamericano, onde têm o nome de book shares No Brasil, várias sociedades
anônimas já adotaram as ações escriturais Entre outras, Banco Itaú S A , Lojas
A m ericanas S A., M esbla S.A , Orniex S A , A ntaictica do N ordeste,
M etalúrgica Abramo EberTe e Com panhia A ntaictica Paulista. As ações
(*) Professoí de Diieito Comercial
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escriturais das Lojas Americanas S A. são mantidas em contas de depósito no
Banco Bradesco S A Somente as instituições financeiras autorizadas pela
Comissão de Valores Mobiliários podem manter serviços de ações escriturais
As ações escriturais, segundo os autores do anteprojeto da Lei das Sociedades
por Ações, destinam-se a permitir a difusão da propriedade de ações, a facilidade
de circulação, proporcionadas pela transferência mediante ordem à instituição
financeira e mero registro contábil, com a eliminação do custo do ceitificado
As ações de fruição (usufnictuary shares) são as que substituem as
ações integralmente amortizadas (fully amortized shares) São raras as ações
de fruição. Temos notícias que a Cônsul S.A. tem mil ações de fruição
As ações ordinárias de companhia fechada e as ações preferenciais de
companhia aberta e fechada poderão sei de uma ou mais classes. Assim, existem:
preferenciais classe “A”, com dividendos de 12% e preferenciais classe “B”,
com dividendos de 6%.
A sociedade anônima pode cr iar, a qualquer tempo, títulos negociáveis,
sem valor nom inal e estranhos ao capital social, denom inados partes
beneficiárias (founder's shares). As partes beneficiárias conferirão aos seus
titulares direito de crédito eventual contra a com panhia, consistente na
participação nos lucros anuais A Villares S A e a Eluma S.A. já emitiram
partes beneficiárias. A Almeida Braga, através de partes beneficiárias, tinha
5% dos lucros da Seguradora Bradesco. O falecido Amador Aguiar negociou a
rescisão desse direito poi cinco milhões de dólares
As debêntures são títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas,
objetivando a obtenção de recursos para financiamento de capital fixo ou de
giro. A debêntures poderá asseguiar ao seu titular juros, fixos ou variáveis,
participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso.
A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes
da escritura de emissão. A debênture poderá, conforme dispuser a escrituia de
emissão, ter gaiantia real (with in rem guarantee), ou garantia flutuante (vv/t/r a
lien on non-fixedassets), não gozar de preferência (withoutpreferencé) ou ser
subordinada aos demais credores da companhia ( subordinated)
A gaiantia flutuante asseguia à debênture privilégio geral sobre ativo
da companhia, mas não impede a negociação dos bens que compõem esse
ativo Debêntures sem garantia são aquelas destituídas de preferência entre os
credores da sociedade As subordinadas não possuem limites para a emissão
O valor da emissão de debêntures com garantia flutuante não poderá ultrapassar
70% do valor contábil do ativo da empresa O valor das debêntures com garantia
real não podeiá ultrapassar 80% dos bens gravados ou de terceiros.
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Qualquer emissão de debênture, de acordo com a atual legislação, deverá
sei registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários Os Hotéis Othon S.A
emitiram debêntures conversíveis, pelo prazo de 5 anos, rendendo juros de
9,5% ao ano, mais correção monetária, subscritas pelo antigo Banco de
Investimento Lar Brasileiro
A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional Assim, a
Cia Antarctica Paulista, na época do Plano Cruzado, lançou debêntures de 104
cruzados, com juros de 12%, colocadas no mercado pelo Banco Bradesco de
Investimento A Metalúrgica Baibará foi a primeira empresa brasileira a lançar
debêntures no estrangeiro (Viking da Costa, coiretora do Citicorp, lançou as
debêntures da Barbará em Londres, com prazo de 10 anos)
A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento do capital
autorizado no estatuto, títulos negociáveis, denominados bônus de subscrição
(subscription bônus) Os bônus de subscrição, nas condições constantes do
certificado, conferirão aos seus titulares direito de subscrever ações do capital
social, que será exercido mediante apresentação do título à com panhia e
pagamento do preço de emissão das ações
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SEÇÃO CRIMINAL

Crime de desobediência - Desatendimento a in
timação judicial para comparecimento ajuizado informal de
conciliação - Tratando-se de comparecimento facultativo que
visa a obter eventual transação penal, o desatendimento à
intimação não configura crime de desobediência - O crime
de desobediência tem caráter residual
Hugo Nigro Mazzilli
Procurador de Justiça - SP_____________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL Ns 1.096.647-0 - Olímpia
Apelante: A.S.
Apelado: Ministério Público
P arecer da P rocuradoria de J ustiça
1. A r. sentença de fls. condenou A.S. à pena mínima por desobediência,
a ser cumprida, na parte corporal, em regime inicial semi-aberto, concedido
sursis.
A tempo apelou a d. defesa (fls.), por entender que, assim como a
transação é facultativa no juizado informal de conciliação, também a presença
do reclamado só poderia ser facultativa; assim, seu desatendimento à intimação
judicial não configura o crime narrado na denúncia (fls.).
Em contra-razões, o Dr. Promotor de Justiça rebateu a tese do apelo e
pediu desprovimento (fls.).
2. Segundo a denúncia, o réu foi regularmente intimado para comparecer
à audiência de 4 de fevereiro de 1997, no juizado informal de conciliação de
Olímpia, mas não se fez presente nem justificou a ausência.
Os fatos são incontroversos, porque o réu os confessa (fls.), em harmonia
com a prova documental (fls.) e oral (fls.).
De outro lado, o réu não comprovou justificativa para as ausências.
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3. Resta, apenas, examinar se, assim agindo, o réu teria cometido crime,
ou mero desatendimento administrativo à intimação judicial.
Como se vê do mandado de fls., o réu fora formalmente intimado a
comparecer à audiência de 4 de fevereiro de 1997, sob pena de desobediência,
consignando-se no mandado que, embora a transação fosse facultativa, o
comparecimento se fazia obrigatório.
Em que pese a r. determinação judicial, temos para nós que, para o
reclamado, também o comparecimento é facultativo; primeiro, porque, no caso,
a lei não ressalva a sanção de desobediência para o não-atendimento, como o
faz com relação às testemunhas faltosas no processo penal (art. 219 do CPP);
depois, porque seria incurial que o reclamado, que não é obrigado ao mais, que
é a transação, escopo do ato judicial, fosse obrigado ao menos, ou seja, a um
comparecimento, quando sua ausência já significa recusa à conciliação; enfim,
porque, mesmo que se tratasse de recusa a comparecimento a ato do juizado
especial civil, o não-comparecimento do reclamado não está sujeito a sanções
penais e sim a meras sanções processuais (arts. 20 e 23 da Lei nü 9.099/95).
Como se sabe, a desobediência é um delito residual, ou seja, em regra
somente se pune a título de desobediência o desatendimento a ordens legais de
funcionários públicos, se para esse desatendimento não houver nenhuma outra
sanção, de qualquer natureza (civil ou administrativa). Apenas quando a própria
lei ressalva a dupla aplicação de sanções (p. ex., sanção administrativa sem
prejuízo da desobediência), é que será possível cumular a sanção penal com
sanção de outra natureza (como à testemunha faltosa, no processo crime, cf.
art. 219 do CPP).
“Se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina
determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o
crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa
aplicação do art. 330 do CP (ex.: a testemunha faltosa, segundo o artigo 219 do
CPP, está sujeita não só ao pagamento de multa e das custas da diligência da
intimação, como a processo penal por crime de desobediência)” (Alberto Silva
Franco e outros, “Código Penal e sua interpretação jurisprudencial”, art. 330;
Nélson Hungria, “Comentários ao Código Penal”, art. 330: RT 572/355, 538/
361,524/332, 516/345, 487/339, 409/317; RJTJSP 61/328).
Por isso, “para a configuração do delito de desobediência, não basta
fato material do não-cumprimento da ordem legal pelo funcionário competente,
É indispensável que, além de legal a ordem, não haja sanção especial para o
seu não-cumprimento” (RT 399/283).
4. Do exposto, aguardo o provimento do apelo, para absolver, com
base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
São Paulo, 17 de março de 1998.
Hugo Nigro Mazzilli, Procurador de Justiça
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A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nu 1.096.647/0
(Ação Penal na 109/97), da P Vara Criminal da Comarca de Olímpia, em que é
apelante A.S., sendo apelado o Ministério Público:
A c o rd a m , em D écim a-Prim eira C âm ara do Tribunal de A lçada
Criminal de São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao recurso de
apelação interposto por A.S. (RG ny 20.720.745), para, a teor do artigo 386,
inciso III, Código de Processo Penal, declarar-lhe a absolvição quanto ao delito
de desobediência que lhe foi imputado nestes autos, de conformidade com o
voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.
O ju lg a m e n to teve a p a rticip ação dos Ju izes W ilson B arreira
(Presidente), Fernandes de Oliveira e Renato Nalini, com votos vencedores.
São Paulo, 11 de maio de 1998.
Ricardo Dip, Relator
V oto n~ 5.989
Em enta'. Desobediência. Réu que, intimado a comparecer a
juizado informal de conciliação, não atende à intimação judiciária,
sendo, por isso, denunciado e condenado, em primeiro grau, pela prá
tica de desobediência. Apelação a que se dá provimento: é atípica, no
plano penal, a contumácia processual da parte, se a ela não se ressal
va, juntam ente com os efeitos civis da não-comparência, o concurso
de consequência penal. Ademais, na sistemática do processo civil, as
estatuições correspondem a supostos de oneração, não de obrigação,
com reflexo direto processual e não de fundo. As partes não estão, em
princípio, obrigadas —juridicamente —a dar contributo positivo à rea
lização do direito resistido na lide, até porque o processo civil está
assentado no princípio do dispositivo.
R elatório
A.S. foi condenado, nos autos desta ação penal, em primeira instância,
como incurso nas penas cominadas no artigo 330, caput, Código Penal, porque,
intimado, deixou de comparecer a audiência designada no Juizado Informal de
Conciliação da Comarca de Olímpia.
O acusado apelou da sentença, alegando ter sido indevida a imposição
de comparecimento à referida audiência, suposto do crime sub examine. Pleiteia
a absolvição (fls.).
R espondeu-se ao recurso, por cujo provim ento opinou a D outa
Procuradoria-Geral de Justiça (fls.).
Adota-se, em acréscimo, o relatório da sentença.
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1.
Extrai-se do parecer lançado aos autos pelo ilustre Procurador de
Justiça Hugo Nigro Mazzilli:
“Segundo a denúncia, o réu foi regularmente intimado para comparecer
à audiência de 4 de fevereiro de 1997, no juizado informal de conciliação de
Olímpia, mas não se fez presente nem justificou a ausência.
Os fatos são incontroversos, porque o réu os confessa (fls.), em harmonia
com a prova documental (fls.) e oral (fls.).
De outro lado, o réu não comprovou justificativa para as ausências.
3.
Resta, apenas, examinar se, assim agindo, o réu teria cometido crime,
ou mero desatendimento administrativo à intimação judicial.
Como se vê do mandado de fls., o réu fora formalmente intimado a
comparecer ã audiência de 4 de fevereiro de 1997, sob pena de desobediência,
consignando-se no mandado que, embora a transação fosse facultativa, o
comparecimento se fazia obrigatório.
Em que pese a r. determinação judicial, temos para nós que, para o
reclamado, também o comparecimento é facultativo; primeiro, porque, no caso,
a lei não ressalva a sanção de desobediência para o não-atendimento, como o
faz com relação às testemunhas faltosas no processo penal (art. 219 do CPP);
depois, porque seria incurial que o reclamado, que não é obrigado ao mais, que
é a transação, escopo do ato judicial, fosse obrigado ao menos, ou seja, a um
comparecimento, quando sua ausência já significa recusa à conciliação; enfim,
porque, mesmo que se tratasse de recusa a comparecimento a ato do juizado
especial civil, o não-comparecimento do reclamado não está sujeito a sanções
penais e sim a meras sanções processuais (arts. 20 e 23 da Lei n~ 9.099/95).
Como se sabe, a desobediência é um delito residual, ou seja, em regra
somente se pune a título de desobediência o desatendimento a ordens legais de
funcionários públicos, se para esse desatendimento não houver nenhuma outra
sanção, de qualquer natureza (civil ou administrativa). Apenas quando a própria lei
ressalva a dupla aplicação de sanções (p. ex., sanção administrativa sem prejuízo
da desobediência), é que será possível cumular a sanção penal com sanção de outra
natureza (como à testemunha faltosa, no processo crime, cf. art. 219 do CPP).
Se, pela desobediência de tal ou qual ordem oficial, alguma lei comina
determinada penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o
crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar expressamente a cumulativa
aplicação do artigo 330 do CP (ex.: a testemunha faltosa, segundo o art. 219 do
CPP, está sujeita não só ao pagamento de multa e das custas da diligência da
intimação, como a processo penal por crime de desobediência)” (Alberto Silva
Franco e outros, “Código Penal e sua interpretação jurisprudência!”, art. 330;
Nélson Hungria, “Comentários ao Código Penal”, art. 330; RT 572/355, 538/
361, 516/345, 487/339, 409/317; RJTJSP 61/328)” (fls.).
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2.
Acham-se precedentes desta Câmara na linha do entendimento
sustentado pelo digno Procurador de Justiça oficiante.
Extrai-se, ad exemplam, do voto condutor do acórdão para a Apelação
Criminal nfi 911.927, da Comarca de Ituverava:
“Atribuiu-se à ora apelante - e por isso foi ela condenada nestes autos
- a prática de crime de desobediência (art. 330, Código Penal), consistente em
permitir o ingresso, numa danceteria de sua propriedade, de um menor de
quatorze anos, permissão essa que maltratou alvará editado pelo Digno Juízo
local da Infância e Juventude.
Competindo à autoridade judiciária, mediante portaria, disciplinar, e
por meio de alvará, autorizar a entrada e a permanência de criança ou adolescente
em bailes, promoções dançantes, boates e congêneres (art. 149,1 “b” e “c”, Lei
nL8.069, de 13 de julho de 1990), a não observância da disciplina ou da auto
rização correspondente, importando em infração administrativa (art. 258, Lei
cit.), sem ressalva de cumulação juspenal, é insuscetível, pois, de subalternarse ao tipo delituoso da desobediência. Nesse sentido: N élson H ungria,
“Comentários ao Código Penal’, ed. 1959, IX - 420; Magalhães Noronha,
"Direito Penal”, ed. 1977, vol. IV - m 1.393; Celso Delmanto, “Código Penal”,
ed. 1980, pág. 343; Damásio de Jesus, “Código Penal anotado”, ed. 1994, pág.
847; JUTACrim vols. 67/99 e 69/329 (apud Alberto Silva e Outros, “Código
Penal e sua interpretação jurisprudencial”, ed. 1995, pág. 3.130); JUTACrim
vols. 63/103, 70/368, 71/327, 72/287, 90/366, 96/97 e RT vols. 559/358, 572/
355, 573/298, 612/346 (apud Apelação n“ 516.977, Egrégia Quinta Câmara
desta Corte, Relator o eminente Juiz Heitor do Prado, in RJDTACrim vol. 4/86).
D esse m odo, tem -se que atíp ic a , no p lan o p enal, a in fração
administrativa sob exame, a que a lei específica não ressalvou a cumulatividade
possível da estatuição juspenal” .
Não foi outra a solução da Câmara ao julgar a Apelação Criminal n“
933.387, de São Paulo, em que se fez ressalva distintiva das infrações de perigo,
com apoio em lição de Jescheck, Tratado de Derecho Penal (§ 7Ü). Destaca-se
do voto do Relator:
“Essa distinção parece apta a conduzir a matéria ao justo médio que
exclui os excessos das posições confrontantes. Por ela, p. ex., pode justificarse o concurso, invocado na apelação ministerial, de estatuições relativas à
condução de veículo em estado de embriaguez alcoólica ou sob o efeito de
substância tóxica, infração suscetível de sanção administrativa (art. 89, III, Lei
nL 5.108, de 21 de setembro de 1966) e, sem ressalva expressa, igualmente
penal (art. 34, Decreto-Lei ir 3.688, de 3 de outubro de 1941, se o perigo é
abstrato; art. 132, Código Penal, se concreto).
Em verdade, há infrações contra a administração e infrações relativas à
administração, umas e outras relevantes no plano ético e com maior ou menor
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lesividade ao bem comum. Cabe ao legislador, diante dessa diferenciação de
grau (Jescheck, op. cit., § 72), decidir, norteado pela realidade histórica e
circundante, quais das últimas (infrações relativas à administração) comporta
umaestatuição juspenal cumulada à penalidade administrativa. No caso dos autos,
não se visulumbra na desobediência de exibir documentos de habilitação e de
licenciamento de veículo automotor exigidos pela autoridade de trânsito mais do
que uma infração administrativa stricto sensu, e, a seu respeito, prevista já a
sanção administrativa (incluída a retenção do veículo - item XVIII, art. 83, Código
Nacional do Trânsito), prevalece a orientação de que o cabimento de concorrente
sanção penal estaria a reclamar específica previsão legislativa, insuficiente a
mera ressalva genérica da admissibilidade dessa concorrência de penas”.
Em terceiro precedente, a Câmara, por igual, decidiu no mesmo sentido,
apreciando e decidindo o Habeas Corpus nL'275.100, da Comarca de Limeira. Ali
ficou decidido que “não se tipifica, sequer em tese, o crime de desobediência, quando
a obrigação é objeto de mera estatuição civil (quer material, quer processual), se a
propósito de seu cumprimento não há ressalva explícita de concorrência de sanção
juspenal”, “acrescentando-se que, “na sistemática do processo civil, as estatuições
são correspondentes a supostos de oneração, não de obrigação, com reflexo direto
processual e não de fundo. As partes não estão, em princípio, obrigadas juridicamente - a dar contributo positivo à realização do direito resistido na lide”.
Em síntese, a não-comparência de partes, no processo civil (tal ocorreu na
espécie sub examine), é, no fim e ao cabo, um direito, inserido no plano do incidente
princípio do dispositivo, em que realça a disponibilidade da relação substancial. Não
hã, de conseguinte, por incompaginável com esse direito e com o princípio do
dispositivo, um correlato dever - maxime sob a estatuição mais rígida do direito, que
é a própria do direito penal - de comparecimento a audiências judiciárias. As partes,
ao contrário, das testemunhas não podem, juridicamente, ser constrangidas a colaborar
seja para o início, seja para o trâmite, seja para a culminação do processo, exatamente
porque têm as mesmas partes um domínio amplo sobre o direito de fundo e sobre os.
aspectos processuais de sua realização. O reflexo da falta de comparência é
exclusivamente atingível, quando o caso, na esfera da oneração (p. ex., a contumácia
- a do réu, levando à revelia, a do autor, à absolvição da instância ou à perempção
- , a preclusão, a decadência, a atuação do critério subsidiário provativo etc.).
Dispõe a Lei rr 9.099, de 26 de setembro de 1995:
“Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á,
desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e
a citação.
(...)

.

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à
audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados
no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
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(...)

Art. 23. Não comparecendo o demandado, o Juiz togado proferirá
sentença” .
Extrai-se desses preceitos exatam ente um reflexo de fundo civil,
ajustado ao princípio do dispositivo, interditando - até mesmo por falta de
expressa ressalva - uma juspenalização concorrente.
Meu voto, pois, dá provimento ao recurso de apelação interposto por
A.S. (RG n2 20.720.745), para, a teor do artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, declarar-lhe a absolvição quanto ao delito de desobediência
que lhe foi imputado nestes autos.
Ricardo Dip, Relator

Crime falimentar - Alegada nulidade do pro
cesso porque não cumprido o artigo 106 da Lei de Falências Inocorrência - Desnecessidade de intimação pessoal do fali
do - Prazo que corre em cartório - Mera irregularidade que
não configura cerceio de defesa - Preliminar rejeitada
Crime falimentar - Processo - Alegada nulida
de da decisão de recebimento da denúncia por falta de funda
mentação - Sentença proferida - Eventual vício sanado - Ale
gação extemporânea - Vício afastado, inclusive, em julgamen
to “h a b e a s c o rp u s” por essa Corte, que entendeu presentes os
requisitos legais da decisão - Preliminar rejeitada
Crime falimentar - Nulidade - Inocorrência A não aplicação do artigo 89 da Lei n2 9.099/95 depende de
exame casuístico, não bastando a satisfação dos requisitos ob
jetivos - Impossibilidade de suspensão do processo, inclusive,
porque citado por edital, tendo sido o réu declarado revei
Crime falimentar - Alegada nulidade do laudo
pericial porquanto subscrito apenas por um perito - Inocorrên
cia - Lei especial onde não tem aplicação a regra geral do CPP
Crime falimentar - Artigo 186, VI, VII, e Artigo
188, VIII, da Lei de Falências - Configuração - Autoria e m a
terialidade comprovados - Inocorrência de caso fortuito ou
força maior - Responsabilidade dos sócios não ilidida
Arthur Pagliusi Gonzaga
Procurador de Justiça - SP______________ ;____________________ _______________________
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APELAÇÃO CRIMINAL Nu 230.971.3/4-00 - São Paulo
Apelantes: L.J.R.F. e V.A.K.S.
Apelada: Justiça Pública
P arecer da P rocuradoria de J ustiça
1.
Os a p e la n te s ep ig ra fa d o s foram c o n d e n ad o s p elo s crim es
falimentares previstos nos artigos 186, VI e VII, e 188, da Lei de Falências,
a cumprir, cada um, um ano de reclusão, em regime aberto, deferido o sursis
bienal, na form a especial (sic), e ainda declarada a interdição do exercício
do comércio, não até efetiva reabilitação criminal falim entar (art. 138 - LF),
mas apenas por cinco anos (sic), o que transitou em julgado para a Acusação
(fls.), por presunção.
Apelaram ambos os réus (fls.), pretendendo as Defesas dos réus V.L.,
principalmente, as suas absolvições, porque nenhum dos dois seria gerente de
fato da empresa, sem indicação de quem o seria.
Além disto, pretende a Defesa do réu V., em preliminar, a conversão do
julgamento em diligência, para arrecadar os livros faltantes, que estariam em
poder da ex-síndica (fls.).
Além do que já referido, pretende a Defesa do réu L., em preliminares,
a anulação do processo, porque não observado o artigo 106, LF; e porque não
fundamentado o recebimento da denúncia; pede ainda a anulação da sentença,
porque não observado o artigo 90 da Lei nü 9.099/96; no m érito, busca
absolvição, além de não participar da gerência de fato da falida, porque os
livros faltantes estariam na posse da ex-síndica, não existindo o crime do artigo
188, VIII, LF, e porque o laudo pericial é nulo, já que assinado por apenas um
perito, não havendo prova da materialidade dos dois crimes do artigo 186, LF,
que de qualquer modo deveria ser absolvido, pelo menos dada a aplicação do
artigo 186, parágrafo único, LF; pede também a absolvição do crime do artigo
187, LF, de que já foi absolvido, sem recurso ministerial (fls.).
Os recursos foram contrariados, na forma e no fundo, pela Acusação
(fls.), sustentando a necessidade de rejeição das preliminares e, no mérito, o
acerto da r. sentença condenatória.
Subiram, então os autos.
2.
Temos sustentado e tem sido unanimemente acolhido, por todas as
Colendas Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que:
a)
não é necessária a intimação do falido, para contestar o inquérito judicial,
porque o prazo é contínuo e peremptório, correndo em Cartório; e a falta da
contestação não vicia o processo, por ter tal ausência ocorrido antes do contraditório,
não viciando o processo eventuais falhas no inquérito (policial ou judicial), como
decidido pela Colenda Quarta Câmara, na Apel. Crim. nu 163.927-3/1 - Rei. Em.
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Des. Sinésio de Souza, j. em 20.3.1995, e pela Colenda Sexta Câmara, na Apel.
Crim. nu 2 1 1.262-3/0- Rei. Em. Des. Lustosa Goulart, j. em 28.11.1996.
b) a Súmula n~ 564 do STF diz que:
“A ausência de fundam entação do despacho de recebim ento da
denúncia, por crime falimentar, enseja nulidade processual, salvo se já houver
sentença condenatória” .
Assim, tendo havido sentença condenatória, dispensável qualquer outra
consideração sobre tal preliminar defensiva.
c) não se aplica a Lei i r 9.099/95 de ofício, diante do princípio da
discricionariedade regrada, (Embargos i r 211.262-3/1-01 - 6a C.Cr. TJSP Rei. Em. Des. Lustosa G o u la rt-j. em 13.2.1997). Observe-se que a Promotoria
não propôs a suspensão do processo, e nem esta Procuradoria a proporá, porque
entende que a Lei ir 9.099/96 não se aplica aos crimes falimentares, de natureza
penal e processual especial, e por não atender ao princípio da suficiência.
d) o laudo pericial falimentar será assinado apenas pelo perito indicado
pelo síndico e nom eado pelo Juiz (art. 63, V, LF), e que constituirá a
materialidade de todos os crimes falimentares “de escrituração” (art. 103, § l ü,
LF), não vigindo, diante da lei especial, a regra genérica do artigo 159, CPP,
que exige que a perícia seja assinada por dois peritos oficiais, ficando o princípio
da especialidade expressamente consagrado no Código Penal, art. 12.
e) a obrigação de apresentação dos livros obrigatórios autenticados
pela Junta de Comércio é do falido (art. 34, V, LF). “Deixando de apresentar os
livros obrigatórios nos termos do artigo 34, V, da Lei de Falências, a conduta
do réu subsume-se no artigo 188, VIII, dessa lei”. (Apel. Crim. na 201.668-3/4
- 4a C.Cr. TJSP - Rei. Em. Des. Bittencourt Rodrigues, j. em 10.9.1996). E
como não os apresentou a Juízo, o que seria provado com a oportuna certidão,
nos autos de falência, fica evidente que o falido não provou quantum satis a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, merecendo a reprovação criminal
(Apel. Crim. nfi 170.630-3/2 - 4a C.Cr. TJSP - Rei. Em. Des. Sinésio de Souza,
j. em 2.10.1996. in RT 726/633).
0 incabíve! a aplicação da escusa absolutória do artigo 186, parágrafo
único, LF, porque o falido não satisfaz ao seu pressuposto (empresa individual
ou familiar), e nem aos seus requisitos (pequeno comércio exíguo e instrução
insuficiente), sendo dos autos que a falida era uma empresa comercial coletiva,
que girava na form a de “ lim itada”, sendo seus dois sócios com erciantes
profissionais (fls.), e o comércio exercido não era pequeno, tanto é que não
recebeu a falência o rito sumário do artigo 200, LF.
g) do crim e de fraude falim entar já foram absolvidos os réus,
definitivamente, nada havendo ser cogitado a respeito.
h) os dois réus eram sócios-gerentes contratuais de empresa Ultra
Gêneros Alimentícios Ltda., sendo de todo impossível, lógica e juridicamente,
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aceitar-se que nenhum dos dois era gerente de fato da empresa comerciai, que,
assim, girou, anos sozinha, sem administração comercial.
i)
imposta pena única e mínima (= um ano de reclusão), com regime
brando (= aberto), já foram os réus mais beneficiados do que se devia, posto
que não provada a reparação do dano (= art. 78, § 2tt, CP e a r t . 136, LF), estando,
assim, legalmente impedida a substituição do sursis simples para a forma
especial; e ainda porque limitado o tempo de interdição do exercício do comércio
por apenas cinco anos, inobservados os artigos 138 e 197, LF; não isto já lhes
é definitivo, à míngua de inconformidade ministerial.
3.
Daí o parecer no sentido de que a Colenda Câmara acorde em rejeitar
as preliminares de nulidade do inquérito judicial, do processo penal, e da
sentença, e acorde ainda em negar provimento a ambas as apelações defensivas.
São Paulo, 26 de maio de 1997.
Arthur Pagliusi Gonzaga, Procurador de Justiça
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nL
230.971-3/4, da Com arca de São Paulo, em que são apelantes L.J.R.F. e
V.A.K.S., sendo apelada a Justiça Pública:
A cordam , em Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, por votação unânime, rejeitar a matéria prelim inar e negar
provimento aos apelos, de conformidade com o relatório e voto do Relator,
que ficam fazendo parte do acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores Bittencourt
Rodrigues (Presidente) e Hélio de Freitas, com votos vencedores.
São Paulo, 30 de setembro de 1997.
Passos de Freitas, Relator
V oto n9 8.029
Adotando-se o relatório da r. sentença de fls., acrescenta-se que os réus
L.J.R.F. e V.A.K.S. foram condenados à pena de 1 ano de reclusão, como
incursos nos artigos 186, VI e VII, e 188, VIII, ambos da Lei de Falências,
obtendo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, com observância
de duas condições, sendo absolvidos do crime do artigo 187 do mesmo diploma
legal, com fundamento no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal.
Inconformados, apelaram buscando a reforma do julgado. V. insiste na
absolvição alegando que não participava da administração da falida e na
necessidade de localização dos livros contábeis que estariam em poder da exsíndica Pingo de Mel (fls.). L.J., em preliminar, sustenta que o processo é nulo
a partir da inicial, por não estar fundamentado o despacho que recebeu a

PARECERES

185

denúncia, alegando, ainda, que teve cerceado o seu direito de defesa, um a vez
que não foi intimado do artigo 106 da Lei de Falências. Sustenta, ainda, ser
nulo o laudo pericial porque assinado por apenas um perito. No mérito, pede a
absolvição por falta de prova de sua responsabilidade pelos fatos que se lhe
foram imputados, acenando com a conversão do julgamento em diligência para
a oitiva de testemunhas. Aduz, ainda, que, tendo em vista a pena prevista para
os delitos que teria violado, de rigor a aplicação da suspensão do processo,
consoante se vê da Lei t r 9.099/95 (fls.).
Os recursos foram regularmente processados, com contra-razões (fls.),
manifestando-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Arthur Pagliusi Gonzaga, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
não provimento dos apelos.
É o relatório.
2. As preliminares invocadas pelo acusado L.J., como bem assinalaram
o culto Juiz sentenciante e os dignos representantes do M inistério Público, não
merecem acolhida.
A anulação da ação penai por não ter sido o apelante intimado do artigo
106 da lei falímentar, não procede. Segundo vem entendendo esta Colenda
Câmara, na esteira de iterada jurisprudência, o prazo do mencionado artigo
corre em cartório independentemente de intimação do falido. Aos V. Acórdãos
mencionados pelo ilustre preopinante, acrescente-se: RT 530/440, 534/428,
536/411,539/397, 566/398, 577/472, 599/313, 622/255 etc. De outro lado, a
ausência de manifestação do falido, não se cuidando de procedimento onde se
exerce o contraditório, mas mero procedimento administrativo, não induz â
nulidade argüida.
Também não m erece acolhida a alegação de que o despacho de
recebimento da denúncia não estaria devidamente fundamentado. Posto que
tal matéria já foi decidida por esta Colenda Câmara no Habeas Corpus nfl
191.929.3/0, impetrado em favor do co-réu V., quando se decidiu que “A
denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal,
descrevendo os fatos e as circunstâncias em que foram praticados, em concurso
com o co-denunciado, na empresa Ultra Gêneros A lim entícios Ltda.” e,
prosseguindo: “O despacho de recebimento da denúncia preenche os requisitos
legais, com fundamentação (fls.).” (fls.), não é demais lembrar que, conforme
entendeu que este Egrégio Tribunal, na esteira da Súmula nu 564 do Colendo
Supremo Tribunal Federal: “A ausência de fundamentação do despacho de
recebimento de denúncia por crime falímentar enseja nulidade processual, salvo
se já houver sentença condenatória.” (RT 671/303). Portanto, ainda que se
entendesse que o despacho não foi devidamente fundamentado, em havendo
sentença condenatória, não haveria como se anular o feito, na medida em que,
com a condenação imposta mediante regular processo-crime, insubsistente
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qualquer irregularidade em relação à decisão na qual se vislumbra justa causa
para a ação penal.
Inviável, ainda, a anulação do feito por não ter sido observado o disposto
no artigo 89 da Lei i r 9.099/95. O apelante, segundo revelam os autos, não
encontrado para ser citado pessoalmente, o foi por meio de edital e não tendo
atendido ao chamamento foi declarado revel (fls.). Não havia, pois, como se
cumprir o disposto no artigo 89 do citado diploma. E, ultrapassado o momento
oportuno, não tinha mais direito a gozar do mencionado benefício. Por outro
lado, não é demais lembrar que a satisfação do requisito objetivo (penas mínimas
em abstrato inferiores a um ano), não obriga seja apresentada a proposta de
suspensão. Como é sabido, o benefício da suspensão do processo deve ter exame
casuístico, atendida especialmente a reprovabilidade da conduta ilícita descrita
na denúncia, sob pena de servir de porta aberta à impunidade, em especial de
delitos como o imputado ao apelante.
Q uanto à nulidade da perícia, conform e bem anotou o ilustre
preopinante: “o laudo pericial falimentar será assinado apenas pelo perito
indicado pelo síndico e nomeado pelo juiz (art. 63, V, LF), e que constituirá a
materialidade de todos os crimes (alimentares “de escrituração” (art. 103, § 1",
LF), não vigindo, diante da lei especial, a regra genérica do artigo 159 - CPP,
que exige que a perícia seja assinada por dois peritos oficiais, ficando o princípio
da especialidade expressamente consagrado no Código Penal, art. 12”.
3. Da mesma forma não prospera o pedido, a título de preliminar, do
co-apelante V., que pretende a conversão do julgamento em diligência a fim de
que a ex-síndica informe o local em que depositou os livros contábeis da falida.
Conforme bem anotou a sentença recorrida e enfatizou a digna Dra.
Promotora de Justiça em suas excelentes contra-razões de apelação, inexiste
nos autos prova de que os livros mencionados na denúncia e no laudo pericial
foram entregues em Cartório ou à ex-síndica. De outro lado, consoante se
depreende dos documentos de fls., nem o representante legal da ex-síndica
(“Pingo de M el”), nem o seu procurador estão com os livros.
Portanto, desnecessária a medida pretendida.
4. No mérito, melhor sorte não têm os apelos.
Com relação ao crime do artigo 186, inciso VI, da Lei de Falências,
observa-se que a perícia realizada é conclusiva no sentido de demonstrar que o
Livro Diário apresentava irregularidades, estando a escrituração atrasada, ou
seja, paralisada em 31.12.1989, dez meses antes da quebra.
Ora, consoante já entendeu este Colendo Tribunal: “Os livros comerciais
devem obedecer certas formalidades extrínsecas e intrínsecas. As intrínsecas,
que interessam diretamente ao caso dos autos, referem-se às regras jurídicas
concernentes à sua escrituração ou contabilidade, cuja finalidade é a de assegurar
a regularidade, clareza e fidelidade dos lançamentos, harmonizados com a
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realidade dos fatos a que se referem, pelos documentos a que se motivam. A
inobservância destas form alidades, consubstanciando-se em escrituração
lacunosa e confusa, constitui crime falimentar, mesmo que o fato não tenha
concorrido para a quebra” . Veja-se o posicionamento jurisprudencial: “Crime
falimentar. Escrituração lacunosa, falha e atrasada dos livros comerciais.
Omissões que não teriam concorrido para a quebra. Irrelevância. Delito de
mera conduta. Inteligência do artigo 186, VI, da Lei de Falências. O delito
previsto no artigo 186, VI, da Lei de Falências, constitui infração de mera
conduta ou de simples atividade, para cuja perfeição não é necessário que a
ação produza um resultado exterior, uma vez que, na hipótese, o perigo
reprimido pela lei é presumido, e não concreto, pouco importando que tenha a
conduta concorrido ou não para a falência.” (RT 564/328).
5.
No que pertine ao crime do artigo 186, VII, do mesmo diploma,
consistente na falta de apresentação de balanço à rubrica judicial, concluiu o
laudo pericial que o balanço patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de
1989, não foi apresentado.
Assim, também em se tratando de infração de mera conduta, em que o
perigo é presumido, a mesma se configura independentemente de ter ou não
produzido resultado exterior.
Quanto à figura do artigo 188, inciso VIII, que alude à “destruição,
inutilização ou supressão, total ou parcial, dos livros obrigatórios”, revela a
prova que não foram arrecadados o Livro Diário n2 2, NFFSU n~ 3 ,4 e 5, NFF
Jucesp n25 64.599 e 64.600 e Registro de Controle de Produção e Estoque n2 1,
que haviam sido registrados na Jucesp.
Em se tratando de livros obrigatórios, que existiam, configurado restou
o delito, cumprindo ao falido, para afastar a sua responsabilidade pela não
apresentação dos mesmos, conforme decidiu esta Colenda Câmara, em V.
Acórdão relatado pelo eminente Desembargador Sinésio de Souza, demonstrar
a ocorrência de caso fortuito ou de força maior (RT 726/633), o que não ocorreu
na espécie, porquanto a alegação de que não exerciam a administração de fato
da empresa é inverossímil e incoerente, pois eram os dois os únicos sócios. De
qualquer maneira, são os apelantes responsáveis pela sociedade.
Nesse contexto, a procedência da ação penal era de rigor, observando-se
que o argumento de que os apelantes seriam leigos em contabilidade não os
exim e da responsabilidade. Conform e leciona M axim ilianus Führer, “ a
responsabilidade pela boa ordem dos livros cabe sempre diretam ente ao
comerciante, motivo pelo qual é o mesmo passível de pena se houver negligência
ou culpa in eligendo ou in vigilando (“Crimes Falimentares”, Ed. RT, 1972, pág.
66). No mesmo sentido, a lição de Manoel Pedro Pimentel, ao dizer que: “a
inexistência dos livros obrigatórios, que poderá ser dolosa ou culposa, configura
o crime previsto neste inciso.” (“Legislação Penal Especial”, SP, 1972, pág. 110).
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Penas bem dosadas não merecem qualquer reparo, observando-se que
inaplicável o disposto no artigo 186, parágrafo único, da Lei falimentar, por
não ser exíguo o comércio explorado pelos apelantes.
6.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e nego
provimento aos apelos, mantendo a bem lançada sentença, da lavra do Dr.
Alexandre Augusto P.M. Marcondes, por seus próprios fundamentos, mais os
acrescidos pelas judiciosas manifestações do Ministério Público de ambos os
graus.
Passos de Freitas, Relator

- Prisão civil - Em se tratando
de contrato de alienação fiduciária, o devedor não pode ser
preso como acontece no caso de depositário infiel - Nesse sen
tido foi unânime a decisão da Corte Especial do Superior Tri
bunal de Justiça, que uniformizou jurisprudência sobre o as
sunto
H a b e as C orpu s

João Antonio Marchi
Promotor de Justiça designado - SP__________________ :___________________________

HABEAS CORPUS Na 601.259-0/2 - Matão
Impetrante: Dr. Jesuino Orlandini Júnior
Paciente: A.G.S.
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Judicial da Comarca de
Matão
Parte: Banco Pontual S.A.
P arecer da P rocuradoria de J ustiça
O advogado Jesuino Orlandini Júnior impetrou a presente Ordem de
Habeas Corpus em favor de A.G.S., com qualificação definida nos autos, sob
alegação de estar ele sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Judicial da Comarca de Matão que, nos autos da ação de busca
e apreensão convertida em ação de depósito (Processo n‘ 60/98), decretou a prisão
civil do Paciente pelo período de 1 (um) ano, sustentando, para tanto, em apertada
síntese, que a prisão civil em caso de alienação fiduciária não se coaduna com a
vigente ordem constitucional (art. 5a, LXVH, CF), sendo ela somente cabível
apenas nas hipóteses em que haja verdadeira situação jurídica de depósito, ficando
afastadas as situações a ele equiparadas pela legislação ordinária.
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Aduz, outrossim, que o artigo 7a, na 7, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, obsta a
prisão por dívidas, ressalvado o caso de inadim plem ento por obrigação
alimentar, Diploma este do qual o Brasil é signatário, sendo aprovado pelo
Decreto Legislativo t r 27, de 26.5.1992, cujo cum prim ento no País foi
determinado pelo Decreto ir 678, de 6.11.1992.
Alega, ainda, que a reprimenda corporal foi fixada no máximo sem
que houvesse a correspondente e devida fundamentação (art. 902, § Ia, do
CPC, c.c. art. 93, IX, da CF), razão pela qual, deve ser ela, caso não se acolha
o pedido de cassação do decreto de prisão, reduzida a 1 (um) mês.
A inicial veio instruída com documentos (fls.).
A medida liminar requerida restou deferida (fls.).
A digna Autoridade apontada com o coatora prestou informações
acompanhadas de peças extraídas dos autos do processo supra-indigitado (fls.).
Vieram-me os autos para parecer.
A presente ordem de habeas corpus merece guarida.
Com efeito, data venia dos doutos pronunciamentos em contrário,
entendemos, venia concessa, que diante da nova Constituição Federal, não
existe mais qualquer possibilidade de se decretar a prisão civil em casos de
alienação fiduciária.
Isto porque, à evidência, o artigo 5a, LXVII, da Magna Carta, ao excluir
a expressão na forma da lei, inserta no artigo 153, § 17a, da antiga Constituição,
vedou a ampliação dos casos em que cabe a prisão civil prevista por lei ordinária.
Assim, tratando de restrição a liberdade de ir e vir, excepcionada pelo
constituinte, a interpretação do texto constitucional não pode ser extensiva,
máxime agora, quando se exclui da disposição a expressão na forma da lei,
considerando-se, ademais, que de depósito, no seu sentido verdadeiro, não se
trata, mas sim de dívida da natureza privada, sem a fumaça do interesse público
a sustentar a possibilidade de prisão para melhor garanti-la.
Vale anotar, repita-se, que o devedor alienante não pode ser considerado
depositário infiel, posto que o bem, sob a garantia fiduciária, não caracteriza
depósito. O devedor não recebe o bem de terceiro em depósito. Ele o adquire.
Não se cuida de coisa alheia, mas própria.
Dessarte, ao suprimir a mencionada expressão, o legislador tornou
impossível a figuração do depositário infiel na legislação ordinária, não se
admitindo, via de consequência, um conceito mais abrangente do contrato de
depósito.
Neste sentido já se pronunciou esse Colendo Tribunal:
“O artigo 5a, LXVII, da CF, estabelece a possibilidade de prisão civil
do devedor de alimentos e do depositário infiel, Este dispositivo, ao excluir a
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expressão, na forma da lei, constante do artigo 153, § 17, da antiga Carta,
vedou a ampliação dos casos em que cabe o constrangimento através de lei
ordinária. Assim, o devedor alienante fiduciário não pode ser considerado
depositário infiel, passível de sofrer constrição de sua liberdade, já que o bem
sob garantia fiduciária não pressupõe a figura do depósito” (RT 665/107);
“Na realidade, a norma constitucional invocada, é regra de exceção,
razão porque reeditada com aquela supressão, não mais se vocaciona a abarcar
a inteligência de seu recomposto texto, hipótese descompromissada com o
elastério de sua antiga prescrição, até porque, na advertência de Carlos
M aximiliano, interpretam-se restritivamente as disposições instituidoras de
exceções às regras gerais firmadas pela Constituição” (RT 665/107).
Esta também é a posição do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“ 1. O inadimplemento na obrigação de pagar o débito contraído em
contrato com cláusula de alienação fiduciária não pode mais ser considerado
depositário infiel e, em decorrência disso, sofrer prisão civil.
2. Divergência entre a 5a e a 6UTurmas resolvida pela 3a Seção do STJ
em favor dos inadimplentes.
3. Habeas corpus conhecido; pedido deferido.” (HC na 5.598-DF - 5a
Turma - Rei. Min. Edson Vidigal - j. 2.9.1997 - v.u. - DJU de 29.9.1997 pág. 48.231);
“Alienação Fiduciária - Prisão Civil - Inadmissibilidade - Devedor
fiduciante que não pode ser equiparado ao depositário infiel - Regra do art. 1'
do D ecreto-L ei n~ 911/69 que não foi recepcionado pela nova ordem
constitucional - Inteligência dos artigos 1.265 e 1.287 do CC e do artigo 5Ü,
LXVII, da CF” (RT 751/207).
E como teve a oportunidade de destacar o eminente Juiz Relator Marcos
Martins, ao conceder a liminar. “Em 12 de maio deste ano, o Superior Tribunal
de Justiça firmou jurisprudência sobre prisão civil do devedor fiduciante, quando
em decisão unânime da Corte Especial, uniformizou jurisprudência sobre o
assunto.
Naquela oportunidade, o Ministério Público de Goiás solicitou a prisão
de A. e A.C.M. por descumprimento do encargo referente à alienação fiduciária.
O Tribunal de Justiça do Estado rejeitou o pedido do M P que, então, recorreu
ao STJ. A Sexta Turma cassou a decisão do TJ e recebeu o recurso do Ministério
Público de Goiás, enviando o processo à primeira instância para o julgamento
do mérito, sem as dificuldades impostas quanto à decretação da prisão civil
dos devedores fiduciários.
Inconform ados, os réus entraram com em bargos de divergência
demonstrando as diferentes decisões tomadas entre as turmas do STJ sobre o
assunto. O processo foi encaminhado pela segunda seção para que a Corte
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Especial então decidisse, orientando as turmas e seções para uma uniformização
de jurisprudência sobre o assunto.
Para o M inistro Ruy Rosado de Aguiar, relator do processo, “é
inadmissível submeter o descumpridor de um contrato, o devedor de uma dívida
civil, às agruras de um regime penitenciário fechado” . Ruy Rosado afirmou ainda:
“Constituindo-se as nossas casas prisionais, no dizer do ex-Ministro de Justiça,
em verdadeiras sucursais do inferno, pode-se medir a gravidade da ameaça que
pesa sobre o pequeno comerciante, a dona-de-casa que compra geladeira, o
agricultor de cinco hectares, inadimplentes por qualquer razão, que são os que
realmente sofrem essa espécie de sansão, exatamente por serem pequenos”.
Segundo o Ministro, não há depósito no contrato de alienação fiduciária.
Além disso, Ruy Rosado destacou que a prisão civil tem sido objeto de tratados
internacionais firmados pelo Brasil, como é o caso do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos que afirma: “Ninguém poderá ser preso apenas por
não cumprir um a obrigação contratual; e o Pacto de São José da Costa Rica
declarando que ‘ninguém será detido por dívidas’; este princípio não limita os
m andados da autoridade judiciária com petente expedidos em virtude de
inadimplemento de obrigação alimentar” (fls.).
Observa-se, por fim, que a douta Autoridade impetrada não justificou,
como de rigor, o prazo de prisão fixado no seu limite máximo, qual seja, 1
(um) ano, razão pela qual, a teor do artigo 93, IX, da Constituição Federal,
impõe-se a declaração de sua nulidade, caso não seja acolhida a tese supraexpendida com a conseqiiente cassação da sobredita decisão.
Diante do exposto, meu parecer é, pois, pela concessão do writ para o
fim de se cassar o decreto de prisão, ou, alternativamente, para anulá-lo.
São Paulo, 29 de setembro de 1999.
João Antonio Marchi, Promotor de Justiça designado
A córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os juizes desta turma julgadora
do Segundo Tribunal de Alçada Civil, de conformidade com o relatório e o
voto do relator, que ficam fazendo parte integrante deste julgado, nesta data,
concederam a ordem, por votação unânime.
Turma Julgadora da 10a Câmara
Juiz Relator: Marcos Martins
2ÜJuiz: Gomes Varjão
3ÜJuiz: Irineu Pedrotti
Juiz Presidente: Marcos Martins
Data do Julgamento: 10.11.1999
Marcos M artins, Juiz Relator
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Voto n“ 4.052
Trata-se de Habeas Corpits impetrado por Jesuino Orlandini Júnior,
em favor de A.G.S., contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cívei da
Comarca de Matão, que decretou a prisão do paciente por um ano em ação de
busca e apreensão convertida em depósito.
O paciente figura como sujeito passivo da ação de busca e apreensão
de veículo proposta pelo Banco Pontual S.A., posteriormente convertida em
ação de depósito, tendo sido decretada sua prisão civil por I (um) ano.
O paciente buscou a reconsideração dessa decisão, alegando em síntese
não ser legal a prisão do devedor fiduciário e que o mesmo não pode ser
equiparado ao depositário infiel, além do mais porque o Brasil firmou o Pacto
de São José que preceitua que ninguém deve ser detido por dívidas, ressalvados
os casos de inadimplemento de obrigação alimentar.
Solicita liminar, e concessão da ordem, para que a ação de depósito
continue apenas a tramitar em seu caráter permanente executório.
Deferida a liminar (fls.), com expedição de contramandado de prisão,
prestou a digna autoridade judiciária, apontada como coatora informações (fls.).
É o relatório.
Do existente nos autos, conclui-se que o Banco Pontual S.A., ajuizou
ação de Busca e Apreensão de veículo, em face do paciente com base em
contrato de alienação fiduciária em garantia.
Concedida a liminar e não localizado o veículo, o Banco Pontual S. A.
requereu a conversão em ação de depósito, que foi deferida, sobrevindo a
sentença ordenando o paciente a apresentar o bem ou equivalente em dinheiro
em 24 horas sob pena de prisão, tendo a decisão transitado em julgado.
O impetrante foi intimado pessoal mente ao cumprimento da decisão e,
em razão de sua omissão foi expedido o mandado de prisão.
Contra essa decisão é que se insurge o impetrante sustentando incabível
a prisão do devedor, posto que inexiste a figura do depositário infiel na espécie,
conforme argumenta.
Alterando meu entendimento anterior, atualmente filio-me a corrente
que entende incabível a prisão do devedor fiduciário.
Ainda que se possa admitir o Habeas Corpus como via inadequada
para o exame da questão, tratando-se de decisão com trânsito em julgado, mesmo
assim, em se tratando de um contrato de alienação fiduciária, o devedor não
pode ser preso, como acontece no caso de depositário infiel.
Na verdade o Superior Tribunal de Justiça vinha anteriorm ente
decidindo que a prisão do depositário infiel na alienação fiduciária não vulnerava
a legislação federal infraconstitucional, vem agora m odificando esse
entendimento.

PARECERES

193

Nesse sentido, ocorreu decisão unânime da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, uniformizando jurisprudência sobre o assunto. Nessa
oportunidade, firmou-se entendimento de que não há depósito no contrato de
alienação fiduciária.
Assim, confira-se:
“Acórdão - Resp. na 164.104/SP - Alienação Fiduciária. Prisão Civil.
Precedente da Corte.
No plano infraconstitucional, a Corte especial assentou não ser cabível
a prisão do depositário infiel na alienação fiduciária. Recurso especial conhecido
e provido (T3, STJ, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes - DJ 7.6.1999,
página 00103, data da decisão: 11.5.1999)” .
“Acórdão - HC nu 8.437/SP - H abeas Corpits - Prisão Civil Depositário Infiel. Alienação Fiduciária.
Segundo orientação atual da Corte Especial unânime adotado no EREsp
nü 149.518/GO, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar (julgado em 5.5.1999),
não cabe prisão civil do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia.
Habeas Corpits deferido (T3, STJ, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes,
DT 31.5.1999, pág. 00139)” .
Além das pretéritas decisões mencionadas do Superior Tribunal de
Justiça, é de competência destacar outras que se seguem:
“Alienação Fiduciária - Prisão Civil - Inadmissibilidade - Devedor
fiduciante que não pode ser equiparado ao depositário infiel - Regra do artigo
1" do Decreto-Lei i r 911/69, que não foi recepcionado pela nova ordem
constitucional - Inteligência dos artigos 1.265 e 1.287 do CC e do art. 5fi,
LXVII, da CF (RT 751 /207)”.
E ainda: “Segundo a ordem jurídica estabelecida, pela Carta Magna de
1988, som ente é adm issível prisão civil por dívida nas hipóteses de
inadim plem ento voluntário e inescusável de obrigação alim entícia e de
depositário infiel (CF, art. 5a, LXVII). O devedor fiduciante que descumpre a
obrigação pactuada e não entrega a coisa ao devedor fiduciário não se equipara
ao depositário infiel.
Alienação Fiduciária - Prisão Civil - Inadmissibilidade - Devedor
fiduciante que não pode ser equiparado ao depositário infiel - Regra do artigo
1" do Decreto-Lei nffi 91 1/69 que não foi recepcionada pela nova ordem
constitucional - Inteligência dos arts. 1.265 e 1.287 do CC. e do art. 5®, LXVII,
da CF (RT 751/207).
E menta O ficial :
Segundo a ordem jurídica estabelecida pela Carta M agna de 1988,
somente é admissível prisão civil por dívida nas hipóteses de inadimplemento
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voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e depositário infiel (CF, art.
5Ü, LXVII). O devedor fiduciante que descumpre a obrigação pactuada e não
entrega a coisa ao credor fiduciário não se equipara ao depositário infiel, passível
de prisão civil, pois o contrato de depósito, disciplinado nos arts. 1.265 a 1.287
do CC, não se equipara, em absoluto, ao contrato de alienação fiducíária. A
regra do art. l u do Decreto-Lei nfl 911/69, que equipara a alienação fiduciária
em garantia ao contrato de depósito, perdeu a sua vitalidade jurídica em tace
de nova ordem constitucional. (RHC nu 6.676-S P - 6a T. - j. 24.11.1997 - Rei.
Min. Vicente Leal - DJU 19.12.1997).
Em 12 de maio deste ano, o Superior Tribunal de Justiça firmou
jurisprudência sobre prisão civil do devedor fiduciante, quando em decisão
unânime da Corte Especial, uniformizou jurisprudência sobre o assunto.
Naquela oportunidade, o Ministério Público de Goiás solicitou a prisão
de A. e A.C.M. por descumprimento do encargo referente à alienação fiduciária.
O Tribunal de Justiça do Estado rejeitou o pedido do M P que, então, recorreu
ao STJ. A Sexta Turma cassou a decisão do TJ e recebeu o recurso do Ministério
Público de Goiás, enviando o processo à primeira instância para o julgamento
do mérito, sem as dificuldades impostas quanto à decretação da prisão civil
dos devedores fiduciários.
Inconform ados, os réus entraram com em bargos de divergência
demonstrando as diferentes decisões tomadas entre as turmas do STJ sobre a
questão. O processo foi encaminhado pela segunda seção para que a Corte
Especial então decidisse, orientando as turmas e seções para uma uniformização
de jurisprudência sobre o assunto.
Para o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, relator do processo, “é inad
missível submeter o descumpridor de um contrato, o devedor de uma dívida
civil, às agruras de um regime penitenciário fechado”. Ruy Rosado afirmou
ainda: “Constituindo-se as nossas casas prisionais, no dizer do ex-Ministro da
Justiça, em verdadeiras sucursais do inferno, pode-se medir a gravidade da
ameaça que pesa sobre o pequeno comerciante, a dona-de-casa que compra
geladeira, o agricultor de cinco hectares, inadimplentes por qualquer razão,
que são os que realmente sofrem essa espécie de sanção, exatamente por serem
pequenas” .
Segundo o Ministro, não há depósito no contrato de alienação fiduciária.
Além disso, Ruy Rosado destacou que a prisão civil tem sido objeto de tratados
internacionais firmados pelo Brasil, como é o caso do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos que afirma: “Ninguém poderá ser preso apenas por
não cumprir uma obrigação contratual; e o Pacto de São José da Costa Rica
declarando que ‘ninguém será detido por dívidas’ este princípio não limita os
m andados da autoridade judiciária competente expedidos em virtude de
inadimplemento de obrigação alimentar” .

Diante do exposto, mantida a liminar, concedo em definitivo a ordem
de Habeas Corpus.
Marcos Martins, Relator
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Lei nfl 9.099/95 - Transação - M ulta - Autor
da infração que descumpre o seu acordo firmado com o
Ministério Público, não efetuando o pagamento da multa
acordada - A homologação do acordo perde sua eficácia e
surge para o Ministério Público o dever de promover a ação
penal pública
José Marcos Marrone
Procurador de Justiça - SP

__________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nu 1.089.619/3 - Praia Grande
Apelante: Ministério Público
Apelado: M.A.S. ou M.A.S.C.
P arecer da P rocuradoria
Egrégio Tribunal,

de

J ustiça

1.
Trata-se de apelação, com fulcro no artigo 82 da Lei i r 9.099/95
(fls.), interposta, tem pestivam ente, da r. decisão que rejeitou a denúncia
form ulada contra M .A .S., por infração ao artigo 32 da LCP (fls.), sob a
seguinte argum entação: “a decisão judicial proferida em sede de acordo
proporcionado entre as partes, por proposta m inisterial, calcada no artigo
76 da Lei ntt 9.099/95, tem natureza jurídica de sentença hom ologatória de
m érito, com eficácia, portanto, de título executivo, nos moldes da que é
prolatada na esfera cível, que causa a extinção do processo com a apreciação
do m érito, com esteio no artigo 269, inciso III, do Código de Processo
C ivil” (fls.).
Objetiva o ilustre Promotor de Justiça recorrente a reforma da r. decisão
monocrática, a fim de que a exordial seja recebida, sustentando, para tanto, em
síntese, que: “não há como exigir o cumprimento do acordo celebrado, o qual
teve origem em razão da prática de um ilícito penal, sem o exercício do direito
de ação, o qual é concretizado pelo processo, isto é, pelo complexo de atos que
objetivam a punição, sob pena de enveredarmos para a ilegalidade, com o
suprimento dos direitos constitucionais assegurados a todos os cidadãos, quais
sejam a ampla defesa e o contraditório” (fls.).
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2. De acordo com a peça acusatória, o apelado foi surpreendido por
policial militar, dirigindo o veículo “Besta”, de cor azul, de placas BOO-7228/
SP, na via pública, sem a devida habilitação (fls.).
Na audiência preliminar, o apelado aceitou a proposta ministerial, tendo
o MM. Juiz a quo aplicado a ele, nos termos do § 4~ do artigo 76 da Lei n2
9.099/95, a pena pecuniária de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/10 do
salário mínimo vigente à época do fato, totalizando R$ 110,00 (fls.).
Todavia, o apelado não cumpriu o avençado, havendo deixado de pagar
a multa estipulada (fls.), embora intimado pessoalmente (fls.), o que ensejou o
oferecimento da denúncia (fls.).
3. Inicialmente, permissa venia, adequado foi o recurso oposto pelo
representante do Parquet de l2 grau (fls.).
Isso porque da decisão de rejeição de denúncia, relativamente às
infrações penais de menor potencial ofensivo, previstas no artigo 61 da Lei i r
9.099/95, cabe apelação, nos termos do artigo 82, caput, da citada Lei.
Não se aplica o art. 5 8 1, inciso I, do CPP, visto que há regra específica
para a espécie.
A propósito, já proclamou esse Colendo Sodalício que:
“A apelação é o recurso cabível da decisão de rejeição da denúncia
como determinado pelo artigo 82 da Lei ir 9.099/95, e não o stricto sensu, isto
em decorrência do princípio da especialidade” (Apelação i r 1.041.183/5, de
São Paulo, 1l*Câm ., v.u., Rei. Juiz Wilson Barreira, j. em 31.1.1997).
Além do mais, admitindo~se a adequação do recurso em sentido estrito,
não seria caso de não-conhecim ento. Bastaria invocar-se o princípio da
fungibilidade, mencionado no artigo 579, caput, do CPP, ante o ingresso do
recurso em Juízo dentro do prazo legal e a inexistência de má-fé ou de erro
grosseiro.
4. Quanto ao cerne do recurso, merece vingar a pretensão ministerial,
segundo bem exposto pelo Dr. Marcelo Orlando M endes em suas razões
(fls.).
Com efeito, a natureza jurídica da decisão de transação penal não é
condenatória, porém, meramente homologatória, ou simplesmente declaratória,
consoante pronunciamentos dessa Colenda Corte (Apelação n2 1.026.019/5,
de Pindamonhangaba, 1l aCâm., v.u., Rei. Juiz Wilson Barreira, j. em 12.8.1996;
Apelação nü 998.355/7, de São Paulo, 10a Câmara, v.u., Rei. Juiz Breno
Guimarães, j. em 18.9.1996), apoiados nos escólios de Ada Pellegrini Grinover,
Antonio Guimarães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Luiz Flávio
Gomes (“Juizados especiais criminais”, São Paulo, 1996, Ed. Rev. dos Tribunais,
nfi 19, pág. 134), bem como de Damásio E. de Jesus (“Lei dos Juizados Especiais
Criminais anotada”, São Paulo, 1995, Ed. Saraiva, pág. 68).
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Nessa linha de raciocínio, conforme até mesmo previsão legal, a decisão
de transação penal não gera reincidência, antecedentes criminais e efeitos civis
(§ 4- e § 6fi do art. 76 da Lei na 9.099/95).
Ora, diante disso, como se idealizar que uma sanção transacionada
possa ser executada, na forma do artigo 85 da Lei n2 9.099/95 (ou na forma da
Lei n2 9.268/96), sem que haja um prévio processo de conhecimento, mormente
sem que exista uma sentença penal condenatória, onde, além de se reconhecer
existente o direito, inflige-se uma pena ao transgressor do preceito penal.
Note-se que a Lei n2 9.268/96, alterando a redação do artigo 51 do CP,
dispõe, expressamente, que: “transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será considerada dívida de valor...”
Logo, com a devida permissão, coerente entender-se que:
a) o objetivo direto da transação consiste na não-propositura da ação
penal, não na não-punição do pretenso autor da infração penal;
b) casual inadimplemento do acordo ocasiona o oferecim ento da
denúncia, desde que já exista embasamento para tanto;
c) a execução da multa de que cuida o artigo 85 da Lei n2 9.099/95 há
de ser destinada para a pena imposta na sentença pena! condenatória, resultante
do “devido processo legal” (inciso LIV do art. 52 da CF), que deve obedecer ao
rito sumaríssimo, estabelecido nos artigos 77 a 83 da Lei i r 9.099/95.
Nesse diapasão são as ponderações de Pedro Henrique Demercian e
Jorge Assaf M aluly:
“Segundo entendemos, a proposta penal tem por finalidade a ‘exclusão
do processo’ e dos efeitos dele decorrentes (inclusive a sanção de natureza
penal), com a culminação de regras de conduta ou a aplicação de uma multa. A
aceitação da proposição pelo suposto autor do fato, sem pre consensual,
redundará na transação e consequente homologação pelo magistrado.
Nessa ordem de idéias - e sem nos afastarmos do conceito de que a
multa ou a restrição de direitos não se equivalem (para efeito de aplicação
deste instituto) às “sanções penais propriamente ditas” - sustentamos que as
medidas cumuladas na proposta, eventualmente descumpridas, não devem ser
submetidas a processo de execução, que fica reservado para as penas aplicadas
no procedimento sumaríssimo.
Em outras palavras, o consenso implica necessariamente a convergência
de vontades: de um lado, o Ministério Público deixa de exercer o poder-dever
de instaurar a ação penal (com a exclusão do processo); e. de outro, o autor do
fato aceita submeter-se a uma multa ou a algumas regras de conduta que, uma
vez adimplídas, motivarão a extinção da punibilidade. Eventual descumprimento
deverá resultar pura e simplesmente no oferecimento da denúncia ou a adoção
de procedimento preparatório para tal desiderato (p. ex., requisição de inquérito
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policial ou diligências necessárias ao embasamento da denúncia), retornandose ao status quo ante.
Reafirmamos: a transação não tem por objeto imediato deixar de punir o
suposto autor de uma infração penal, mas sim a não-propositura da ação penal,
evitando-se, de maneira secundária, os efeitos deletérios daí resultantes. Nesses
termos, a rescisão do acordo não pode redundar na imediata aplicação de pena,
mas sim naquilo que foi objeto da transação, ou seja, o processo penal.
Sendo assim, por uma questão até de coerência com o raciocínio ora
desenvolvido, forçoso reconhecer-se que a sentença homologatória da transação
não faz coisa julgada material, mas tão-somente formal, e funciona unicamente
como instrumento de controle jurisdicional da legalidade do acordo encetado”
(“Juizados Especiais Criminais - Comentários”, Rio de Janeiro, 1996, Aide
Ed., nu 5.2.4., págs. 65 e 66).
Perfilhando esta orientação, assentou essa Egrégia Corte, recentemente, que:
“ ...a h o m o lo g a ç ão da p ro p o sta de tra n sa ç ã o g e ra , ú n ica e
exclusivamente, coisa julgada formal face ao princípio rebus sic stantibus.
A partir do momento em que o autor da infração descumpre o seu
acordo firmado com o Ministério Público, não efetuando o pagamento de multa
acordada, a homologação do acordo perde sua eficácia e surge para o Ministério
Público o dever de promover a ação penal pública, tornada insubsistente a
transação que não foi honrada.
Perdeu o autor da infração precioso momento de demonstrar ser pessoa
de caráter e que voluntariamente se submete à branda sanção penal.
Não havendo coisa julgada material pode perfeitamente o Ministério
Público promover a devida ação penal.
Caso se pensasse o contrário, estar-se-ia premiando o falso compromisso,
a sordidez de intenções, quando o autor da infração quer os benefícios da lei e
foge da contraprestação a que fica obrigado após aceitar a transação.
Não é caso de aplicação do artigo 85 da citada lei, pois este, numa
reflexão mais profunda, só pode servir para execução de penas impostas em
razão do procedimento sumário na Lei i r 9.099/95, e jam ais para executar
transação não cumprida” (Apelação na 1.072.105/8, de São Paulo, Ia Câm.,
v.u., Rei. Juiz Damião Cogan, j. em 9.10.1997).
Mesmo se aceitando, apenas por argumentar, a assertiva de que o citado
artigo 85 da Lei nu 9.099/95 teria incidência em caso de multa infligida em
sentença não condenatória, seria inviável a sua aplicação.
Primeiramente, porque, com o advento da Lei nu 9.268/96, impossível
é a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade. Segundo, porque
irrealizável é a conversão da pena de multa em restritiva de direitos, face à
ausência de previsão legal.
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Ademais, na aparente omissão da lei, deve-se procurar na interpretação
sistemática o melhor meio de se superar a dificuldade surgida.
Vale dizer, a Lei i r 9.099/95, dentre outras providências despenalizadoras, prevê o instituto da suspensão condicional do processo (art. 89), que
deriva também de transação entre o Ministério Público e o acusado. O inadimplemento das condições fixadas não causa ao acusado a imediata imposição da
pena. Ao contrário, neste caso, garante-se-lhe a ampla defesa e o contraditório,
podendo, inclusive, a final, ser ele absolvido.
Deve-se acolher tal critério no tocante à transação penal, porquanto
não é plausível que o legislador tenha tencionado cominar tratamento mais
severo às infrações de menor potencial ofensivo.
Em suma, na hipótese em estudo, como o apelado não recolheu a multa
aplicada, provocando a rescisão do acordo, restava ao Promotor de Justiça
oficiante ajuizar a respectiva ação penal, formulando a denúncia contra aquele,
o que, por sinal, foi feito (fls.).
Solução semelhante foi acenada, no que tange à pena restritiva de
direitos, por Fernando da Costa Tourinho Filho:
“E se o autor do fato não cumprir, injustificadamente, a pena restritiva
de direito? A nós nos parece que a transação fica sem efeito, sem possibilidade
de renovação, instaurando-se o competente processo contra o autor do fato,
seguindo-se o procedimento comum estabelecido para a contravenção ou crime
apenado com detenção, conforme o caso” (“Processo Penal”, 4a vo!., São Paulo,
1997, Ed. Saraiva, 18a ed., capítulo 54, nü 2, pág. 167).
5.
Nessas condições, opino pelo provimento do reclamo ministerial,
reformando-se a r. decisão impugnada (fls.), para o efeito de se receber a
denúncia proposta contra o apelado, determinando-se o prosseguimento do
feito, nos moldes da lei processual penal (art. 539 do CPP).
São Paulo, 29 de dezembro de 1997.
José Marcos Marrone, Procurador de Justiça
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação-Contravenção na
1.089.619/3, da Comarca de Praia Grande - 2a V.C. (Proc. na 94/97), em que é:
Apelante: Ministério Público
Apelado: M.A.S. ou M.A.S.C.
A co rd am , em Prim eira Câmara do Tribunal de Alçada Criminal,
proferir a seguinte decisão:
Deram provim ento à apelação para receber a denúncia, tornando
insubsistente a transação homologada, nos termos do Acórdão. V.U.
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Nos termos do Voto do Relator, em anexo.
Participaram do Julgamento os Srs. Juizes Eduardo Goulart (22 Juiz),
Di Rissio Barbosa (3® Juiz).
São Paulo, 16 de abril de 1998.
Pires Neto, Presidente e Relator

casos previstos pela Lei i r 9.099/95, só faz coisa julgada formal, pelo que,
como já foi decidido por esta Câmara, sendo Relator o Eminente Juiz Damião
Cogan, “a partir do momento em que o autor da infração descumpre o seu
acordo firmado com o Ministério Público, não efetuando o pagamento de
multa acordada, a homologação do acordo perde sua eficácia e surge para o
M inistério Público o dever de prom over a ação penal pública, tornada
insubsistente a transação que não foi honrada” (Apelação na 1.072.105/8, de
São Paulo, j. 9.10.1997).
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V oto n 2 6.454
M.A.S., apontado como autor de fato típico do artigo 32 da Lei das
Contravenções Penais, aceitou proposta de aplicação antecipada de multa,
formulada pelo representante do Ministério Público nos termos da Lei ir 9.099/
95, o que foi devidamente homologado pelo Juízo de Primeiro Grau na audiência
preliminar cujo termo está a fls.
P orém , o autor do fato jam ais efetuou o pagam ento da m ulta,
descum prindo os term os da transação, apesar de haver sido intim ado
pessoalmente para tanto (fls.), pelo que o Dr. Promotor ofereceu denúncia,
que, todavia, foi rejeitada pelo Dr. Juiz de Direito da Comarca de Praia Grande,
que, entendendo ter havido trânsito em julgado daquela homologação, indeferiu
a petição inicial ofertada pelo Ministério Público e determinou a abertura de
vista ao Dr. Promotor para execução (fls.).
Inconformado, o Dr. Promotor apelou em tempo hábil para pedir a
reforma dessa r. decisão, a fim de ser recebida a denúncia.
O recurso foi bem processado e a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
representada pelo Dr. José Marcos Marrone, opinou pelo provimento (fls.).
É o relatório.
Com o foi bem destacado nesse excelente parecer, im põe-se o
provimento do apelo.
É oportuna a lição de Pontes de Miranda:
“Sc os efeitos da declaração de vontade dependem do adimplemento
da contraprestação, ou a declaração de vontade, prestada pelo Estado, não
compôs o negócio jurídico, por ser necessário que outra declaração de vontade
ou algum ato de credor seja emitido, ou a declaração de vontade só tem os
efeitos obrigacionais ou reais após contraprestação. Esses pormenores não
im portam no que concerne à rescindibilidade da sentença que presta a
declaração. Se, depois, deixa de ser contraprestada a declaração que se fazia
mister e o prazo para ser contraprestada precluiu, tudo se passa como a respeito
da oferta a que se não seguiu aceitação: o negócio jurídico bilateral não se
concluiu” (em “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VI, Ed.
Forense/Rio de Janeiro, 1975, pág. 360).
Pode-se entender, portanto, que a homologação da transação proposta
pelo representante do M inistério Público e aceita pelo autor do fato, nos
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Também é esse o entendimento de Tourinho Filho, em seu “Processo
Penal”, 42 vo!., Ed. Saraiva/SP, 1997, 18a ed„ pág. 167).
Aliás, seria ilógico impedir-se a instauração da com petente ação
penal quando o autor de fato típico houvesse quebrado, voluntária e
injustificada-m ente, o com prom isso assumido perante o juiz de efetuar o
pagam ento da multa objeto de transação hom ologada, mesmo porque, se
assim se entendesse, estar-se-ia prem iando a torpeza de quem houvesse se
valido de expediente sórdido e condenável para obter os benefícios trazidos
pela Lei n2 9.099/95.
Assim sendo, impõe-se o recebimento da denúncia que imputou a
M.A.S. a infração do artigo 32 da Lei das Contravenções Penais, ficando
instaurada a ação penal.
Pelo exposto, dá-se provimento à apelação para receber a denúncia,
tornando insubsistente a transação homologada, tudo nos termos deste Acórdão.
Antônio Luiz. Pires Neto, Relator

Lei n2 9.271/96 que deu nova redação ao artigo
366 do CPP é de natureza mista - Contendo normas de direi
to processual e penal, as quais não podem ser dissociadas Decisão de conteúdo exclusivamente formal, quando se veri
fica sua inutilidade dá-se a preclusão p r o j u d i c a t o não poden
do o juiz a q a o modificá-la
José Marcos Marrone
Procurador de Justiça - SP.

__________ _____________________________

CORREIÇÃO PARCIAL N2 1.120.543/0 - São Paulo
Requerente: Ministério Público
Requerido: Juízo da Comarca
Réu: S.A.R.
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P arecer da P rocuradoria de J ustiça
Egrégio Tribunal,
!. Trata-se de correição parcial interposta da r. decisão que, na forma
do artigo 366 do CPP, com a redação dada pela Lei i r 9.271/96: a) manteve a
suspensão do Processo na 282/96 da 5a Vara Criminal do Foro Regional, Comarca
de São Paulo, a que estava respondendo o recorrido por infração ao artigo 147
do CP, sucedida em 14 de março de 1996 (fls.); b) ordenou a fluência do
pertinente lapso prescricional (fls.).
Objetiva o ilustre Promotor de Justiça recorrente, Dr. Marco Antonio
Vargas Pereira, a reforma da r. decisão monocrática, para que seja determinada
a retomada do aludido feito até final sentença, sustentando, para tanto, em
síntese, que: a suspensão prevista na Lei na 9.271 /96 não possui efeito retroativo;
a retroação parcial desta lei não pode ocorrer, por falta de previsão legal (fls.).
2.
Inicialmente, a r. decisão recorrida (fls.), data maxima venia, deve
ser anulada, em face de ter ocorrido a preclusão projudicato, expressão assim
definida por José Frederico Marques:
"Pode dar-se a preclusão pro judicato quando se verifica a imutabilidade,
dentro do processo, de uma decisão de conteúdo exclusivamente formal. Em
pronunciamentos jurisdicionais dessa espécie, não há que falar em coisa julgada,
uma vez que está ausente da decisão qualquer resolução judicial atinente ao
meritum causae. A preclusão dessa natureza, além de exaurir o direito processual
da parte, cria um impedimento ou uma limitação ao próprio juiz. E como a
verdadeira preclusão não alcança os poderes do juiz, mas tão-só as faculdades
e os direitos processuais das partes, fala-se em preclusão pro judicato.
Na sentença de pronúncia, há preclusão pro judicato depois que o juiz
a profere e encerra-se o prazo recursal, uma vez que não pode revogá-la o
magistrado. Não há, aí, coisa julgada, apesar do que diz o artigo 416 do Código
de Processo Penal, porque o conteúdo da decisão é exclusivamente processual.
A imutabilidade dos efeitos da decisão, no processo, deriva, assim, da preclusão
pro judicato.
A preclusão pro judicato pode ser integral ou limitada. Dá-se a primeira
quando inadmissível o reexame da decisão do juiz até mesmo pelos tribunais de
superior instância; e ocorre, ao contrário, a preclusão limitada quando só o órgão
de grau inferior fica impedido desse reexame" (“Elementos de direito processual
penal”, Ia ed., Campinas: Bookseller, 1997, vol. III, na 638, pág. 90).
Na hipótese em estudo, a requerimento ministerial (fls.), o referido
processo, com base no atual artigo 366 do CPP, foi suspenso pelo DD. Juízo a
quo em 5 de maio de 1997 (fls.), não tendo sido interposto recurso contra a
respectiva r. decisão, que veio a se tornar imutável.
Note-se que, embora não tenha havido menção expressa, pode-se inferir
que o curso do lapso prescricional também ficou suspenso.
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Logo, considerado o caráter rebuc sic stantibus da decisão que suspende
o processo, o feito em questão só poderia ser retomado, ressalvada a produção
a n tecip ad a de provas reputadas urgentes, se tivessem sobrevindo as
circunstâncias legais autorizadoras, mais precisamente, se o recorrido tivesse
comparecido para interrogatório ou se tivesse ele constituído advogado (vide
caput e § 2a do art. 366 do CPP), o que não havia acontecido.
Por outro lado, o DD. Juízo de 1" grau não poderia reconsiderar, ou
alterar, aquela r. decisão (ordenou a fluência do prazo da prescrição). Somente
o órgão jurisdicional hierarquicamente superior poderia fazê-lo.
Nos dizeres do eminente Min. Rodrigues Alckmín, do Supremo Tribunal
Federal, constantes do voto proferido no RHC na 51.423-PA:
“...como o processo encerra uma série de atos formais, coordenados
progressivamente, tendo-se em vista a finalidade a que se destina, daí se segue
que, salvo nos casos em que a lei o permite, não pode o juiz, sem tumulto no
procedimento, reformar decisões proferidas, retrocedendo na marcha processual”
(RTJ 69/367 e 368).
Aceitando-se raciocínio oposto, estar-se-ia trazendo para o procedimento
uma instabilidade incompatível com o objetivo do processo, que consiste na
prestação jurisdicional a ser atingida por meio de uma seqüência ordenada de atos.
3.
Todavia, permissa venia, deve ser outorgado habeas corpus de ofício,
com fulcro no artigo 654, § 2a, do CPP, em prol do recorrido, para o fim de se
arredar a primeira r. decisão, na parte que suspendeu o processo em debate (fls.),
Com efeito, esta suspensão gerou constrangimento ilegal ao recorrente,
em desfavor de quem não se aplica a norma do presente artigo 366 do CPP, que
é irretroativa na sua totalidade.
Explicando: a nova redação do artigo 366 do CPP estabelece, a um só
tempo, a suspensão do processo e a suspensão do curso do prazo prescricional.
Consequentemente, inserindo nova causa de suspensão do lapso prescricional,
o preceito em estudo tem também natureza penal, mais severa, que interfere
com o iuspimiendi, sem poder retroagir em prejuízo do acusado, não se podendo
aplicá-lo às infrações penais cometidas antes da Lei n" 9.271/96, cujo início de
vigência deu-se em 17.6.1996.
De outra parte, não se pode dissociar a interpretação da norma jurídica,
fazendo-a retroagir em uma parte e não na outra. Aceitando-se a aplicação
imediata de sua parte processual (art. 2a do CPP), considerando-se a sua parte
penal irretroativa (art. 5a, inciso XL, da CF e art. 2a, parágrafo único, do CP),
estar-se-ia criando uma terceira lei, o que feriria intimamente a intenção do
legislador. Assim, a interpretação da lei nova deve ser efetuada de modo
conjunto, sem que o conteúdo penal seja separado do conteúdo processual.
Confirmando esse entendimento, a Egrégia 2a Turma do Pretório Excelso,
submetendo a Lei nfi 9.271/96 à regra da irretroatividade da lei penal (CF, art. 5a,
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inciso XL), afirmou a indissociabiiidade do sobrestamento do processo e da
suspensão da prescrição, arredando a teoria da aplicação “intermediária” do
artigo 366 do CPP (HC nfl 74.695-SP, v.u., Rei. Min. Carlos Velloso, j. em
11.3.1997, apuei “Boletim Informativo do S T F ’, nü63, ed. de 19.3.1997, pág. 2).
De tal orientação não dissentem respeitáveis precedentes da Egrégia 1aTurma
do Supremo Tribunal Federal (HC nu 75.284-5-SP, v.u., Rei. Min. Moreira Alves,
j. em 14.10.1997, DJU de 21.11.1997, pág. 60.587; HC na 76.003-l-RJ, v.u.,
Rei. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 18.11.1997, DJU de 19.12.1997, pág. 44).
Posição idêntica, enfatizando a impossibilidade da separação das partes
penal e processual penal do preceito em questão, assumiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (RHC nü 6.142-SP, 5a Turma, v.u., Rei. Min. José Dantas, j.
em 18.2.1997, in “Boletim do STJ”, ir 4, 1997, pág. 65; HC na 5.677-SP, 6a
Turma, Rei. Min. William Patterson, j. em 26.5.1997, DJU de 23.6.1997, pág.
29.191; RHC n'J 6.203-SP, 5a Turma, v.u., Rei. Min. Edson Vidigal, j. em
24.6.1997, DJU de 8.9.1997, pág. 42.529; RHC nu 6.595-MS, 5a Turma, v.u.,
Rei. Min. Cid Flaquer Scartezini, j. em 12.8.1997, DJU de 8.9.1997, pág. 42.532;
Rec. Esp. nfi 128.320-SC, 5aTurma, v.u., Rei. Min. José Arnaldo, j. em 8.9.1997,
DJU de 6.10.1997, pág. 50.035; Rec. Esp. na 142.251-SP, 5a Turma, v.u., Rei.
Min. Felix Fischer, j. em 16.9.1997, DJU de 13.10.1997, pág. 51.630).
No mesmo sentido tem concluído a maioria das Câmaras desse Colendo
Sodalício, podendo citar, a título ilustrativo, os pronunciamentos constantes
dos seguintes recursos;
a) RSE nu 1.034.775/6, de Brotas, 16a Câm.. Rei. Juiz Assumpção Neves,
j. em 21.11.1996;
b) RSE nu 1.014! .975/5, de São Paulo, T Câm., Rei. Juiz Luiz Ambra,
j. em 30.1.1997;
c) RSE i r 1.041.337/6, de Tietê, Ia Câm., Rei. Juiz Pires Neto, j. em
6.2.1997;
d) Cor. Pare. na 1.041.049/1, de Bragança Paulista, 15a Câm., Rei. Juiz
Carlos Biasotti, j. em 17.2.1997;
e) RSE nu 1.040.321/8, de Diadema, 6a Câm., Rei. Juiz Ivan Marques,
j. em 19.3.1997;
0 RSE ir 1.047.863/2, de São Paulo (3aVara Criminal do Foro Regional
de São Miguel Paulista), 14a Câm., Rei. Juiz Oldemar Azevedo, j. em 8.4.1997;
g) RSE nü 1.058.917/0, de São Paulo (2aVara Criminal do Foro Regional
de São Miguel Paulista), 2a Câm., Rei. Juiz José Urban, j. em 12.6.1997;
h) RSE rr 1.041.631/6, de Campinas (Vara Distrital de Vaünhos), 8a
Câm., Rei. Juiz Barbosa de Almeida, j. em 14.8.1997;
i) RSE nfi 1.067.159/6, de Santos, 5a Câm., Rei. Juiz Cláudio Caldeira,
j. em 17.9.1997;
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j)
RSE i r 1.073.729/7, de São Paulo, T Câm., Rei. Juiz Nogueira Filho,
j. em 25.9.1997;
l) RSE n~ 1.073.933/6, de Martinópolis, 1 Ia Câm., Rei. Juiz Xavier de
Aquino, j. em 6.10.1997;
m) RSE nü 1.071.745/6, de São Paulo (3a Vara Criminal do Foro Regional
de São Miguel Paulista), 16a Câm., Rei. designado Juiz Carlos Bonchristiano,
j. em 9.10.1997;
n) RSEn“ 1.093.413/3, de São Paulo (2a Vara Criminal do Foro Regional
de São Miguel Paulista), 13a Câm., Rei. Juiz Rui Stoco, j. em 31.3.1998;
o) RSE rr 1.085.221/9, de Piracicaba, 7a Câm., Rei. Juiz Corrêa de
Moraes, j. em 16.4.1998;
p) RSE n° 1.082.575/7, de Sorocaba, 14a Câm., Rei. Juiz França
Carvalho, j. em 12.5.1998.
Em suma, a regular tramitação do feito à revelia atinge ao acusado, ora
recorrido, de maneira mais amena, visto que existe um ônus insuperável imposto
pela nova lei, que é a imprescritibilidade da pretensão punitiva, sinalizador de
maior gravidade.
4.
De outra parte, ao contrário do afirmado pelo eminente DD. Juiz a
quo (fls.), a suspensão da prescrição, norma essa prevista no atual artigo 366
do CPP, não é inconstitucional.
Sobre isso já assentou essa Colenda Corte:
“Não convence o argumento de que (a Lei rr 9.271/96) seria contrária
à Constituição Federal. A pretensão punitiva existe para o Estado - em face de
ato aparentemente delituoso do réu - contudo, deve se sujeitar às normas que
impõem o equilíbrio processual. Essa pretensão deve ser efetivada de maneira
justa e qualquer lei que tenha esse objetivo, antes realiza os princípios maiores
de respeito ao contraditório e ampla defesa, do que ofende qualquer direito das
partes no processo.
Igualmente, não se pode inquiná-la de inconstitucional porque criara
novos tipos penais imprescritíveis. Na medida em que apenas suspende o prazo
de prescrição, não estabelece a impossibilidade de que ocorra. Afinal, esse
prazo pode ser retomado a qualquer momento e, portanto, a lei não arredou sua
fluência definitiva.
Saliente-se. também, que o legislador constitucional não teve a pretensão
de estabelecer em numerus clausus os tipos penais imprescritíveis. As normas
do artigo 5U, incisos XLII aXLIV, são antes destinadas ao legislador ordinário,
estabelecendo-ihe a obrigatoriedade de tomar os crimes que mencionam como
não sujeitos à prescrição. O legislador ordinário pode aumentar esse rol. O que
lhe é vedado é restringi-lo. Isso ocorre porque a matéria atinente à extinção de
punibilidade não é originariamente de natureza constitucional. Jamais foi
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cuidada em nossas constituições anteriores e a regra é que a lei ordinária disponha
a esse respeito. É, igualmente, o que ocorre em outros países, como se vê no
Código Penal alemão, quando trata desse tema acerca do genocídio, e no Código
Francês, ao cuidar dos atentados à pessoa humana, por exemplo. Portanto, ainda
que a Lei n* 9.271/96 tivesse estabelecido novos tipos imprescritíveis - o que
não realizou - ainda assim, não seria inconstitucional. Aliás, ela não se dirige a
tipos penais determinados, mas a uma situação processual que motiva a suspensão
do procedimento e do prazo de prescrição de qualquer crime, objetivando retomálos, no futuro, em situação de maior equilíbrio para as partes” (RSE nu 1.060.257/
4, de Santos, 4a Câm., v.u., Rei. Juiz Figueiredo Gonçalves, j. em 27.5.1997).
Confira-se na mesma esteira, afastando a eiva da inconstitucionalidade:
a) artigo de René Ariel Dotti, intitulado “A ausência do acusado e a
suspensão do processo”, publicado na RT 730/401, particularmente pág. 403;
b) a lição ministrada por Fernando da Costa Tourinho Filho, constante
do seu “Código de Processo Penal comentado”, 2a ed., São Paulo: Saraiva,
1997, vol. 1, págs. 555-556;

e) Cor. Pare. na 1.065.547/5, de Ribeirão Preto, Ia Câm., v.u., Rei. Juiz
Luis Ganzerla, j. em 28.8.1997;
f) Cor. Pare. nü 1.065.539/6, de Ribeirão Preto, 2a Câm., m. de v., Rei.
Juiz Rulli Junior, j. em 4 .9 .1997;
g) Cor. Pare. nu 1,072.869/7, de Ribeirão Preto, 3a Câm., v.u., Rei. Juiz
Fábio Gouvêa, j. em 16.9.1997;
h) Cor. Pare. n° 1.065.545/1, de Ribeirão Preto, 13a Câm., v.u.. Rei.
Juiz Teodomiro Méndez, j. em 16.9.1997.
6. Outrossim, não se operou a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, nos moldes propostos pelo digno defensor dativo (fls.).
Entre a data do fato, 14 de março de 1996 (fls.), e a do recebimento da
denúncia, 24 de junho de 1996 (fls.), bem como entre esta data e a d a suspensão
do curso da prescrição, 5 de maio de 1997 (fis.), não decorreu o biênio
prescricional, previsto no art. 109, inciso VI, do CP.
Contudo, na hipótese de ser cassada a primeira r. decisão (fls.), deve-se
reconhecer a ventilada prescrição, posto que, da data do recebim ento da
denúncia até hoje, já se escoou o lapso de dois anos.
7. Nessas condições, opino:
a) no sentido de se declarar, de ofício, a nulidade da r. decisão impugnada
(fls.), em virtude de se ter verificado a preclusão pro judicato, reputando-se
prejudicado, destarte, o recurso ministerial oposto (fls.).
b) pela concessão de habeas corpus de ofício, para o efeito de se cassar
a primeira r. decisão, na parte que decretou a suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional (fls.), julgando-se extinta, igualmente, a punibilidade
do recorrido, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado
(vide item 6Üdesse parecer).
São Paulo, 6 de outubro de 1998.
José Marcos Marrone, Procurador de Justiça
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c) as decisões proferidas nos seguintes recursos: RSE nü 1.041.231/1,
de Atibaia, 1 Ia Câm., do TACrim de SP, v.u., Rei. Juiz Renato Nalini, j. em
6.1.97; Ap. nu 1.082.711/1, de Santos, 6a Câm. do TACrim de SP, m. de v„ Rei.
Juiz Ivan Marques, j. em 4.3.1998; Cor. Pare. nu 216.311-3/0, de Bragança
Paulista, 4a Câm. Crim. do TJSP, v.u., Rei. Des. Ary Belfort, j. em 12.1 1.1996.
5.
No tocante à possibilidade de se utilizar, no caso em tela, o habeas
corpus, já respondeu positivamente, em hipótese análoga, esse Egrégio Tribunal:
“Todo constrangimento ilegal pode ser afastado através de habeas
corpus. Este é o remédio heróico para impedir que o réu continue sofrendo um
constrangimento ilegal. Logo, não havendo possibilidade de conhecer do recurso
como correição parcial, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para afastar
o despacho que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional,
determinando que se continue com a tramitação do processo até sua decisão
final” (RSE na 1.055.949/8, de São Paulo, 6a Câm., m. de v., Rei. designado
Juiz Almeida Braga, j. em 30.4.1997).
Confira-se no mesmo diapasão, admitindo o emprego do writ para o
fim mencionado, as decisões proferidas nessas medidas judiciais:
a) HC na 298.744/2, de São Paulo, 3a Câm., v.u., Rei. Juiz Fábio Gouvêa,
j. em 17.12.1996;
b) Cor. Pare. i r 1.042.543/3, de Praia Grande, 14a Câm., v.u.. Rei. Juiz
Haroldo Luz, j. em 13.5.1997;
c) HC n" 307.118/2, de São Paulo, Ia Câm., v.u., Rei. Juiz Silveira
Lima, j. em 3.7.1997;
d) RSE na 1.036.971/5, de Santos, Ia Câm., v.u., Rei. JuizDamião Cogan,
j. em 14.8.1997;
'

A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial nQ1.120.543/
0, da Comarca de São Paulo - F.R. Santana 5.V.C. (Proc. nü 282/96), em que é:
Recorrente: Ministério Público
Requerido: Juízo da Comarca
Réu: S.A.R.
A c o rd a m , em Décim a Prim eira Câm ara do Tribunal de Alçada
Criminal, proferir a seguinte decisão:
Prejudicada a C orreição Parcial, concederam Habeas Corpus de
ofício. V.U.
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Nos termos do Voto do Relator, em anexo.
Presidiu e participou do Julgamento o Sr. Juiz Ricardo Dip (3J Juiz),
participando ainda, o Sr. Juiz Wilson Barreira (2UJuiz).
São Paulo, 9 de novembro de 1998.
Xavier de Aquino, Relator

efeito de se cassar a primeira r. decisão, na parte que decretou a suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional (fls.), julgando-se extinta, igualmente,
a punibilidade do réu, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
E o relatório.
Examinados os autos, temos para conosco que assiste razão integral ao
Douto Procurador oficiante.
Na decisão xerocopiada à fls., datada de 5.5.1997, o MM. Juiz já havia
determinado a suspensão do processo, diante da revelia, sem estabelecer que o
prazo prescricional continuaria a correr. Dessa decisão as partes não recorreram,
tornando-a imutável.
Ora, diante da preclusão pro judicato, não poderia o Magistrado a quo
modificar sua decisão, ordenando a fluência do prazo prescricional.
Portanto, declara-se nula a decisão de fls. copiada reprograficamente
às fls.
Outrossim, o primeiro decisum (fls.) não pode subsistir, diante da
irretroatividade da Lei nB9.271/96.
Com o advento da Lei ntt 9.271/96, que passou a te r validade a partir de
17 de junho de 1996, houve alteração no dispositivo 366 do CPP, posto que o
artigo l u da lei em referência recita que se o réu for citado ficticiamente e não
comparecer ou tampouco constituir causídico, ficarão suspensos o processo e
o prazo prescricional.
Se anteriormente entendia-se que havia uma presunção de que o acusado
que não atendesse o chamamento judicial tinha conhecimento da acusação,
agora, inverteu-se tal posicionamento, tanto assim que o processo permanecerá
suspenso, até que se leve a efeito efetivamente essa ciência.
Com esse proceder ficou claro que o legislador deseja que ninguém
mais seja processado sem ter conhecimento real da acusação do processo contra
si instaurado. Portanto, é essa a mensagem da lei que se baseia nos princípios
do efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório.
Outrossim, a Lei n“ 9.271/96 deve ser aplicada por inteiro, isto é,
suspende-se o processo, bem como fica suspenso o curso do lapso prescricional.
“Quanto ao critério da apuração da maior benignidade, o Código de
1940 foi omisso, o que ensejou controvérsia doutrinária. Nelson Hungria
(“Comentários do Código Penal”, 5a ed., vol. 1,1.1/5, pág. 120), Aníbal Bruno
(“Direito Penal - Parte Geral”, 4a ed., t. 1/270, 1984), Roque Brito Alves
(“Direito Penal - Parte Geral”, pãgs. 213 e 214) e Heleno Cláudio Fragoso
(“Lições de Direito Penal - Parte Geral”, págs. 106-107, 1987) não admitem a
combinação de lei anterior e de lei posterior para efeito de extrair de cada uma
delas as partes mais benignas ao agente, porque o juiz estaria, nesta situação,
criando um a terceira lei, o que seria de todo inadmissível. (“Código Penal e
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V oto tr 3.851
Diante de uma decisão de conteúdo exclusivamente formal, quando se
verifica sua imutabilidade, dá-se a preclusão pro judicato, não podendo o juiz
modificá-la.
O Supremo Tribunal Federal é competente para, através de ação direta,
declarar a inconstítucionalidade de uma lei. A teor do artigo 97 da Constituição
da República, não pode a Câmara ou Turma de qualquer outro tribunal fazê-lo,
nem na via incidental.
A Lei rf 9.271/96, que deu nova redação ao artigo 366 do CPP, é de natureza
mista, contendo normas de direito processual (suspensão do processo) e penal
(suspensão do prazo prescricional), as quais não podem ser dissociadas. A suspensão
da prescrição é prejudicial ao agente e, assim, referido diploma legal não se aplica
aos processos cujos fatos ocorreram em data anterior à sua vigência.
Vistos.
Inconformado com a r. decisão datada de 2.6.1998 (fls.) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal do Foro Regional de Santana, desta
Capital, que houve por bem determinar a suspensão do Processo nu 282/96,
com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, com nova redação dada
pela Lei i r 9.271/96, vez que o réu é revel e foi citado por edital, interpõe o
Ministério Público correição parcial, objetivando a reforma do decisum.
Para tanto, alega que o fato delituoso ocorreu em 14.3.1996, portanto,
antes da vigência da Lei ir 9.271/96, não podendo a mesma retroagir por inteiro
porque viria a prejudicar o réu e, outrossim, a suspensão do processo sem
interromper a prescrição não pode ocorrer, por falta de previsão legal. Pede,
então, o prosseguimento do feito.
Contrariado o reclamo, a ilustrada defesa argúi, em matéria preliminar,
a ocorrência da prescrição e, no mérito, sustenta o acerto da decisão.
Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios
fundamentos,
A douta Procuradoria-Geral, por sua vez, através de parecer do sempre
percuciente Dr. José Marcos Marrone, opina: a) no sentido de se declarar, de
ofício, a nulidade da r. decisão impugnada (fls.), em virtude de se ter verificado
a preclusão pro ju d ica to , reputando-se prejudicado, destarte, o recurso
ministerial oposto; e b) pela concessão de habeas corpus de ofício, para o
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sua interpretação jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros, 5a ed.,
Editora RT, 1995, pág. 51).
“O insuperável Mestre Nelson Hungria, a respeito da combinação de
aspectos favoráveis da lei nova com os da anriga, assim preleciona:
“examinaremos cada um desses casos, de per si', mas preliminarmente, cumpre
advertir que não podem ser entrosados os dispositivos da lex nova com os da
lei antiga, pois, de outro modo, estaria o juiz arvorado em legislador, formando
um a terceira lei dissonante, no seu hibridismo, de qualquer das leis em jogo.
Trata-se de um princípio em doutrina: não pode haver aplicação combinada
das duas leis.” (“Comentários ao Código Penal”, vo!. I, tomo Ia, 3a edição,
1955, págs. 109/10)” (FMUDireito, ano 10, na 17, pág. 129).
Essa corrente doutrinária é por nós adotada.
Em caso semelhante o então Juiz Barreto Fonseca, hoje Desembargador,
decidiu que: “Se o novo dispositivo da lei penal for mais favorável ao réu,
deverá ser aplicado integralmente e não pela metade, pois tanto o artigo 153, §
16, da CF (atual art. 5a, XL), como o artigo 2a do CP, falam em retroatividade
da lei mais benigna e não de parte dela” (Rev. 129.982).
Tem pertinência, ainda, o seguinte julgado: “A nova lei também
determina a suspensão do prazo prescricional. Não há como se aplicar uma
parte da lei por ser mais benéfica e deixar de aplicar outra por entender
prejudicial ...a nova lei não contempla a suspensão do processo a partir da
citação por edital sem a concomitante suspensão do prazo prescricional, já que
a segunda é condição da primeira” (TACrim-SP - HC na 294.226/4, da 15a
Câmara).
Assim, estamos que impossível a aplicação da Lei na 9.271 /96 a processos
cujos fatos ocorreram antes da data de sua vigência, isso porque, além de norma
processual penal que tenha aplicação imediata, traz em sen texto norma de natureza
penal mais gravosa, daí por que não pode ter efeito retroativo.
Nesse sentido preleciona o festejado mestre Damásio Evangelista de
Jesus:
“A norma do artigo 366, capiit, do CPP, na parte em que determina a
suspensão do processo, tem natureza processual penal, uma vez que disciplina
o ‘desenvolvimento do processo’ (Manzini, “Trattato di Diritto Penale ”, 1:68
e 69). Quando, entretanto, prevê a suspensão do prazo prescricional, é de Direito
Penal material. Temos então uma disposição mista, impondo princípios de
direito substantivo e processual. Quando isso ocorre, prevalece a natureza penal.
E assim convém, uma vez que a suspensão do processo gera, fatalmente o
impedimento do decurso prescricional. O Juiz, nos exatos termos da nova
legislação, sobrestando o processo, provoca automaticamente a suspensão do
lapso prescricional, proibindo que o feito se dirija à extinção da punibilidade.
Não se pode, pois, dissociar as duas formas de suspensão, a do processo e da

prescrição, para se conferir a incidência imediata no que tange ao sobrestamento
da ação penal (CPP, art. 2U) e efeito irretroativo na parte em que impõe a
suspensão da prescrição (CP, art. 2a, parágrafo único). A suspensão do prazo
prescricional em face do sobrestamento da ação penal era desconhecida em
nossa legislação. Logo, o artigo 366, nesse ponto, é mais gravoso que o
ordenam ento legal anterior (novatio legis in pejus). Deve ser, por isso,
irretroativo por inteiro, não se aplicando às infrações penais cometidas antes
da vigência da Lei (CF, art. 5a, XL: CP, art. 2a, parágrafo único). De modo que,
praticada a infração penal a partir da Lei na 9.271/96, se o réu, citado por
edital, não comparecer ao interrogatório, deixando de constituir defensor, ficarão
suspensos o processo e a prescrição da pretensão punitiva. As infrações penais
anteriores, entretanto, não são atingidas pela lei nova.” (“Boletim IBCCrim”
ir 42, edição especial, junho/96, pág. 3).
Também, a jurisprudência majoritária acompanha esse entendimento.
O Colendo Supremo Tribuna! Federal, a respeito, decidiu que: “A Lei
i r 9.271/96, que deu nova redação ao art. 366, caput, do CPP (“Se o acusado,
citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos
o processo e o curso do prazo prescricional,...”), sendo mais gravosa para o
réu, não se aplica aos crimes cometidos antes do início de sua vigência,
submetendo-se à regra da irretroatividade da lei penal (CF, art. 5a, XL). À vista
disso, e afirmando a índissociabilidade do sobrestamento do processo e da
suspensão da prescrição dispostos na referida lei, a Turma indeferiu habeas
corpus impetrado contra o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo,
afastando a pretensão de aplicação ‘intermediária’ do artigo 366 do CPP, com
a qual se requeria fosse conferida ao paciente a retroatividade da parte benéfica
(suspensão do processo), e a irretroatividade da parte a ele prejudicial (suspensão
da prescrição)”. (HC na 74.695-SP, Rei. Min. Carlos Velloso, 11.3.1997).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou que: “A Lei na 9.271/96
não pode ser aplicada aos processos em que se apuram crimes praticados em
data anterior a sua vigência porque, veiculando norma de natureza penal mais
gravosa, face à suspensão do lapso prescricional, não pode ter efeito retroativo.”
(RHC na 6.142/SP, Rei. Min. José Dantas, j. de 18.2.1997).
Esta Corte também já se pronunciou no mesmo sentido: “A Lei na 9.271/
96 que trata da suspensão do processo e do prazo prescricional não se aplica
aos processos em curso, pois por um lado é lei processual que não retroage, e
por outro, no que toda à suspensão da prescrição, é disposição de natureza
material, não retroagindo, também, por ser prejudicial ao réu, sendo certo ainda,
que não se pode aplicar apenas a parte benéfica da norma.” (Voto do Juiz Silvério
Ribeiro, Rec. ir 1.038.125).
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No mesmo diapasão estão os julgados insertos nos volumes 32/378,
33/308, 33/312, 33/329, 33/336, 33/343 da RJDTACrim.
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No caso em estudo, o fato delituoso ocorreu em 14 de março de 1996,
portanto, antes da vigência da Lei na 9.271/96, sendo, com o ficou dito,
inconcebível sua aplicação com efeito retroativo.
Por outro lado, não há que se falarem inconstitucionalidade da Lei ir
9.271/96, pois já tivemos a oportunidade de decidir, através do voto condutor
do em inente Juiz Renato Nalini, que a referida norma foi produzida de
conformidade com o processo legislativo e com a ordem fundante. “Se contiver
vício dessa natureza, incumbe ao Supremo Tribunal Federal decretá-lo em ação
direta de inconstitucionalidade. Órgão fragmentário de outro tribunal não pode
fazê-lo nem na via incidental, por força do disposto no artigo 97 da Constituição
da República”. (Recurso em Sentido Estrito n* 1.041.231-1, de Atibaia, 1 Ia
Câmara, v.u„ j. em 6.1.1997).
A respeito, René Arieí Dotti preleciona que “não impressiona, senão
aparentemente, a opinião de que a nova lei padeceria do vício de inconstitu
cionalidade porque não estabelece o prazo limite para a suspensão do processo.
Como é sabido, as causas de suspensão do curso prescricional previstas na CF
(art. 53, § 2~) e no CP (art. 116), também não preveem tal limite. Em se tratando
de acusado parlamentar, o curso prescricional poderá ser indefinido se houver
reeleições sucessivas. É curial que, nesses casos, o período máximo da suspensão
é pela regra geral de vinte anos (CP, art. 109, I). Também não convence o
eventual argumento de que essa solução produziría um a injustiça material
quando houver imputação de crime menos grave e cuja ação penal, pela pena
cominada prescreve em, por exemplo, 4 (quatro) ou até mesmo 2 (dois) anos.
C om e fe ito , b a sta v e rific a r que a C o n stitu iç ã o de 1988 p rev ê a
imprescritibilidade do crime decorrente de ação de grupos armados contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5U, XLIV). A lei ordinária
que definir as hipóteses típicas de tal ilícito poderá cominar penas moderadas
para algumas modalidades, tanto em nível de autoria como de participação.
Assim, o responsável por uma infração de menor consequência lesiva, mas
integrada no aludido rol, sofrerá os ônus decorrentes da imprescritibilidade.
Por último e quanto a este tema, deve-se afirmar que o legislador adora critérios
de Política Criminal. O conflito, inevitável, entre o interesse público e o interesse
privado deve ser resolvido sempre em favor daquele, como é evidente” (“A
ausência do acusado e a suspensão do processo” , RT 730/403).
Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade do instituto
da suspensão do lapso prescricional.
Por último, ficando cassada a decisão que suspendeu do processo, é de
se declarar extinta a punibilidade do réu S.A.R., pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, pois a denúncia foi recebida em 20.6.1996 (fls.) e, até
esta data decorreu lapso temporal superior a 2 anos.
Ante o exposto, fazendo coro ao parecer do Parquet deste Grau, declarase, de ofício, a nulidade da r. decisão impugnada (fls.), em virtude de se ter
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verificado a preclusão pro judicato, ficando prejudicado o recurso ministerial
e concede-se habeas corpus, de ofício, para o efeito de se cassar a r. decisão
que decretou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fls.),
julgando-se extinta, igualmente, a punibilidade do réu, diante da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Xavier de Aquino, Relator

Pronúncia - Admissibilidade - Homicídio con
sumado e tentado - Dolo eventual - Ré que consentiu que o
filho com 12 anos de idade dirigisse o veículo em via pública
movimentada, em dia chuvoso, vindo a atropelar e matar uma
mulher, ferindo uma criança que estava na calçada - Eventual
dúvida entre a existência de culpa e dolo que deve ser deslindada pelo Tribunal do Júri
Luiz Antonio Cardoso
Promotor de Justiça convocado - SR______________________________________:______

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nu 224.493.3/3-00 - São Paulo
Recorrente: J.R.N. ou J.R.
Recorida: Justiça Pública
P arecer da P rocuradoria de J ustiça
Inconform ada com a r. sentença que a pronunciou por infração ao
artigo 121, caput, c.c. artigo 29, duas vezes, um a delas c.c. artigo 14, II,
todos do CP, J.R .N . interpôs Recurso em Sentido E strito visando, em
p relim in ar, rea liz a ç ão de exam e m édico, e no m érito im p ro n ú n cia,
desclassificação da conduta de dolosa para culposa, e exclusão do homicídio
tentado, recurso que recebeu resposta da Justiça Pública, que sustenta a
desnecessidade da realização do exame, e acerto da r. sentença recorrida a
ser m antida por seus próprios fundam entos, o que inclusive ocorreu em
oportunidade de retratação.
A recorrente foi pronunciada por haver no dia 4 de janeiro de 1995, por
volta de 16:15h, na Av. Professor Guilherme Belfort Sabino, imediações do n"
1.401, Campo Grande, Jardim Marajoara, nesta Capital, concorrido para o
homicídio de N.R.S., e tentativa de homicídio de J.S., seu neto de 2 anos de
idade, que experimentou tesões corporais, quando, agindo com indiferença,
aceitou esses resultados, ao consentir que seu filho N.N.N., adolescente de 12
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anos de idade, passasse a dirigir o veículo Volkswagen, tipo Parati, placas TM5241, em via pública de elevado movimento, em dia de chuva, em velocidade
incompatível com o local, desconsiderando as limitações do condutor, que não
dispunha de habilitação e manejo do veículo, já que pela idade não tinha
coordenação psicomotora e destreza para dirigi-lo, acabando, ao fazer uma
curva à direita, por invadir a calçada e colher aqueles pedestres, arrastando-os
por alguns metros, prensando-os contra um muro ali existente, enquanto a
recorrente o acompanhava, acomodada no banco do passageiro.
1. Pretende a recorrente realização de exame médico, por perito oficial,
buscando seja constatado se ela era portadora de alguma doença, inclusive
seqüelas de cirurgia a que foi submetida, a possibilitar, quando dos fatos, ter
sido surpreendida por mal súbito, a confirmar sua versão de que não entregou
o veículo ao filho, mas sim que ele tomou a direção, sem o seu consentimento,
quando ela estava desmaiada.
Sem sentido converter o julgamento em diligência.
Logo que as vítimas foram atingidas testemunhas aproximaram-se do
local, e perceberam que a recorrente não demonstrava sintom a de que se
recuperava de um desmaio, mas sim que buscava mais que depressa, mudar do
a ssen to do p assageiro para o do m otorista, visando com isso inovar
artificiosamente a prova, fazendo crer que era ela quem dirigia o veículo na
oportunidade, e não o seu filho.
Ademais, como bem ressaltado pelo digno prolator da r. sentença
recorrida, a diligência pretendida seria inócua para a conclusão de que em
momento anterior ao acidente a recorrente teria sofrido desmaio ou mal súbito.
Por outro lado a constatação de que se “a Ré, é portadora de alguma
doença” e “qual a cirurgia a que foi submetida”, independe da realização da
diligência pretendida. Assistida que sempre esteve por equipe médica, se
necessários outros esclarecim entos além daqueles constantes dos autos,
ninguém melhor do que os próprios facultativos que a acompanham para
declarar sobre a cirurgia e seu estado de saúde. É certo, poderá se dizer que tal
prova é unilateral, no entanto, não menos certo, é que se ela discordar a parte
adversa, que faça a devida impugnação no momento oportuno, requerendo,
agora sim, se necessário, a realização do exame, que realmente no momento
processual, diante da prova produzida, mostra-se indiferente.
Pelo não acolhimento da preliminar.
2. Quanto ao mérito, três são os pontos fundamentais da controvérsia.
Sustenta a recorrente que: a - não permitiu voluntariamente que seu filho
tomasse a direção do veículo, momentos antes do acidente, a ponto de poder a
ela ser imputada a concorrência para o crime, a ensejar impronúncia; b - a
conduta do filho, para qual ela teria, nos termos da imputação, concorrido, não
é suficiente para caracterizar dolo eventual, a ensejar desclassificação; c - não

tendo sofrido a vítima-menor “qualquer lesão, pois apenas ‘machucou o lábio
superior’, não há que se falarem tentativa de homicídio, permitindo a exclusão
da pronúncia desse crime.
a - A recorrente teria se dirigido a uma fonte, no bairro em que reside,
para buscar água. Ela conduzia o veículo e a seu lado o filho N. No local
sentiu-se mal; ajudada pelo filho foi colocada no banco do passageiro, enquanto
a ele pedia que chamasse o marido. Desmaiou na sequência, e somente retomou
os sentidos com o impacto do atropelamento.
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Ela e o filho buscaram dar credibilidade a essa estória (fls.).
No momento do atropelamento, a recorrente estava sentada no banco
do passageiro, ao lado do filho, que dirija o veículo, e de imediato buscou
tom ar a direção, como se ela fosse a condutora, sendo essa sua conduta
manifestamente incomum com a de quem se restabelece de um desmaio, diante
de mal súbito.
Fosse verdade, as testemunhas que ali chegaram incontinente, teriam
percebido reação natural da recorrente, de quem acaba de acordar, de retomar
os sentidos, e que busca se pôr a par da situação; mas não, o que perceberam
foi completam ente o inverso, de pessoa bem lúcida, que conscientemente
procurava inovar artificiosamente as provas, passando do banco do passageiro
para o do motorista, demonstrando-se dona da situação.
Fosse verdade, também teria clamado por socorro.
As versões apresentadas pela recorrente e seu filho é manifesto ato
natural de defesa; ela não teria consentido voluntariamente a que o filho dirigisse
o veículo, ele teria agido em estado de necessidade.
Sem a menor força de convencimento, a evasiva não pode ser acolhida.
b - A recorrente permitiu que seu filho, um adolescente de 12 anos de
idade, dirigisse veículo em via pública, e a seu lado, seguia como passageira.
As limitações do filho foram desprezadas, não tinha ele destreza, tanto que a
pedagoga, testemunha presencial, A.F.B., que vinha logo atrás, percebeu que o
veículo se deslocava como se desgovernado, “seu condutor fazia zigue-zague”,
até que subiu na calçada atropelando as vítimas (fls.).
Habilitada, a recorrente bem sabia do risco que estava impondo a todos,
e mesmo em uma curva (à direita), permitia ao filho que imprimisse ao veículo
velocidade incompatível (no mínimo em 10% - 44 Km/h - acima da máxima
permitida para o local em condições normais de tráfego - 40 Km/h - fls. - o
que não era o caso diante de pista molhada).
No local a velocidade permitida era de 40 Km/h, não foi respeitada.
Percebe-se pelo croqui, fotos e palavras de testemunhas, que a condução do
veículo exigia habilidades, não era um local ermo, ao contrário, no momento
estava movimentado, pista em curva, e molhada.
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M anifesta a indiferença de J. aos resultados, recordistas em acidente
de trânsito, com mais de 100 brasileiros morrendo a cada dia vítimas desses
acidentes; campanhas sempre foram fadadas ao insucesso, e agora se promete
lei rigorosa para buscar diminuir a incidência dos acidentes, assim, todos bem
sabem do perigo quando não se adota cautelas na condução de veículo, quando
se desrespeita regras básicas da legislação de trânsito, dentre elas, não conduzir
veículo em estado de embriaguez, diminuir a velocidade ante a aproximação
de obstáculos, obediência a sinais de preferência, reservados a locais de maior
risco, assim como não imprimir ao veículo velocidade incompatível, e permitir
sejam conduzidos por pessoas que, pelas limitações da própria idade, não estão
habilitadas nem sequer de fato.
Tantos acidentes ocorrem, que qualquer motorista tem consciência de
que o desrespeito a essas regras básicas, frequentemente tem levado a resultados
irreparáveis, com graves lesões e mortes, mas mesmo assim, insistem em fazer
de veículos verdadeiras armas, insistem em proceder manobras de grande risco,
como dirigir em velocidade incompatível, inclusive pais, permitindo que filhos
inabilitados dirijam seus veículos, por vezes em locais de movimento.
Não pretendemos afirmar que todo acidente de trânsito decorra de dolo
direto ou eventual, de culpa consciente ou inconsciente, ou mesmo de caso
fortuito ou força maior, mas sim que cada caso deva ser avaliado diante de suas
peculiaridades, levando-se em conta até mesmo fatos circunstanciais que os
cercam, a ponto de se buscar definir com a maior probabilidade de acerto, o
elemento subjetivo da conduta, que sem dúvida, não pode ser delineado pela
gravidade do resultado, mas muito menos ser tratado, em regra, como mera
infração de trânsito, de natureza administrativa, generalizando as situações; o
elemento subjetivo da conduta, sempre deve merecer regular avaliação.
Estamos diante de caso em que o resultado foi dos mais graves, mas
não somente por isso, é que consta que a recorrente se propusera a permitir ao
filho, um adolescente que há menos de seis meses deixara de ser criança, dirigir
veículo em via pública, com todas as situações desfavoráveis já especificadas,
seguindo ao seu lado como passageira, sendo caso não de mera imprudência,
não de um resultado previsível, mas perfeitamente previsto, ao que se mostrou
indiferente; sem dúvida, queria agradar ao filho, isso independentemente do
que viesse a ocorrer.
A recorrente quando perm itiu ao filho dirigir o veículo naquelas
condições manifestamente desfavoráveis, onde existiam pessoas inclusive no
passeio, que não dispunham de incomum proteção, em via com movimento de
veículos, além da consciência comum e especial sobre os riscos que estava
impondo a todos, mostrou-se mesmo indiferente a resultado mais grave que
vem se apresentando como uma constante no nosso dia-a-dia, e isso caracteriza
dolo eventual.

A conduta da recorrente, de intensa reprovabilidade, não se alinha a
uma mera imprudência ou negligência; a consciência do resultado danoso
mostra-se manifesta, não era simplesmente previsível mas na verdade foi
previsto, tanto que trata-se de um resultado comum na atualidade em situações
fáticas idênticas, e não há como se concluir que estava certa de que o dano não
ocorrería, que confiava na capacidade de impedi-lo, mas diante dos fatos se
conclui, mostrou-se mesmo indiferente; ocorreram a morte e lesões, justificando
por elas responda, ante o dolo eventual.
G rande m ostra de indiferença ao resultado foi dada também ao
pretender, ao que consta, abandonar o local, ao que teria sido impedida, como
se as vidas das vítimas não apresentassem valores maiores a merecer a devida
proteção.
Sobre o tema, vale lembrar o brilhante trabalho do culto Magistrado, Doutor
Antonio Benedito do Nascimento, que entendemos de perfeita aplicação, quando
ressalta a perfeita possibilidade da ocorrência de dolo eventual em acidentes de
trânsito, e não simples conduta culposa como de há muito vinha sendo tratada
(“Delitos de trânsito: culpa consciente ou dolo eventual?”, RT 715/405).
Acidentes de trânsito, em situações excepcionais, permitem se conclua
pelo dolo eventual, quando há embriaguez, excesso de velocidade, trânsito em
local proibido, desrespeito a sinal de preferência, no denominado “racha”,
situações que perfeitamente se identificam com aquela em que se permite a
adolescente de 12 anos de idade, sem coordenação psicomotora e destreza,
sem habilitação e manejo, dirigir veículo em via pública de movimento,
molhada, em local de curva, em velocidade acima do permitido para o local
até para condições normais.
Nessa linha de pensamento, apenas para traçar um paralelo, embora
diante de situações diversas, já se decidiu:
“Homicídio - Desclassificação - Forma culposa - Inadmissibilidade Réu que dirigia veículo à noite, em local proibido, embriagado e em alta
velocidade - Hipótese em que assumiu o risco de atropelar e matar - Dolo
eventual caracterizado - Recurso não provido. (JT.ISP 168/295).
Homicídio Doloso - Acidentes de trânsito - Acusado que, imprimindo
alta velocidade a seu veículo, desobedece, deliberadamente, a sinal semafórico
- Colisão violenta com outro veículo, acarretando a morte e ferimentos em
seus passageiros - Dolo eventual caracterizado - Pronúncia m antida Inteligência do artigo 121 do CP (TJSC - RT 554/394).
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H om icídio - D olo eventual - D elito de trânsito - H ipótese de
embriaguez preordenada - Impossibilidade de desclassificação para homicídio
culposo - Pronúncia determinada - Recurso provido - Voto vencido. (Rei.
Augusto Marín - Rec. em Sentido Estrito i r 122.950-3 - Pindamonhangaba
-2 5 .1 0 .1 9 9 3 ).
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Habeas Corpits - Júri - Quesitos - Alegação de nulídade - Inocorrência
- “Racha” automobilístico - Vítimas fatais - Homicídio doloso - Reconheci
mento de dolo eventual - Pedido indeferido - A conduta social desajustada
daquele que, agindo com intensa reprovabilidade ético-jurídica, participa, com
o seu veículo automotor, de inaceitável disputa automobilística realizada em
plena via pública, nesta desenvolvendo velocidade exagerada - além de ensejar
a p o ssib ilid a d e de reconhecim ento do dolo eventual inerente a esse
comportamento do agente justifica a especial exasperação da pena, motivada
pela necessidade de o Estado responder, grave e energicamente, à atitude de
quem, em assim agindo, comete os delitos de homicídio doloso e de lesões
corporais. (JSTF - 216/305)”.
Comprovado o envolvimento da recorrente nos fatos em que resultou
morte e lesões corporais, compete ao Conselho de Sentença decidir sobre o
dolo eventual.
Para a pronúncia, que não é condenação, o artigo 408, do CPP, se satisfaz
com prova da existência do crime e indícios de ter sido o réu o seu autor, e no
caso as provas mostram-se mais que suficientes, tudo permitindo se conclua
pela viabilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.
A materialidade é evidente diante dos Laudos de Exames de Corpo de
Delito, Necroscópico, Lesões Corporais, do Local e Veículo (fls.), e autoria, da
mesma forma, como afirmado, encontra-se também devidamente demonstrada.
Mesmo que se atribua valor à negativa da recorrente e de seu filho, a
prova restará contraditória, e nessa situação a pronúncia se justifica, mostra de
efetiva aplicação de Justiça. Afinal, cumpre ao Tribunal do Júri, Juiz Natural
constitucionalmente reconhecido, no momento oportuno, dizer sobre o mérito
da causa, até porque, eventual dúvida, no momento processual, se existente,
deve ser interpretada em favor da sociedade (RT 500/302, 522/361,584/319),
e não em favor da recorrente.
c - Pretende alternativamente a recorrente a exclusão da pronúncia, da
tentativa de homicídio, tendo como vítima J., isso porque ele não teria sofrido
lesões corporais.
A alegação de que a vítima não sofreu lesões corporais é um equívoco,
diante do Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls.), que bem demonstra o inverso,
e que se concilia com as palavras de testemunhas. Adernais, lesões, mesmo que
leves, não excluem a tentativa de homicídio, que por sinal poderia ocorrer mesmo
sem lesões - tentativa branca, com isso o fundamento da pretensão improcede.
Ponto controverso poderia ser a possibilidade da tentativa de homicídio
com dolo eventual, diante da possibilidade do reconhecimento de apenas lesões
corporais, ou mera exposição de perigo a vida (arts. 129 e 132 do CP).
Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangelli, manifestam-se
favoráveis de forma genérica a possibilidade; citam posicionamento de Júlio

Fabbrini Mirabete, e indicam julgados, tais como: “Para a caracterização da tentativa
de homicídio não é necessária ocorrência do dolo direto, bastando, ao contrário,
que o agente tenha assumido o risco de produzir o resultado (TJMG, Rei. Des.
Alencar Araripe, R F 189/323)”; e, “Homicídio tentado - Dolo eventual—Pronúncia
... (TJSC, Rei. Des. Trompowsky Taulois, Jcatarinense 27/418)” (“Da tentativaDoutrina e Jurisprudência”, 4a ed., Ed. RT, São Paulo, 1995, págs. 142-5).
Por esses fundamentos, acrescidos aos seus próprios, temos deva ser
mantida integralmente a r. sentença de pronúncia, submetendo a recorrente a
julgam ento por seus próprios pares, pois a pretensão da recorrida não é
desarrazoada; na verdade encontra amparo fático e jurídico, não podendo ser
subtraído o julgamento do Tribunal do Júri.
Pelo não provimento do recurso.
São Paulo, 20 de abril de 1997.
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Luiz Antônio Cardoso, Promotor de Justiça convocado
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito
ir 224.493-3/3-00, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente J.R.N. ou
J.R., sendo recorrida a Justiça Pública:

Acordam, em Terceira Câmara Criminal de Julho/98 do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao
recurso, de conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Participaram do julgam ento os D esem bargadores Luiz Pantaleão
(Presidente) e Gonçalves Nogueira.
São Paulo, 25 de agosto de 1998.
Walter Guilherme, Relator
V oto n“ 05.694
Pronúncia - Admissibilidade - Homicídio consumado e homicí
dio tentado —Dolo eventual - Ré que consentiu que o filho, com 12
anos de idade, dirigisse o veículo em via pública movimentada, em dia
chuvoso, vindo a atropelar e matar uma mulher, ferindo ainda uma
criança, que estavam na calçada - Tese da defesa de que a recorrente
estava passando mal e o filho, com o objetivo de socorrê-la, sem sua
autorização, passou a dirigir o veículo, que, por ora, não encontra
respaldo nos autos —Admissibilidade de dolo eventual no crime tenta
do, sendo irrelevante que a vítima tenha tido somente lesões leves, ou
nenhuma lesão - Eventual dúvida entre a existência de culpa e dolo
que deve ser cleslindada pelo Tribunal do Júri - Recurso não provido.
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J.R. está pronunciada como incursa nos artigos 121, caput, c.c. 14, II,
e 29, todos do Código Penal, porque teria entregado seu automóvel ao filho
menor (12 anos) N.N.N., o qual atropelou N.R.S. e feriu o menor J.S.
Inconform ada com a decisão recorre a pronunciada, requerendo,
prelímínarmente, a realização de exame médico por perito oficial, a fim de se
constatar ser portadora de alguma doença. No mérito, objetiva impronúncia,
desclassificação do delito para homicídio culposo e exclusão do crime tentado
(fls.).
O Dr. Promotor de Justiça, em contra-razões, pediu a confirmação da
pronúncia (fls.), tendo sido a decisão mantida por seus próprios fundamentos (fls.).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (lis.).
É o relatório.
1. Não tem fomento o pedido de conversão do julgamento em diligência
para realização de exame médico. Objetiva a recorrente provar que sofreu “mal
súbito”, decorrente de problemas de saúde e de uma cirurgia a que havia sido
submetida, por isso, seu filho estava dirigindo o automóvel no momento do
acidente.
A respeito da operação cirúrgica, já trouxe a ré documentos pretendendo
comprová-la e, em caso de eventual dúvida, poderão os signatários ratificar
em plenário os respectivos atestados. Qual seria então a finalidade do exame?
Saber se no dia dos fatos realmente sofreu algum desmaio? Não é possível que
essa circunstância fática possa ser demonstrada mediante perícia, já que houve
o decurso superior a 3 anos daquela data. Assim, desnecessária a diligência
pretendida.
2. A recorrente está pronunciada porque, assumindo o risco de produzir
o resultado, consentiu que seu filho, menor com 12 anos de idade, dirigisse seu
veículo por via transitável, acarretando o atropelamento com morte de uma
senhora e lesão corporal em uma criança.
A alegada ausência de vontade para excluir a responsabilidade pelos
delitos não encontra respaldo nos autos. Sua versão, apoiada pela palavra de
seu filho N„ é a de que se sentiu mal e pediu para seu filho chamar o pai; o
garoto, vendo a mãe desmaiada, resolveu, espontaneamente, voltar para casa
dirigindo o veículo, vindo a atropelar as pessoas que estavam na calçada.
Porém, não é isto exatamente o que se extrai dos autos. Testemunhas
afirmaram que a ré, assim que houve o acidente, saiu do banco do passageiro e
assumiu a direção, com o intuito de retirar o veículo do local, para tentar fugir
ou mesmo para poder socorrer as vítimas. Então, não estava desmaiada, pois
se o estado fosse de inconsciência não agiria como agiu.
Diante dessa prova, a tese da defesa, pelo menos por ora, não deve ser
acolhida, devendo ser deslindada a questão pelo órgão constitucionalmente
competente para julgamento de crimes contra a vida, o Tribunal do Júri.
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3.
Sobre o dolo eventual na conduta de J., bem expendeu o ilustre
parecerista, Dr. Luiz Antônio Cardoso:
“Acidentes de trânsito, em situações excepcionais, permitem se conclua
pelo dolo eventual, quando há embriaguez, excesso de velocidade, trânsito em
locai proibido, desrespeito ao sinal de preferência, no denominado ‘racha’,
situações que perfeitamente se identificam com aquela em que se permite a
adolescente de 12 anos de idade, sem coordenação psicomotora e destreza,
sem habilitação e manejo, dirigir veículo em via pública de movimento,
molhada, em local de curva, em velocidade acima do permitido para o local
até para condições normais.”
Pode até ser que tenha a recorrente agido com culpa, talvez consciente,
mas não é este o momento para afirmar o fato, excluindo o dolo. Em verdade,
tem-se que, entregando o automóvel para o filho menor, com apenas 12 anos
de idade, em via pública movimentada, em dia chuvoso, assumiu o risco de
produzir o resultado, não havendo que se falar, nesta fase, em imprudência,
caracíerizadora da culpa em sentido estrito, ou em culpa consciente.
Saber se a ré realmente consentiu que o filho dirigisse e, assim o fazendo,
teria assumido o risco da produção do resultado tão danoso, questões a que
provisoriamente, em termos de autorizar seu julgamento popular, se responde
positivamente, é missão que incumbe estritamente ao Tribunal do Júri.
Já decidiu este Egrégio Tribunal que, havendo dúvida sobre a existência
de culpa ou dolo, a pronúncia é de rigor, remetendo-se os autos para apreciação
do Júri Popular:
“Sentença crim inal - Pronúncia - Recurso visando absolvição Inadmissibilidade - Eventual dúvida quanto a existência ou não do dolo, será
apreciado pelo Tribunal do Júri - Recurso não provido.” (Recurso em Sentido
Estrito i r 129.845-3 - Itararé - Rei. Gomes de Amorim).
Ainda:
“Homicídio - Dolo eventual e culpa consciente - Dificuldade de discernir
um do outro - Dúvida que mil ita em favor da sociedade - Pronúnc ia que se afigurou
como a decisão mais correta. Sabido ser bastante tênue a linha divisória entre a
culpa consciente e o dolo eventual. Em ambos o agente prevê a ocorrência do
resultado, mas somente no dolo o agente admite a possibilidade do evento acontecer.
Contudo, em que pese a dificuldade de discernir, na prática, um caso do outro,
nesta fase. como a dúvida militar em favor da sociedade, e os indícios são de que o
réu, mesmo vendo crianças a sua frente, insistiu em desenvolver velocidade
arriscada, a pronúncia se afigura como a decisão mais correta.” (Recurso em Sentido
Estrito nu 179.818.3/6 - Rei. Sinésio de Souza, RT 721/419).
Ressalte-se que a decisão de pronúncia tem caráter processual e não de
mérito, bastando, tão-somente, a comprovação da materialidade do delito e
indícios de autoria, uma vez que encerra um mero juízo de admissibilidade da
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acusação e não de condenação, proporcionando, então, o envio da lide para ser
apreciada pelo Juízo competente.
4. Outrossim, impossível o acolhimento do pedido alternativo de exclusão
do crime tentado, pois irrelevante se as lesões sofridas pela criança foram leves
(lábio superior e escoriações no ombro direito), pois, mesmo que não tivesse
existido, ainda assim seria admissível a existência da tentativa de homicídio.
O dolo eventual também não exclui a possibilidade do crime tentado.
Nesse sentido, decisão do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Tentativa - Crime cometido com dolo eventual - Possibilidade.
Admissível a forma tentada no crime com dolo eventual, já que plenamente
equiparado ao dolo direto; inegável que arriscar-se conscientemente a produzir
um evento equivale tanto quanto querê-lo.” (STJ - 5ST. - RHC nü 6.797/RJ Rei. Min. Edson Vidigal - DJU 16.2.1998, págs. 114-115).
5. Destarte, lídima a pronúncia, pois a prova apresentada na fase inicial
da persecutio crim in is in judicio é suficiente para mandar o recorrente para o
Júri Popular, nego provimento ao recurso.
Walter Guilherme, Relator

do Foro Distrital de Boituva, Com arca de Porto Feliz, para condenar o
peticionário à pena total de 13 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 25 diasmulta por infração ao disposto nos artigos 157, § 2fi, incisos I e II, 148, caput,
e 213, combinados com o artigo 70, todos do Código Penal.
Pleiteia o requerente, por meio da Procuradora do Estado nomeada
para arrazoar o seu pedido, a anulação do feito em relação ao crime de estupro
por não haver nos autos atestado de pobreza da vítim a desse delito,
imprescindível para a demonstração de sua miserabilidade, exigida para permitir
a atuação do Ministério Público nos termos do artigo 225, § l u, inciso I, do
Código Penal. Outrossim, pretende-se ainda a anulação do processo a partir do
início da instrução em razão da não ter sido apresentado o réu à audiência em
que se procedeu à oitiva das vítimas.
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Revisão criminai - Roubo, seqüestro e estupro
- Falta de atestado de pobreza da vítima e não apresentação
do réu em audiência na qual colheu-se a prova acusatória Inexistência das nulidades argüidas - Irrelevância do fato de
a vítima já estar deflorada quando da forçada conjunção car
nal - Impossível reconhecer a continuidade delitiva entre rou
bo e seqüestro
Jo s é R ic a rd o P c ira o R o d rig u e s
Procurador de Justiça - SP_______

REVISÃO CRIMINAL Nu 235.937.3/6-00 - Boituva
Peticionário: A.D.B.
Comarca: Porto Feliz
Advogados: Ana Paula Zomer e Outros (PAJ)
P arecer da P rocuradoria de J ustiça
1. Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado por A.D.B.,
visando desconstituir acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que confirmou em parte decisão do MM. Juízo de Direito
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Todavia, caso não sejam reconhecidas tais nulidades, postula-se a
absolvição do suplicante, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de
Processo Penal, por ter sido a decisão condenatória contrária à evidência dos
autos, eis que não restaram provados os delitos atribuídos ao acusado, em
especial aquele de estupro, cuja materialidade não se constatou.
Por últim o, pede-se, em caráter subsidiário, o reconhecimento da
continuidade entre os crimes de roubo e seqüestro, eis que praticados contra as
mesmas vítimas.
2. Não merece deferimento, porém, o pedido formulado.
E isto porque, antes de mais nada, são descabidas e deverão ser rejeitadas
por essa elevada Corte as nulidades aventadas.
Com efeito, é absurdo pretender-se a anulação do feito em relação ao
crime de estupro em face da inexistência de atestado de pobreza da vítima
F.M.C.A., eis que restou fartamente provado nos autos que esta última, moça
de 20 anos ao tempo dos fatos, era, então simples estudante, sem qualquer
profissão ou fonte pessoal de rendimento (fls.), sendo pois manifestamente
pobre na acepção legal do termo, sabido que:
“A regra do ir 1, do § l u, do artigo 225 do CP não deve ser aplicada
com rig id e z e, sim com fle x ib ilid a d e , p ara não se im p e d ir que ao
economicamente fraco se preste jurisdição. De qualquer forma, a discutida
regra não tem, por destinatário, só e só, o miserável, e sim qualquer pessoa,
desde que, para prover às despesas processuais, tenha que se privar dos recursos
indispensáveis à manutenção própria ou da família” (STF - RHC - Rei. Antônio
Neder - DJU 25.8.1978, pág. 6.179).
Demais disso, deve ser observado que o fato criminoso ocorreu em
1995 e em momento algum, no curso da ação penal, se colocou em dúvida a
miserabilidade da vítima F., que foi aceita por todos - acusação, defesa e juízo
- como fato notório e não contestado. Inadmissível, portanto, pretender-se
agora, em revisão criminal, a anulação do feito por falta de atestado de pobreza,
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eis que na revisão intentada não se fez prova nova de que a ofendida tivesse
condições de prover, por si própria, as despesas decorrentes do processo.
A primeira nulidade argíiida é, pois, despropositada e deverá ser afastada
por esse Egrégio Tribunal.
Da mesma forma, é descabida a segunda nulidade suscitada, que deverá
igualmente ser repelida por essa elevada Corte.
Éque, por ocasião do início da instrução, o acusado A.D.B. encontravase preso em Botucatu (fls.), comarca diversa daquela outra de Boituva, onde
ocorreram os fatos e onde se realizou a audiência em que se procedeu à
inquirição das vítimas (fls.).
Ademais, cumpre observar que a dispensa da presença do réu àquela audiência
foi requerida por sua própria advogada (fls.), o que afasta a ocorrência de qualquer
nulidade, até porque o aitigo 565 do CPP dispõe expressamente que nenhuma das
partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido,
ou referente a formalidades cuja observância só à parte contrária interessa.
Assim, se a própria defesa requereu que a audiência fosse realizada
sem a presença do acusado, é óbvio que não poderá a mesma defesa, em grau
de revisão, solicitar o reconhecimento de eventual nulidade a que deu causa,
pois isso iria violar o princípio de ninguém pode alegar a própria torpeza em
seu benefício - nem o propriam turpitudinem allegare potest —consagrado no
referido artigo 565 do CPP.
Registre-se, outrossim, que a testemunha W.S. foi ouvida em uma
terceira comarca (Franco da Rocha - fls.) por meio de carta precatória de cuja
expedição foi a defesa regularmente intimada (fls.).
Destarte, também aí, na conformidade de torrencial jurisprudência do
Pretório Excelso, não se verifica a ocorrência de qualquer nulidade, mesmo
porque, sobre o tema, assim já se manifestou a Suprema Corte:
“Carta precatória. Ausência do réu à audiência. O artigo 360 do CPP incide
sobre as audiências realizadas no juízo da causa. Não exige o Código de Processo
Penal que o réu preso no foro onde tramita o processo acompanhe a precatória
inquiritória. Basta que da expedição sejam intimadas as partes (art. 222)” (RT 551/
415 e no mesmo sentido RT 621/401, 604/425,603/463, 583/472 e 564/427).
Por outro lado, é inviável a absolvição do peticionário, porquanto a
prova coletada é segura e não admite a menor dúvida quanto a haver A.D.B.
cometido os crimes de roubo qualificado, sequestro e estupro, que lhe valeram
a presente condenação.
Com efeito, na fase do inquérito policial A. confessou de form a
minuciosa o cometimento de tais infrações (fls.) e veio a ser reconhecido
pessoalmente por todas as vítimas (fls.).
O utrossim , em juízo e sob o pálio do contraditório, as vítim as
confirmaram haver procedido àqueles reconhecimentos na Delegacia de Polícia

(fls.), enquanto o menor inimputável W.S., parceiro de A., reiterou que ambos
efetivamente cometeram os delitos relatados na peça vestibular (fls.).
A retratação do peticionário em juízo (fls.) permaneceu, portanto,
insulada nos autos e em frontal contradição com o restante do conjunto
probatório, até porque os vastíssimos antecedentes do suplicante demonstram
sua extrema periculosidade e sua capacidade mora! para delinqüir (fls.).
Demais disso, é absurdo pretender-se que a materialidade do crime de
estupro não restou com provada, um a vez que os vestígios do estupro
evidentemente não puderam ser constatados por ocasião do exame pericial
(fls.), porquanto a ofendida F.M.C.A. não era mais virgem à data dos fatos e a
conjunção carnal foi obtida mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo e não por meio de violência física (fls.).
Aliás, a esse respeito, preciso o acórdão guerreado ao assinalar que,
como é cediço, nos crimes sexuais, em se tratando de mulher não virgem, não
há necessidade de ser conclusivo o laudo, pois pode a cópula não provocar
marcas físicas no seu aparelho genital (fls.).
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Por último, é despropositada a pretensão de se reconhecer a continuidade
delitiva entre os crimes de roubo e seqüestro, não só porque a continuidade delitiva
só é admitida entre crimes da mesma espécie, e roubo e seqüestro evidentemente
não o são, mas também porque a admissão do crime continuado em vez do
concurso formal não teria consequência prática alguma, pois o acréscimo sobre
a infração de maior gravidade (roubo) seria de um sexto em ambas as hipóteses.
3.
Por isso e ante todo o exposto, nosso parecer é pelo indeferimento
do pedido apresentado, confirmando-se em todos os seus termos o acórdão
guerreado.
São Paulo, 2 de fevereiro de 1999.
José Ricardo Peirão Rodrigues, Procurador de Justiça
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminai nfi
235.937-3/6-00, da Comarca de Porto Feliz, em que é peticionário A.D.B.:
A cordam , em Terceiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, indeferir o pedido
revisional, de conformidade com o relatório e voto da Relatora, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
P articiparam do ju lg am en to os D esem bargadores G entil L eite
(Presidente e Revisor), D enserde Sã, Dante Busana, Celso Limongi, Debatin
Cardoso, Barbosa Pereira, Gomes de Amorim e Augusto Cesar.
São Paulo, 18 de março de 1999.
Luzia Galvão Lopes, Relatora
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Trata-se de pedido revisional apresentado por A.D.B., que foi condenado
em primeira instância a 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, mais 30 dias-multa,
pelos crimes previstos nos artigos 157 §2U, in c .le llc .c . 148 capute 213 c.c.70do
Código Penal, tendo sido a reprimenda reduzida para 13 anos, 3 meses e 20 dias de
reclusão e 25 dias-multa, por acórdão da 3a Câmara Criminal deste Tribunal.
Pretende o peticionário seja o processo considerado nulo a partir de seu
interrogatório, posto não ter tido oportunidade de estar presente durante a colheita
da prova acusatória, além de ser deficiente o desempenho da defesa dativa.
Nomeada para a formalização do pedido, manitestou-se a Procuradora
do Estado buscando a anulação do feito, pelo mesmo motivo e por ilegitimidade
do M inistério Público, ante a não apresentação de atestado de pobreza pela
vítima, no que tange ao delito previsto no artigo 213 do Código Penal.
No mérito, diz que a condenação é contrária ao conjunto probatório
inexistindo prova suficiente de autoria.
Acrescenta que o delito de estupro não restou provado, porque o exame
constatou que a vítima não era virgem, o que implica na absolvição pelo delito
ora em foco.
Subsidiariamente quer o reconhecimento da continuidade delitiva entre
os crimes de roubo e seqiiestro.
O feito foi regularmente processado.
M anifestou-se a Procuradoria de Justiça pela rejeição das preliminares
e indeferimento do pedido.
É o relatório.
Não há nulidades a serem assinaladas.
A vítima, com 19 anos de idade, não tem emprego nem profissão
definida, sendo estudante.
Seu estado de pobreza, para o efeito de condicionar o exercício da ação
pelo Ministério Público, mediante representação, jamais foi questionado, por
quem quer que seja.
Situação econômica privilegiada a lhe permitir arcar com a movimen
tação privada da ação, seria facilmente constatável, em especial por se tratar o
local do crime de cidade pequena, como é Boituva.
Ao réu caberia mostrar o contrário, ou ao menos questionar a condição
e apontar indícios de sua não configuração.
Jam ais o fez, nem m esm o em sede de apelação.

Ademais, cometido o crime por ocasião de roubo à mão armada, seguido
de sequestro, temos que até dispensável seria a condição de miserabilidade da
vítima, para que o crime fosse objeto de ação pena! pública.
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Já decidiu o Pretório Excelso que “o atestado de miserabilidade a que
se lefere o § 2 do artigo 32 do Código de Processo Penal é apenas um dos
meios de prova da miserabilidade, podendo existir outros, bem como poder ser
a miserabilidade presumida face às circunstâncias (RT 544/436 e 525/466),
como ocorre da hipótese.
(| Ainda, como bem lembrado pelo Desembargador Dante Busana no
HC ir 273.943/3/1 de São José do Rio Preto, cumpria ao peticionário provar
induvidosamente a suficiência econômica da vítima.
E já disse o Supremo Tribunal Federal a este Tribunal de Justiça que “o
atentado sexual concomitante ou subsequente ao roubo —portanto, vencida a
vítima pelo medo e impossibilitada de qualquer resistência caracteriza o crime
cometido mediante violência real, cuja persecução se faz por ação penal pública
incondicionada (Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 24 de
fevereiro de 1984 - Rei. Ministro Neri da Silveira, in RT 588/427/429 e 595/
464; Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator
Des. Jarbas Mazzoni, in RJTJSP 83/402 E 107/504 e Seção Criminal deste
Tribunal in RJTJSP 125/543-553).
No tocante ao crime de estupro, não é óbice à sua constatação o fato de
a vítima já estar deflorada quando da forçada conjunção carnal.
Pacífica e abundante é a jurisprudência a respeito.
No que diz respeito à não presença do réu, que se encontrava preso em
comarca diversa, não constitui irregularidade ou muito menos nulidade alegável,
posto que sua presença foi dispensada por sua advogada, conforme se constata
de fls. Para a oitiva de uma testemunha, em terceira comarca, houve a devida
intimação da defesa (fls.).
Bem lembrada a interpretação jurisprudencial dada ao artigo 360 do
Código de Processo Penal pelo Dr. Procurador de Justiça Peirão Rodrigues, a
fls., no sentido de que o mesmo incide sobre as audiências realizadas no juízo
da causa, não exigindo o Código de Processo Penal que o réu preso acompanhe
a precatória inquiritória, bastando que da expedição sejam intimadas as partes.
Nem se vê dos autos deficiência de defesa técnica.
No que tange ao mérito, a prova é perfeita e insofismável.
A vítima, com sua irmã e colegas encontravam-se à porta da casa,
conversando, estando um dos rapazes sentado no seu carro com a porta aberta.
Foram todos rendidos pelo peticionário e seu comparsa, com emprego de armas
de fogo. Dessa forma foi subtraído o automóvel de um a e objetos pessoas de
outra das vítimas. Não satisfeitos, levaram consigo as vítimas até um milharal,
fora da cidade, uma das moças foi constrangida a conjunção carnal, mediante
a mesma grave ameaça, enquanto o jovem dono do veículo ficava amarrado no
pára-choque traseiro do veículo.
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As palavras das vítimas são firmes e seguras e vem corroboradas pelo
depoimento do menor comparsa do peticionário, mesmo em juízo.
Por último, por se tratarem de crimes de espécies diferentes, diversos
os bens jurídicos atingidos, impossível cogitar-se da pretendida continuidade
delitiva entre roubo e seqüestro.
Destarte, rejeitadas as preliminares, indefere-se o pedido.
Luzia Galvão Lopes, D esem bargadora-R elatora
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SEÇÃO CÍVEL

Ação Civil Pública - Cota de participação comu
nitária para custeio de serviços de iluminação pública - Lei rr
3.504/97, do Município de Birigüi - Natureza tributária da exa
ção - Relação de consumo inexistente - Ilegitimidade ativa ad
ca u sa m do Ministério Público reconhecida - Agravo provido Extinção do processo sem exame do mérito, por maioria de
votos - Declarações de voto vencedor e voto vencido
Rossini Lopes Jota
Promotor de Justiça convocado - SP__________ __________ ....________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ny 842.328-9 - Birigüi
Agravante: Prefeitura Municipal de Birigüi
Agravado: Ministério Público
P areceu da P rocuradoria de J ustiça
Excelentíssimo Senhor Doutor Matheus Fontes, DD. Juiz componente
da 12a Câmara do I Tribunal de Alçada Civil, Relator designado nos autos do
Agravo de Instrumento n~ 842.328-9.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos do agravo de
instrumento tirado de autos de ação civil pública que promove em face da
Municipalidade de Birigíii, para fazer cessar a cobrança da “cota de participação
comunitária”, para custeio de iluminação pública, instituída pela Lei Municipal
rr 3.504, de 21 de agosto de 1997, vem, perante Vossa Excelência, com
fundamento nos artigos 535, II, e 499, § 2fl, do Código de Processo Civil, apresentar
embargos de declaração havendo por objeto o v. acórdão de fls., que por maioria,
deu provimento ao recurso da Municipalidade, que voltava-se contra a concessão
da liminar nos autos da referida ação, que determinava a cessação da cobrança
de tais valores, e foi além dos estreitos limites do pedido para extinguir o processo
principal sem julgamento do mérito, após entender que o Ministério Público não
é parte legítima para intentar a ação em questão, conforme dispositivo do v.
acórdão embargado, e também que a ação civil pública não poderia ser manejada
como verdadeira ação direta de inconstitucionalidade.
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M axima venia, tem-se que diante do que foi articulado no parecer de
fls., assim como o fato de o próprio recurso não ter almejado a extinção do
processo sem julgam ento do mérito, ao v. acórdão recorrido cum pria a
abordagem de vários aspectos excepcionalmente relevantes quando se cuida
de analisar a possibilidade, no seu sentido lato, da tutela da ação civil pública
manejada por este órgão, quando se questiona direitos de contribuintes. Em
suma, nenhum estudo sobre a legitimidade do M inistério Público para a
propositura de ação civil pública especificamente com relação ao objeto destes
autos estaria com pleto sem a análise, prim eiram ente, de dispositivos da
legislação infraconstitucional que tratam exatamente da tutela dos direitos dos
contribuintes como uma das funções institucionais do Ministério Público.
Referimo-nos à legislação citada a fls., mais precisamente ao artigo 5",
o inciso í, alínea g, e inciso II, alínea a, da Lei Complementar na 75/93 (Estatuto
do M inistério Público da União) aplicável aos Ministérios Públicos Estaduais
por força no disposto no artigo 80 da Lei na 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público). Tais dispositivos têm a seguinte redação:
Art. 5fi São funções institucionais do Ministério Público da União:
“I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses
individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos
e princípios:
“g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios...”
II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos:
“a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição
do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos dos contribuintes.”
Por seu turno, o artigo 80 da Lei na 8.625/93 dispõe:
“Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente,
as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União” .
Digno de nota - como deve ser, quando se promove a interpretação de
dispositivos legais dentro de um mesmo ordenamento jurídico - a harmonia
com que tais dispositivos convivem com o disposto no artigo 129, IX, da
Constituição Federal, analisado a fls. dos autos, o qual concede ao Ministério
Público “o exercício de outras funções que lhe forem conferidas” (como é o
caso), “desde que compatíveis com a sua finalidade”, somente vedada no âmbito
constitucional “a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades
públicas” . Bem se vê que o referido inciso IX mostra-se como complemento
ao inciso III, do artigo 129 da Carta Magna, e ambos se amoldam à previsão
contida no art. 127, caput, o que se coloca também ao enfrentamento por essa
E. Corte de Justiça.
Nenhum dos dispositivos legais aqui enfocados foram apreciados no v.
acórdão embargado, o que se mostrava de todo necessário quando o tema

“ausência de legitimidade” foi a tônica da decisão, razão pela qual se pleiteia o
enfrentamento nessa oportunidade, posto que: “Quando a afronta à lei se dá no
próprio acórdão, não tendo ocorrido antes, para suprir a exigência do
prequestionamento devem ser manifestados embargos de declaração” (STJ, 2a
Turma, Resp. na 7.541-SP, Ref. Min. José de Jesus Filho, j. 12.6.1991, não
conheceram, v.u., DJLí de 28.12.1991, pág, 15.234; e ainda “Se a questão federal
surgir no julgamento da apelação, cumpre ao recorrente ventilá-la em embargos
de declaração, sob pena de a omissão inviabilizar o conhecimento do recurso
especial.” (STJ, Ia Turma, Resp. n“ 8.454-0-SP, Rei. Min. César Rocha, j.
29.3.1993, não conheceram, v.u., DJU 3.5.93, pág. 7.767, Ia Col., em.).
De outro lado, não nos parece atendido o princípio tantum devollutum
quantum appellatum, o v. acórdão que ao conhecer de agravo de instrumento
que expressamente, de acordo com o pedido de fls., apenas tinha por objeto
suspender a execução da liminar, houve por dar provimento ao recurso para
extinguir a ação principal.
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Com o, por assim dizer, “trancamento”, de ofício, da ação civil pública
por meio do agravo de instrumento que não tinha esse objeto, a um só tempo,
maxima venia, foi suprimido um grau de jurisdição, posto que em primeiro
grau a questão da legitimidade não havia sido, como também infringe o disposto
no artigo 512, do Código de Processo Civil, o qual prevê que “o julgamento
proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que
tiver sido objeto do recurso” .
Finalmente, verifica-se também que o v. acórdão recorrido se ressente
de obscuridade no argumento subsidiário contido a fls., segundo parágrafo,
segundo período, quando menciona de passagem a impossibilidade da ação
civil pública mostrar-se como ação direta de inconstitucionalidade.
Poder-se-ia falar da substituição em questão se houvesse a possibilidade
jurídica da ação direta de inconstitucionalidade com o mesmo objeto dos autos.
Tem-se, entretanto, que essa possibilidade na verdade não existe, e, se existente,
não menciona o v. acórdão em que dispositivo legal estaria amparada.
E isto porque primeiramente nem o E. Tribunal de Justiça do Estado
podería processar a ação direta de inconstitucionalidade em lace da Constituição
Federal, e nem o Procurador-Geral de Justiça, ou quaisquer dos demais
legitimados para a propositura da ação direta podería fazê-lo, tendo em vista
que a inconstitucionalidade na hipótese dos autos somente podería ser analisada
em confronto com a Constituição do Estado de São Paulo, como se vê de seu
artigo 90, sendo certo que a ação no caso foi proposta com fundamento de
inconstitucionalidade perante a Constituição Federal.
Por outro lado, não se argumente que o artigo 74, XI, da mencionada
Constituição Estadual admitiría o processamento, perante o E. Tribunal de
Justiça, da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal
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em face da própria Constituição Federal. E isto porque esse mesmo dispositivo
foi alvo de ADIn promovida pela Procuradoria-Geral da República (nu 347), o
que culminou com a sua retirada do ordenamento jurídico, consoante v. acórdão
proferido em Sessão Plenária do Tribunal de Justiça de São Paulo, na ação
direta de inconstitucionalidade de Lei na 13.776-0/0, havendo por relator o E.
Desembargador César de Moraes:
“ H oje já é questão assentada que não cabe, na ação direta de
inconstitucionalidade de lei edilícia ou de ato normativo municipal o cotejo
com a Constituição da República; o permissivo desse confronto estaria no artigo
74, inciso XI, da Constituição do Estado; mas a expressão “Federal” desse
dispositivo foi tida por inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n9347, de São Paulo, requerida
pela Procuradoria-Geral da República contra a Assembléia Legislativa do
Estado.” (“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Jurisprudência do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 1986/1995”, de Lair
da Silva Loureiro e Lair da Silva Loureiro Filho, Saraiva, págs. 2/3).
Tampouco valeria m encionar que o fundam ento da eventual ação
declaratória de inconstitucionalidade poderia ocorrer em face da Carta Estadual,
posto que prim eiram ente a ação não foi proposta sob o fundam ento da
inconstitucionalidade da Lei Municipal em face da Constituição Estadual.
D epois porque isto seria incabível, desde que os artigos 159 e 160, da
Constituição do Estado de São Paulo, não tratam da competência municipal
para tributar, mas apenas da do próprio Estado. Daí que a argüição de
inconstitucionalidade íncidentalm ente m encionada na ação civil pública
somente poderia ser, como foi, encetada em face da Constituição Federal.
Finalmente, antes que se diga o contrário, também não estaria na órbita
da competência do E. Supremo Tribunal Federal o processamento de ação direta
de inconstitucionalidade de Lei Municipal (em face da Constituição Federal).
E isto porque ao tratar desse tema, o legislador constitucional atribuiu ao Excelso
Pretório, no artigo 102, a, da Carta Magna, a competência para processar e
julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federal ou
estadual, não havendo referência à lei ou ato normativo municipal.
De se concluir, portanto, em face das lim itações im postas na
Constituição Federal (art. 102, a), e na Constituição Estadual (art. 90), que não
há previsão no ordenamento jurídico de ação direta de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo municipal versando sobre matéria tributária em face da
Constituição Federal.
Resta, portanto, à luz do quanto demonstrado, tendo-se por premissa
não possa a legislação municipal furtar-se ao juízo de constitucionalidade pelo
Poder Judiciário, que a única forma de fazê-lo seria por meio de ação individual
ou coletiva, como é o caso.
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Termos em que, aguardando a declaração nos pontos ora enfocados,
P. deferimento.
São Paulo, 6 de julho de 1999.
Rossini Lopes Jota, Procurador de Justiça
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nu
842.328-9, da Comarca de Birigüi, sendo agravante Prefeitura Municipal de
Birigüi e agravado Ministério Público.
A cordam , em Décima Segunda Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada
Civil, por maioria, dar provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que
declarará voto. Com o Acórdão o 29 Juiz. Declarará voto vencedor o 3a Juiz.
E agravo de instrumento contra a concessão de liminar em ação civil
pública proposta pelo Ministério Público para obstar a cobrança da cota de
participação comunitária instituída pela Lei na 3.504/97 de Birigüi, destinada
ao custeio dos serviços de iluminação pública daquele município, havida por
inconstitucional.
Sustenta a agravante a ilegitimidade ativa ad causam do agravado e a
incompetência absoluta do juízo para apreciar a inconstitucionalidade da lei,
pedindo cassação da liminar.
Processou-se o recurso sem liminar, com informações do juiz e resposta
do agravado.
Opinou a Procuradoria de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
Seja taxa, como quer o Ministério Público, contribuição de melhoria
(Lei i r 3.504/97, art. 3a, parágrafo único) ou imposto, ante o caráter genérico
do serviço de iluminação (REsp. n9 19.430-RS, 2flT„ Rei. Min. Hélio Mosimann,
j. 21.8.1995), a cota de participação comunitária em apreço reveste-se de clara
natureza tributária, não encerrando relação de consumo, e é sabido que os
interesses individuais homogêneos só se inserem na defesa de proteção da
ação civil quanto aos prejuízos decorrentes de relação de consumo.
Com efeito, não há, aqui, relação contratual nem prestação de serviço
como objeto de relação de consumo. O requisito da vontade, exigido para a
obrigação de Direito Privado é, na obrigação tributária, substituído pela vontade
da lei (ex lege), manifestada na descrição do fato gerador. A relação jurídica
tributária é vínculo de direito público e os tributos constituem-se em receitas
derivadas que o Poder Público reclama para ter condições de custear a atividade
pública, mediante a força coercitiva da lei. Constituem, pois, uma imposição
que decorre do ju s iinperii, como expressão da soberania do Estado, estando
limitada tão-somente pela Constituição Federal e pela norma jurídica tributária
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(Ruy Barbosa Nogueira, “Curso de Direito Tributário”, pág. 121, José Bushatsky
Editor, 1971; Bernardo Ribeiro de Morais, “Compêndio de Direito Tributário”,
2a ed„ vol. 2fl/235-258, Forense, 1994).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“Processual Civil. Ação Civil Pública visando impedir o aumento do
imposto predial. Ilegitimidade do Ministério Público. A Lei n#7.347/85 disciplina
o procedimento da Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados
ao consumidor (meio ambiente etc.), incluindo, sob a sua égide, os interesses e
direitos individuais homogêneos. A lei de regência, todavia, somente tutela os
‘direitos individuais homogêneos’, através da ação coletiva, de iniciativa do
Ministério Público, quando os seus titulares sofrerem danos na condição de
consumidores. O Ministério Público não tem legitimidade para promover a ação
civil pública na defesa do contribuinte do IPTU, que não se equipara ao
consumidor, na expressão da legislação pertinente, desde que, nem adquire, nem
utiliza produto ou serviço como destinatário final e não intervém, por isso mesmo,
em qualquer relação de consumo. In casu, ainda que se trate de tributo (IPTU)
que alcança considerável número de pessoas, inexiste a presença de manifesto
interesse social, evidenciado pela dimensão ou pelas características do dano,
para perlavar a legitimação do Ministério Público. Recurso a que se nega
provimento. Decisão indiscrepante” (Resp rf 57.465-0/PR, Rei. Min. Demócrito
Reinaldo, Ia T., j. lfi.6.95, DJU de 19.5.1995, in RSTJ vol. 78/106).
Ainda: A ação civil pública não se presta como meio adequado a obstar
a cobrança da taxa de iluminação pública instituída por lei municipal, face ao
fato de que a relação jurídica estabelecida desenvolve-se entre Fazenda
Municipal e contribuinte, não revestindo este último o conceito de consumidor
constante do artigo 21 da Lei nü 7.347/85, a autorizar o uso da referida ação
(REsp nu 177.804-SP, Ia T„ Rei. Min. José Delgado, j. 18.8.1998, DJU de
26.10.1998). Também: A ação civil pública não pode ser utilizada para evitar o
pagamento de tributos, porque, nesse caso, funcionaria como verdadeira ação
direta de inconstitucionalidade; ademais o beneficiário não seria o consumidor,
e sim o contribuinte - categorias afins, mas distintas (REsp na 171,640-SP, 2a T.,
Rei. Min. Ari Pargendler, j. 4.2.1999, DJU de 8.3.1999). No mesmo sentido:
REsp n" 99.635-MG, Ia T., Rei. Min. Garcia Vieira, j. 17.3.1998, DJLÍ de 4.5.1998;
REsp n" 115.500-PR, 2a T., Rei. Min. Hélio Mosimann, j. 2.6.1998, interalia.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a liminar e,
em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público, extinguir o processo
com fundam ento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem
custas e honorários (Yussef Said Cahali, “Honorários advocatícios”, pág. 745,
2a ed., RT).
Presidiu o julgamento, o Juiz Roberto Bedaque e dele participaram os
Juizes Souza Oliveira (relator, vencido) e Campos Mello (com visto).

São Paulo, 18 de maio de 1999.
Matheus Fontes. Relator Designado
Campos Mello, Vencedor, com declaração de voto em separado
Jurandir de Sousa Oliveira, Vencido, com declaração de voto em
separado
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D eclaração de V oto V encedor
Dou provimento ao recurso.
É que há ilegitimidade ativa do Ministério Público à propositura, por
se tratar de matéria tributária, que atinge esfera de direitos disponíveis dos
c o n trib u in tes. A inda que sob as roupagens de “ C ota de P articipação
Comunitária”, o que está sendo cobrado dos contribuintes nada mais é do que
uma taxa, algo que foi devida e corretamente enfatizado na própria inicial (cf.
fls. dos autos principais).
Se é assim, não há fundamento constitucional para que possa o agravado
dispor da legitimidade extraordinária necessária ao ajuizamento. Já externei
esse entendimento inúmeras vezes, não havendo motivo para aqui reiterar os
fundamentos de minha posição a respeito do tema. Reporto-me apenas à decisão
encontrada in RT 760/273.
De resto irrelevante a notícia do sentenciamento posterior do feito,
tendo em vista que a eficácia da sentença está condicionada ao eventual
desprovimento do recurso voltado contra a interlocutória que a precede (STJ Rec. Esp. nu 66.043-SP, 5a Turma, Rei. Min. Felix Fischer, v.u., j. 21.10.1997;
Theotônio Negrão, “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, Ed. Saraiva, 30a ed., 1999, nota 3 ao art. 522, pág. 539).
Em consequência do provimento, julgo extinta, com fundamento no
artigo 267, VI, do CPC, a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
contra a Municipalidade de Birigüi.
E como voto.
Campos Mello
D eclaração de V o t o V encido
O M inistério Público ingressou com ação civil pública com pedido
de liminar, em face da agravante e da Cia. Paulista de Força e Luz (CPFL),
postulando o reconhecim ento incidentai da inconstitucionalidade da Lei
M unicipal nfi 3.504/97, que instituiu a cobrança da cota de participação
com unitária, para o custeio extraordinário da ilum inação pública e, em
conseqiiência, para cjue as demandadas cessem em definitivo a cobrança da
referida taxa.
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Insurge-se a agravante em face do deferimento da liminar, aduzindo,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do M inistério Público.
A r. decisão agravada enfatizou, plausível que se suspenda a cobrança da
cota de participação comunitária, enquanto analisa-se a constitucionalidade da
lei municipal e do convênio firmado com a co-requerida, a fim de evitar-se maiores
gastos em desfavor dos contribuintes, considerando que a voluntariedade da
cobrança é discutível, ante a forma utilizada para a arrecadação dos valores, bem
como, o direito para a quantificação do valor arrecadado.
De início, entendo que o Ministério Público é parte legítima sim, para
aforar a ação no caso sub examine, respeitando, em bora, os ilustrados
entendimentos em contrário.
Ora, se é certo, que o artigo 127 da Carta Magna, incumbiu ao Ministério
Público a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, não sobra razão para alijar de sua atuação a
propositura de ação civil pública para defesa dos interesses, não de um grupo
de particulares, mas de uma população inteira, como é o caso dos autos, em
que o Parquet bateu às portas do Judiciário, na defesa dos interesses dos
habitantes do Município de Birigüi, sem qualquer individualização.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou a esse respeito,
em recente julgado, relatado pelo eminente Ministro Demócrito Reinaldo, cuja
ementa é por si esclarecedora e, por isso, é em parte transcrita, verbis: “A Lei
nu 7.347, de 1985, é de natureza essencialmente processual, limitando-se a
disciplinar o procedimento da ação coletiva e não se entremostra incompatível
com qualquer norma inserida no Título III do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nfi 8.078, de 1990).
O artigo 21 da Lei nü 7.347, de 1985 (inserido pelo artigo 117 da Lei na
8.078, de 1990) estendeu, de forma expressa, o alcance da ação civil pública
na defesa dos interesses e “direitos individuais homogêneos”, legitimando o
Ministério Público, extraordinariamente e como substituto processual, para
exercitá-la (art. 81, parágrafo único, da Lei nfi 8.078, de 1990)”.
Os interesses individuais, in casu (suspensão do indevido pagamento
de taxa de ilum inação pública), embora pertinentes a pessoas naturais, se
visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcendem
a esfera de interesses puram ente individuais e passam a constituir interesses
da coletividade com o um todo, im pondo-se a proteção por via de um
instrum ento processual único e de eficácia im ediata - “a ação coletiva”
(JSTJ, LEX -67/235, j. em 21.9.1994, citada apud JT A /L E X 158/137, Apel.
n“ 572.724-4, 5a Câm ara da Comarca de Sertãozinho, j. 17.4.1996, v.u.,
Rei. Juiz Joaquim Garcia).
Além disso, a Lei nJ 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, faz
remissão expressa às relações de consumo.

O ataque desfechado na demanda é contra a cobrança intitulada “Cota
de Participação Comunitária” relativa à iluminação pública, ou seja, a energia
elétrica que é consumida pela população.
Na esteira deste raciocínio, a população de Birigüi é consumidora de
iluminação pública, na medida em que é beneficiária dela, decorrendo disso,
que a cota incidente sobre ela, por via reflexa, atinge a relação de consumo.
Aliás, já se decidiu a propósito de tema assemelhado, que o Ministério
Público tem legitim idade para propor ação civil pública em defesa de
contribuintes tributados com contribuição de melhoria (LEX/JTA 147/91),
matéria tributária, como a deflagrada nesta ação.
Dir-se-á que no caso sub examine inexiste relação de consumo. Nada disso.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nu 109.013-MG,
Relator o Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 17.6.1997, assentou:
“Processual - Ação Civil Pública - Cancelamento de taxa ilegal Legitimidade do Ministério Púbi ico - Declaração incidente de inconstitucional idade.
I. O Ministério Público está legitimado para o exercício de ação civil pública, no
objetivo de coibir a cobrança de taxa ilegal. II. É viável, em processo de ação civil
pública, a declaração incidente de inconstitucional idade”.
Q u an to à in co m p e tê n c ia do ju íz o p ara a p re c ia r o p ed id o de
inconstitucionali-dade da taxa, melhor sorte não socorre a agravante. Como é
cediço, o sistema de controle da constitucionalidade das leis, admite a ação
direta de inconstituciona-lidade ou a declaração incidental em qualquer
processo, como se dá no caso.
Mas o recurso restou prejudicado, pois, consta dos autos, que a ação
civil pública foi julgada procedente em 9.4.1999 (cf. r. sentença copiada às
fls.), posteriormente à interposição deste recurso, tornando definitiva a liminar
contra a qual se insurgiu a agravante.
Nessa medida, o presente recurso restou prejudicado, uma vez que,
aquela sentença desafia recurso de apelação.
Em suma, reconheço a legitimidade do Ministério Público e, no mérito
dou o recurso por prejudicado.
São Paulo, 18 de maio de 1999.
Jurandir de Sousa Oliveira, Relator sorteado
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Execução Fiscal - Débito declarado e não pago
- Autolançamento ou lançamento por homologação - Desne
cessidade do processo administrativo - Inexistência de cercea
mento de defesa por falta de intimação do contribuinte na
inscrição do débito
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Correção monetária em falência - Livre adoção
de índices pelos Estados - Cabimento - Embargos rejeitados
Multa moratória contra falido - Descabimento Súmula nfi 565 do STF - Acolhimento parcial dos embargos
ICMS - Elevação de alíquota vinculada a pro
gramas habitacionais - Inconstitucionalidade declarada pelo
STF - Acolhimento parcial dos embargos
Gilberto Ramos de Oliveira
Procurador de Justiça - SR.............................................. ............ ...................— ---------------

APELAÇÃO CÍVEL N2 097.314-5 - São José do Rio Preto
Apelante: Massa Falida de Casa São Paulo Mercantil de Ferragens Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
P a r e c e r d a P r o c u r a d o r ia d e J u s t iç a

Egrégia Câmara,
1. Da r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
fiscal, apela a embargante, falida, perseguindo a procedência dos embargos.
Processado com a contrariedade, não se colheu o im prescindível
pronunciamento do Dr. Promotor de Justiça, que antes fora pela improcedência
dos embargos, nos termos da sentença.
2. Os embargos, julgados improcedentes, versam sobre o cabimento e
legitimidade da pretensão fiscal; sobre a cobrança da correção monetária, e da multa de
mora; e sobre a elevação da alíquota do ICMS com vincuiação da receita assim obtida.
Quanto ao reexame necessário, a embargante olvída-se que a certidão
de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, o que se mostra
suficiente para o desacolhimento do reexame.
Trata-se de débito declarado e não pago, de modo que se cuida de
autolançamento, ou lançamento por homologação, em que não se cogita de defesa
que pudesse ser cerceada. Se não bastassem os argumentos já bem desfiados nos
autos, basta apenas acrescentar que em matéria de autolançamento ou lançamento
por homologação, “O Colendo Supremo Tribunal Federal, apreciando débito
declarado e não pago, já firmou entendimento reconhecendo a validade do
lançam ento por hom ologação ou autolançamento, independentem ente de
procedimento administrativo, o que pode ser aferido nos RREE 11a5 93.036-SP,
Rei. Eminente Ministro Rafael Mayer, RTJ 96/926, 93.039-SP, Rei. Eminente
Ministro Djaci Falcão (RTJ-103/667), 87.241 -SP, Rei. Eminente Ministro Soares
Munoz, RTJ 91/587, 92/750, Rei. Eminente Ministro Rafael Mayer, DJ de
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24.10.1980, SP, Rei. Eminente Ministro Francisco Rezek, DJ de 4.4.1986, e
113.798-SP, Rei. Eminente Ministro Djaci Falcão, DJ de 18.12.1987. Constada
Ementa deste último RE que: ‘É válido o lançamento por homologação ou
autolançamento, independentemente de procedimento administrativo” ’ (cfr.
citação no AG i r 142.487-7-SP, Rei. Ministro Celso de Mello).
Válida, portanto, a certidão de dívida ativa em que se apóia a execução,
e inexistente o processo administrativo, inocorre cerceamento de defesa no caso.
3.
Correção monetária. O apelo voluntário combate, primeiramente, a
correção monetária e o índice do ÍPC-FIPE. A correção é devida integralmente
pela massa falida, a uma porque os Estados não estão impedidos de legislar
sobre índices de atualização monetária, posto que não adstritos aos índices
federais, como proclamou o Supremo Tribunal Federal (RTJ-92/442,111/747).
A duas, porque a própria lei adota princípio expresso no sentido de que
correção monetária não constituí majoração de tributo (art. 97, § 2fl, do CTN),
princípio esse que a Suprema Corte adotou inclusive para as atualizações das
chamadas Unidades Fiscais dos Estados (RTJ-117/488).
Ainda no tocante à correção monetária, poderia parecer que o certo
seria sua suspensão por um ano, a partir da quebra, nos termos do artigo l fi do
Decreto-Lei n2 858/69.
A propósito, é de ser aplicada a Lei nfi 6.899/81, que é posterior e,
portanto, derrogadora do aludido decreto-lei,
Como anota Theotonio Negrão, citando jurisprudência dos Colendos
Tribunais Superiores, esta lei “não veio impedir a fluência da correção monetária
nos casos em que, anteriormente, já era admitida, mas, sim, estendê-la a
hipóteses a que essa correção não se aplicava (RTJ-106/860). Nesse sentido:
RSTJ-23/207, RT-673/178...” [cf. “Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor”, 24a ed., pág. 1.272].
Com a edição da Lei n2 6.899/81, a incidência da correção monetária
tornou-se assente para todos os créditos judicialmente reconhecidos, mesmo
para os credores preferenciais, como os trabalhistas:
“Falência. Habilitação de crédito trabalhista. Correção monetária.
Incidência.
I - Consolidado o entendimento segundo o qual a Lei n2 6.899/81 é de
caráter geral e de amplo alcance de incidência, portanto, compatível com a
hipótese da habilitação de crédito em falência.
II - A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de estender a
correção monetária a todos os débitos, seja de que natureza forem, tocante
àqueles resultantes de decisão judicial, com a edição da Lei ir 6.899/81. Essa
matéria sobre ser possível ou não a incidência da correção monetária não pode
inibir o julgador de, adequando sua interpretação à realidade social ou
econômica, entregar a prestação a que faz jus o jurisdicionado.
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III
- Recurso conhecido e provido” (STJ, REsp i r 6.786-RS, 3“ Turma,
Rei. Min.WaldemarZweiter, v.u., julgado em 5.3.1991, DJU 6.5.1991, pág. 5.665).
Nem se diga que a Lei i r 8.13 í , de 24.12.1990, repristinou o DecretoLei i r 858/69.
Com efeito, esse novel diploma legal acrescentou o § 2 ' ao artigo 163,
da Lei de Falências, rezando: “O disposto no parágrafo anterior [correção
monetária em concordata preventiva] não se aplica aos créditos fiscais, que
continuarão regidos pela legislação pertinente” .
Ora, a “legislação pertinente” anterior era a Lei i r 6.899/81,e não mais
o Decreto-Lei na 858/69, derrogado por aquela.
Assim realmente deve ser porque, se o patrimônio da massa falida sofre
atualização de valor com o decurso do tempo, em decorrência do fenômeno
inflacionário, nada mais curial que também arque com a correção monetária
ao pagar seus credores. Só desse modo os créditos terão a mesma equivalência,
relativamente ao acervo, que mantinham por ocasião da declaração da quebra.
Não fora assim, haveria o locupletamento ilícito da massa, e não há
razão, só porque se trata de falência, de autorizar tal enriquecimento.
Preceito sumular do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a Lei i r 6.899/81 é aplicável ao depósito elisivo do pedido de falência
(Súmula nü 29 do STJ). O mesmo se diga em caso de restituição em falência
(Súmula nfi 36 do STJ).
Como já se decidiu a respeito de execução fiscal contra massa falida:
“A correção monetária é mera atualização da moeda no tempo. Pagando, agora,
um montante atualizado, estará desembolsando a mesma importância que
deveria ter recolhido na oportunidade própria. Logo, a correção de débitos
fiscais nada tem a ver com a falência da sociedade contribuinte. A Lei Federal
ir 6.899, de 3981, é aplicável em relação ao depósito elisivo no pedido de
falência. Portanto, não há razão jurídica para que ela não seja atuante na
execução fiscal” (RJTJESP- i 11 /99, 115/85).
Desse modo, a correção monetária deve ser computada no âmbito
falencial sem as limitações que ocorrem em relação aos juros, até porque em
relação àquela não existe norma especial limitadora, tal como se procede no
tratamento destes, com os artigos 26 e 129 da Lei de Quebras.
Quanto à adoção do índice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado
pela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de
São Paulo, combate-se a incidência do referido índice na correção monetária
do ICMS.
Tal adoção ocorreu com o Decreto i r 32.951, de 5.2.1991, quatro dias
após a extinção do BTN e do BTNF (que informavam a variação da UFESP),
através da Medida Provisória ns 294, de l*1de fevereiro de 1991.
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O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nfl 18.484SP, sendo recorrente Cia. Teperman de Estofamentos e recorrida a Fazenda do
Estado de São Paulo, decidiu:
“ICM - Correção Monetária - BTN. Os Estados não dependem da Lei
Federal nü 7.799/89 para aplicar BTN ou qualquer outro índice na atualização
monetária de seus créditos tributários. Compete aos Estados instituir o ICMS e
podem dispor sobre sua atualização. Recurso improvido” (STJ, 18Turma, Rei.
Min. Garcia Vieira, v.u., j. 25.3.1992, DJU 4.5.1992).
Em seu voto, o eminente Relator destaca: “A vigente Constituição assegurou
autonomia aos Estados (art. 18), e lhes conferiu competência para legislar,
concorrentemente, sobre direito tributário e financeiro (CF, art. 2 4 ,1), podendo a
União estabelecer, neste âmbito, somente normas gerais (§ 2Ü) e se não existir lei
federal sobre estas normas, a competência dos Estados será plena (§ 3').”
“Os Estados não dependem da Lei Federal nu 7.799/89, destinada a
indexar apenas os tributos federais, para aplicar BTN ou qualquer outro índice
na atualização monetária de seus créditos tributários, porque detém autonomia
legislativa para adotá-los ou instituí-los.... Podem, através de lei ou de Convênio,
estabelecer a forma e a oportunidade de atualização de seus créditos tributários.
Se podem instituir o próprio tributo, com muito mais razão, têm a competência
para criar, escolher e aplicar o índice a incidir na atualização de seus tributos,
não havendo violação a Constituição ou a Lei Federal”.
Sucede que o artigo 9‘ da Lei Federal nu 8.177, de lfl de março de 1991,
foi alterado pela Lei nu 8.218, de 29 de agosto de 1991, de modo que, desde
fevereiro de 1991 (ainda que a nova redação tenha sido ditada por lei de agosto
do mesmo ano, continua a referência: “a partir de fevereiro de 1991...”), a aplicação
da TRD ficou disciplinada por essa lei federal, incidindo ela apenas em relação
aos débitos para com a Fazenda Nacional, ficando omitida na legislação federal
a disciplina da atualização dos créditos tributários dos Estados e dos Municípios.
Omissa a legislação federal, compete aos Estados legislar sobre a
m atéria, ate n d e n d o às suas p e c u liarid ad e s, c o n so an te o perm issiv o
constitucional.
Ora, estabelece o artigo 113, § lfl, da Lei paulista nü 6.374/89, que
“ocorrendo a extinção do IPC, o Poder Executivo fixará outro índice oficial
que o substitua, para atualização monetária da UFESP”.
Diante do pronunciamento da Colenda Corte Superior, que se soma
aos anteriormente colacionados do Pretório Excelso, conclui-se que, podendo
os Estados adotar qualquer outro índice, de sua escolha, para a atualização de
seus créditos tributários, afigura-se legítima a instituição do IPC medido pela
FIPE, através de decreto, porque tal instituição está precedida de autorização
legislativa, e não há dúvida - nunca antes colocada - que a referida variação
constitui índice idôneo e absolutamente confiável.
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O decreto hostilizado, previamente autorizado por lei, atuou, assim,
com o norma oficializadora do índice adotado, como substituto daquele que
anteriorm ente orientava a atualização dos débitos tributários e não mais
existente.
O IPC-FIPE passou, desse modo, a constituir o índice oficial a que se
refere o mencionado dispositivo da lei paulista, e, como ressaltou o voto do
Des. Corrêa Vianna, na Apelação Cível rr 190.054-2, “A matéria envolvendo
atualização é secundária e poderia ser cuidada através de simples decreto.
Inocorreu invasão de competência da União, posto que o Estado de São Paulo
não legislou sobre o sistema monetário, mas, tão-somente, elegeu um dos índices
publicados para atualizar os débitos fiscais”.
“Intolerável seria a pretensão da recorrente e que considerando extintos
todos os índices de correção, dizendo ser ilegal a TRD (e ou a TR), quer pagar
seus tributos sem atualização e isto em época de aguda e notória inflação. Tal
seria fora de propósito, até porque a correção monetária sequer pode ser tida
como acréscimo, não passando de instrumento criado para devolver à moeda
seu real valor” .
Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal, como se colhe,
além do já mencionado, dos venerandos acórdãos proferidos nas Apelações
Cíveis n<j£ 187.455-2, 187.497-2, 191.189-2, entre outras, pelo que não procede
também esse tema da irresignação.
4. Em alguns pontos, entretanto, o apelo m erece provim ento.
Prim eiramente, no que se refere à elevação da alíquota de 17% para 18%. A
despeito de toda a jurisprudência desfiada pelo nobre Dr. Promotor, há
efetivamente vinculação do aumento da receita a programa habitacional, e
em razão disso, as Leis que a criaram foram declaradas inconstitucionais
pela Suprem a Corte. Deve, pois, ser excluído o percentual de 1%, objeto da
cobrança.
Também na parte que trata da cobrança da multa moratória o apelo
merece provimento.
Sendo a multa de mora uma pena pecuniária de cunho administrativo,
é inexigível em execução fiscal contra massa falida, nos termos do artigo 23,
parágrafo único, inciso III, da Lei de Falências, e de tranquila jurisprudência,
lastreada na Súmula na 565, do Pretório Excelso (R JTJESP-115/84, 113/115,
111/98).
5. O parecer, por conseguinte, é pelo parcial provimento do recurso,
excluindo-se o percentual de I % objeto da elevação de alíquota do tributo, e a
multa moratória, mantida a rejeição dos embargos.
São Paulo, Ia de março de 1999.
Gilberto Ramos de Oliveira, Procurador de Justiça
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Execução de pena - Multa - Caráter pessoal Legitimidade do Ministério Público para a sua execução pe
rante o Juízo Criminal ou das Execuções Criminais - Inexigibilidade do procedimento de inscrição como dívida ativa
Gilberto Ramos de Oliveira
Procurador de Justiça - SP_________________ _______________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Na 167.893-5 - São Paulo
Apelante: Ministério Público
Apelado: F.C.F.S.
P a r e c e r da P r o c u r a d o r ia d e J u s t iç a

Egrégia Câmara,
1. Trata-se de execução de pena de multa movida pelo representante do
M inistério Público em exercício perante Vara Criminal de Itaquera, nesta
Capital, pleiteando o pagamento de multa penal por réu condenado em processo
crime, naquela Regional.
Ante a incompetência reconhecida pelo MM. Juiz da Vara de origem,
os autos foram remetidos ao Setor das Execuções Fiscais, onde, por r. sentença
terminativa, foi extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do
artigo 267, VI, do CPC, ao fundamento de que o Ministério Público é parte
ilegítima para a execução, sendo legítima a Fazenda Pública do Estado, e
também porque a dívida ativa não apresenta presunção de liquidez e certeza.
Sobreveio apelação do autor, que foi recebida e processada.
2. Procede o apelo, como bem o demonstrou a ínclita Promotora
recorrente, Dra. Patrícia André de Camargo Ferraz, em razões que pedimos
vênia para subscrever, com a ressalva de que, à fls., item 6, onde se lê “continua
sendo espécie de multa”, leia-se “continua sendo espécie de pena criminal” .
A Lei n“ 9.268/96 deixou intactos inúmeros dispositivos do Código Penal
e da Lei das Execuções Penais, mencionados no aludido arrazoado, não retirando,
pois, a legitimidade do Ministério Público para promover a execução da multa.
Não retirou, em consequência, o caráter penal da multa criminal.
Aliás, os egrégios Juizes de Direito do Grupo de Estudos do Setor das
Execuções Fiscais da Fazenda Pública destacam que: “A expressão dívida de valor
deixa clara a intenção do legislador de transformar a sanção penal em débito
monetário. Mais: pretendeu que esse débito monetário pudesse ser cobrado através
do procedimento estabelecido naLei nü6.830/80, o qual considerava mais efetivo”
(cf. artigo “A cobrança da multa penal (art. 52 do CP)”, in “Justitia ” 178/10).
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E a certidão do Escrivão do feito criminal é, evidentemente, documento
hábil para a execução da m ulta, pois não teria sentido a exigência do
procedimento de inscrição da dívida ativa, mantidas que foram as causas
interruptivas e suspensivas da prescrição.
Como salientou o v. acórdão proferido na Apelação Cível nfi 27.622-5/
4-00, da 2a Câm ara de Direito Público desse Egrégio Tribunal, Relator o
Eminente Des. Vanderci Álvares:
“Cumpre afirmar que a propositura da execução pelo Ministério Público
deu-se, inicialmente, de forma correta, perante o Meritíssimo Juízo de Direito
das Execuções Criminais, daquela comarca, com imediata redistribuição para
o Serviço Anexo das Fazendas...
(...)

É que a Lei Federal na 9.268, de la.4.1996, que alterou dispositivos da
Parte Geral do Código Penal, revogou os §§ Ia e 2tt do seu artigo 51, e o artigo
182 da Lei na 7.210, de 11.7 .1984 (chamada Lei das Execuções Penais), apenas
e tão-somente produziu as seguintes modificações:
a) vedou a conversão da pena de multa em prisão;
b) equiparou a multa penal às dívidas de valor, para efeito unicamente
de aplicação da correção monetária, como meio de mera conservação do poder
real da moeda; e
c) permitiu-se-lhe aplicar as normas da dívida ativa da Fazenda Pública,
na sua execução.
E só. Nada mais!
(...)

Sempre perante o Juízo Criminal ou de Execuções Criminais, porque
não modificados os artigos 164 a 170 da Lei das Execuções Penais (nL>7.210/
84). Só foi revogado o artigo 182 dessa lei, que tratava da conversão da multa
em detenção, agora vedada.
(...)

Senão vejamos.
A) À multa penal não se pode dar a natureza jurídica de simples cobrança
fiscal ou até mesmo caráter extrapenal.
É que o artigo 5a, inciso XLVI, letra c, da Carta M agna de 88 a inclui
dentre as penas aplicáveis ao condenado por crime ou contravenção; e
B) Há que se examinar a pena de multa do ponto de vista dos direitos
que devem ser preservados ao condenado (de forma cumulativa ou não, com
pena privativa de liberdade, e se em razão de crim e ou contravenção),
impostergáveis, previstos na própria legislação penal ou processual penal e,
acima de tudo, os princípios fixados na forma de escalão supremo.
Assim, como se conciliaria o direito do condenado ao registro secreto
da pena de multa, única imposta?
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(...)

Com a execução da pena de multa no foro fiscal ficaria exposto à
execração pública!”
Desse modo, a multa penal deve ser executada perante o juízo das
execuções criminais.
Como acertadam ente já se decidiu, “A Lei na 9.268/96 modificou o
artigo 51 do Código Penal. E ntretanto, a lei ordinária não poderia ter
modificado a natureza da multa aplicada ao condenado em processo crime,
ou seja, não poderia transform ar essa multa em dívida de natureza cível,
posto que se trata de pena imposta ao fim do devido processo legal e, pois, de
sanção penal de aplicação expressamente prevista no artigo 5a, inciso XLVI,
letra c, da Constituição Federal” .
“Se entendesse que a multa só poderia ser executada perante o
Juízo da Fazenda Pública, estar-se-ia adm itindo o caráter extrapenal da
m ulta, em evidente conflito com a ordem constitucional” . (TACrim/SP,
A gravo em Execução na 1.098.409/4, Santos, I a Câm ., Rei. Juiz Pires
Neto, j. 26.1 1.1998, v.u.) [in “Boletim IB C C rim ” r r 76/Jurisprudência,
m a rç o /!999. pág. 338].
R econhecida, assim , a legitim idade do M inistério Público para
promover a execução da multa penal, devem os autos ser remetidos ao Juízo
da Ia Vara Criminal Regional de Itaquera, onde foi originariam ente ajuizada.
3.
O parecer, por conseguinte, é pelo provimento do recurso, nos termos
assinalados.
São Paulo, 12 de junho de 2000,
Gilberto Ramos de Oliveira, Procurador de Justiça

Falência - Im pontualidade do devedor - Descaracterização
O recorrente não tomou as devidas cautelas na
oportunidade da lavratura do protesto cambial, tirado em
mais de três meses relativamente à data de apresentação do
cheque - Ademais, a mudança da sede do estabelecimento co
mercial ocorreu em data anterior àquela que consta do título
de crédito e, por conseguinte, a lavratura do protesto cambial,
bem como ao aforamento da ação de falência
Osvaldo Hamilton Tavares
Procurador de Justiça - SP___
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APELAÇÃO CÍVEL N" 231.836-1/9-00 - São Paulo
Apelante: Giro Factoring Fomento Comercial Ltda.
Apelada: Ivoar Industria e Comércio de Roupas Ltda.
P a r e c e r da P r o c u r a d o r ia d e J u s t iç a

Com o devido respeito, opinamos, desde logo, pelo desprovimento do
recurso interposto.
Relativamente à contagem do prazo para oferecimento da defesa prevista
no artigo 11, l", do diploma falimentar, impende considerar que, não obstante
ser irregular o ato citatório, tal irregularidade foi suprida pela juntada da petição
e mandato judicial de fls. Deflue, daí, a tempestividade da contestação apresentada.
Por outro lado, é de se salientar que a recorrente, além de não ter juntado
com o requerimento inicial o contrato de factoring não tomou as devidas cautelas
na oportunidade da favratura do protesto cambial, tirado em mais de três meses
relativamente à data de apresentação do cheque juntado às fls.
Ademais, a mudança da sede do estabelecimento comercial ocorreu
em 16.11.1992, em data anterior àquela que consta do aludido título de crédito
estampado às fls., e, por conseguinte, a lavratura do protesto cambial (fls.),
bem como ao aforamento da ação de falência (fls.).
Portanto, irrefragavelmente foi descaracterizada a impontuaüdade da
devedora.
Outrossim, a requerente, ora apelante, não produziu nenhuma prova a
respeito da origem do título de crédito que instrui a petição inicial.
Finalm ente, impende considerar que a realização do depósito (fls.)
da im portância correspondente ao crédito reclam ado descaracterizou a
insolvabilidade, de forma que a falência não mais pode ser decretada.
Temos, assim, por correta a respeitável sentença apelada e opinamos,
portanto, por sua confirmação, com o desprovimento do recurso interposto.
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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 Donaldo Armelin
(Revisor) e Cesar Peluso.
São Paulo, 8 de agosto de 1995.
Francisco de Assis Vasconcellos Pereira da Silva, Presidente e Relator
V oto n* 7.122
Falência - Impontuaüdade do devedor comerciante - Não caracterização
- Insuficiência, ademais, de esclarecimentos sobre a origem do créd ito -A ção
improcedente - Recurso não provido.
R elatório
Nos autos de falência lastreada em im pontuaüdade do devedor
comerciante, o MM. Juiz a quo, considerando-a descaracterizada, inclusive
por falta de esclarecimentos sobre a origem do crédito configurado em cheque,
julgou improcedente o pedido.
Inconformada, inteipõe recurso de apelação a autora. As razões apontam
defeito na citaçao e sustentam a intempestividade da defesa, porquanto não
respeitado o prazo de vinte e quatro horas previsto no artigo 11, § Ia, da Lei
Falimentar, contado minuto a minuto. De outro lado, defendem a regularidade
do protesto cambial realizado e a desnecessidade da indicação da origem do
título de crédito; por fim, negam a alegada detenção do cheque e insistem no
decreto de quebra.
O apelo é tempestivo. Bem processados, com resposta e preparo,
subiram os autos. A apelada reclama perdas e danos com suporte no artigo 20
da Lei de Falência.
O Parquet é pela confirmação do decisum.

É o parecer, salvo melhor juízo.
São Paulo, 12 de setembro de 1994.
Osvaldo Hamilton Tavares, Procurador de Justiça
A córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nü 231.8361/9, da Comarca de São Paulo, em que é apelante Giro Factoring Fomento
Comercial Ltda., sendo apelada Ivoar Indústria e Comércio de Roupas Ltda.:
A cordam , em Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, por votação unânim e, negar provim ento ao recurso, de

V oto
A m atéria controvertida vem resolvida com incriticável acerto,
consoante demonstra os pareceres dos ilustres representantes do Parquet.
Os óbices ao deferimento da quebra são diversos. Falta o contrato de
factoring, além de se notar o fato do protesto cambiário ter sido tirado três
meses após a apresentação do cheque que fundamenta o pedido inicial.
A dem ais, com o escreve o Ilustre Procurador de Justiça Osvaldo
Hamilton Tavares, “a mudança da sede do estabelecimento comercia! ocorreu
em 16.11.1992, em data anterior àquela que consta do aludido título de crédito
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estampado às fls., e, por conseguinte, a lavratura do protesto cambial (fls.),
bem como ao aforamento da ação de falência” (fls.).
Era de rigor, outrossim, a indicação explícita da causa subjacente à
missão do cheque, para resguardo da massa e dos credores. Assim julgou
recentemente esta Colenda Segunda Câmara Civil, em v. acórdão relatado pelo
Eminente Des. José Roberto Bedran:
“N esse sentido, a orientação da Jurisprudência desta C orte, já
referendada pelo Colendo Superior Tribuna! de Justiça, como o lembrou o
douto Procurador de Justiça oficiante: ‘A indicação da origem do crédito, para
sua habilitação em falência, é exigência destinada a dar segurança à massa e
aos credores, cabendo fazê-lo sobretudo quando os mesmos são representados
por títulos cambiais, de fácil emissão fraudulenta’ (R. Especial na 10.208-SP,
3a Turma, Rei. Min. Dias Trindade, j. Ia. 10.1991)” (Ap. Civ. i r 250.608-1 -SP,
j. em 13.6.1995).
Finalmente, a pretensão a perdas e danos, sob alegado dolo do requerente da
falência, é insuscetível de apreciação em resposta ao apelo. A apelada cabia valer-se
dos meios adequados à impugnação da sentença, se porventura dela discordasse.
Diante do exposto, nego provimento à apelação.
Francisco de Assis Vasconcellos Pereira da Silva, Relator

Recurso - Apelação - Interposição contra ho
mologação de acordo em ação de indenização, restrito ape
nas às prestações vencidas - Caráter de decisão interlocutória reconhecido - Interposição de recurso de apelação, entre
tanto, que se deu em virtude de o juiz de primeiro grau ter
usado a expressão sentença em sua decisão - Recebimento do
recurso, com respaldo no princípio da fungibilidade recursal
- Conveniência - Defesa dos soberanos interesses de incapa
zes - Necessidade - Processamento da apelação determinada
- Recurso provido para esse fim
Emilio Fausto Chaves Poloni
Procurador de Justiça - SP__________________________________

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nu 941.764-3 - São Paulo (Primeiro
Tribunal de Alçada Civil)
Agravante: Ministério Público
Agravada: Empresa de Ônibus Viação São José Ltda. e Outros
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P a r e c e r da P r o c u r a d o r ia d e J u s t iç a

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,
O douto 4a Promotor de Justiça Cível de São Miguel Paulista agravou
de instrumento da r. decisão copiada às fls., que deixou de receber a sua apelação,
que se voltava contra a homologação de acordo em sede de execução de título
judicial, em que são exeqüentes J.M.R. e Outros, e executada Empresa de Ônibus
Viação São José Ltda.
Recurso que se processa com suspensão de levantamento de eventual
importância que decorra do acordo firmado com contraminuta dos exeqüentes,
vindo os autos a esta Procuradoria de Justiça, tendo em vista os interesses de
incapazes na polaridade ativa do processo de cunho satisfativo.
É o relatório.
O douto representante ministerial apelou de homologação de acordo,
em sede de execução por título judicial (ação indenizatória com espeque em
acidente envolvendo um coletivo e uma motocicleta), que versava somente
sobre o pensionamento vencido e verba do dano moral, acenando as partes
sobre eventual e futura composição sobre o pensionamento vincendo.
O douto Magistrado, a despeito de rotular o seu ato como sentença,
não admitiu o apelo do Parquet, pois, já neste momento, entendeu tratar-se de
decisão interlocutória.
Ora, não há dúvida de que a transação coloca fim ao processo, quer de
conhecimento, quer de execução, com julgamento de mérito (cf. art. 269, III, e art.
794, II, ambos do CPC), decisões estas apeláveis (cf. arts. 513 e 795 do CPC).
A discussão cinge-se ao fato de que houve acordo parcial na aludida
execução, que prosseguiría em relação às pensões vincendas, o que ensejaria a
interposição de agravo de instrumento, o que, a meu ver, traduz-se em conduta
que esbarra em um preciosismo formal que ofende o princípio basilar de que o
processo é mero instrumento na realização da Justiça.
Ora, o douto Promotor apelou no prazo do agravo de instrumento,
portanto, aparelhou recurso, não importando a rotulação, em tempo hábil, em
defesa de soberanos interesses de incapazes, voltando-se contra decisão tida
pelo digno Juiz com o sentença, o que me faz crer que nada im pedia o
recebimento da apelação, até porque o restante do débito executado seria alvo
de futura e eventual composição, vale dizer, a subida dos autos, por força do
apelo, não prejudicaria os atos por praticar em Primeiro Grau.
Como Direito é bom senso, entendo que o recebimento da apelação acarretaria
menos óbices de índole processual, do que o acolhimento, à luz do princípio da
fungibilidade recursal, do inconformismo telado como agravo de instrumento, tendo
em vista o artigo 524 do CPC, como consignado pelo douto Magistrado (fls.).
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Em suma, pelo ponderado e mais constante dos autos, em nome da
prevalência do debate em torno do direito material posto na lide, e não daquele
de ordem meramente formal, opino pelo provimento do agravo de instrumento,
para que se ordene o processamento da apelação, com o efeito suspensivo do
acordo, até o julgamento do recurso que foi obstado.
São Paulo, 4 de julho de 2000.
Emilio Fausto Chaves Poloni, Procurador de Justiça
A córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento rr
941.764-3, Comarca de São Paulo, sendo agravante Ministério Público, agravado
Empresa de Ônibus Viaçâo São José Ltda. e interessado J.M.R. e outros.
A cordam , em Décima Primeira Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada
Civil, por votação unânime, dar provimento ao recurso.
Inconformado com a r. decisão que deixou de receber a apelação que
interpôs contra a homologação do acordo celebrado pelas partes na ação de
indenização ajuizada por J.M.R. e outros em face de Empresa de Ônibus Viação
São José Ltda., aforou o Ministério Público o presente agravo, visando a sua reforma.
Atribuído efeito ativo ao recurso, o instrumento foi regularmente reformado,
com respostas dos recorridos e parecer da douta Procuradoria de Justiça.
O recurso merece provimento.
O não recebimento da apelação pelo digno Magistrado a quo se deu
em virtude de a decisão recorrida - homologação do acordo celebrado pelas
partes restrito às prestações vincendas - ter natureza interlocutória.
Embora encontre amparo legal (CPC, art. 522), forçoso reconhecer que assiste
razão ao digno Procurador de Justiça quando assevera que tal decisão não pode prosperar,
por configurar “preciosismo formal que ofende o princípio basilar de que o processo é
mero instrumento na realização da Justiça”, visto que a manifestação do inconfonnismo
do recorrente pela via da apelação, e não de agravo de instrumento, encontra expl icação
no fato de o culto prolator da r. decisão recorrida ter nela usado a expressão sentença.
Ademais, o recebimento daquele recurso, além de encontrar respaldo
no princípio da fungibiüdade recursal, reforçaria, sem dúvida, a necessária
‘‘defesa de soberanos interesses de incapazes”, em nada prejudicando o interesse
dos demais litigantes.
P elo e x p o sto , dou provim ento ao recu rso para d e te rm in a r o
processamento da apelação.
Presidiu o julgam ento, com voto, o Juiz Antônio M arson e dele
participou o Juiz Urbano Ruiz.
São Paulo, 14 de agosto de 2000.
Ary Bauer, Relator
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Recurso Extraordinário e Especial - Inexistên
cia de prisão constitucional ensejadora de limitação.
“Hoje não há nenhuma previsão constitucional
ensejadora de limitação ou vedação ao cabimento quer do
recurso extraordinário quer do especial, de sorte que o legis
lador infraconstitucional não tem autorização para, como pre
tendem os referidos artigos 36 do Projeto de Lei nu1.416/88, e
34, parágrafo único, do RISTJ, restringir-se o acesso ao Su
premo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça im
pondo barreiras ao cabimento do recurso especial”.
Interesses Difusos e Interesses Coletivos - Conceituação.
Difusos são os interesses de grupo menos deter
minado de pessoas, entre os quais inexiste vínculo jurídico ou
fático muito preciso. Por sua vez, os interesses coletivos com
preendem uma categoria determinada ou pelo menos determinável de pessoas. Em sentido lato, englobem não só os inte
resses individuais que o Código de Defesa do Consumidor
chama de interesses coletivos em sentido estrito, como tam 
bém os interesses individuais homogêneos.
Assim, no Código de Defesa do Consumidor (art.
81, II), os interesses coletivos são os interesses transindividuais de natureza individual de que seja titular grupo, cate
goria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte con
trária por uma relação jurídica base.
Ação Civil Pública - Objeto - Proteção de qual
quer interesse difuso e coletivo.
O objeto da ação civil pública amplia-se para
abranger hoje a proteção de qualquer interesse difuso ou co
letivo, e não apenas aqueles interesses que antes a lei prote
gia, que eram os relativos ao meio ambiente em sentido am 
plo e ao consumidor. Hoje a Lei na 7.347/85 possibilita a pro
teção de qualquer interesse difuso e coletivo.
No caso, da presente ação civil intentada pelo
Ministério Público, os interesses são de um grupo de estudan
tes, que se vêem ameaçados de terem seus estudos interrom
pidos por conta de cobrança abusiva de mensalidades, fato
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que interessa à sociedade como um todo, pela relevância da
matéria, vez que o patrimônio de uma coletividade está sendo
agredido de maneira ilegal, e o efeito do ato nocivo sobre cada
interessado é módico em demasia a proporcionar demandas
individuais
João Francisco Moreira Viegas
Procurador de Justiça - SP________

PROCESSO N“ 281.613.1/6-02 - Guaratinguetá
Recurso Especial rr 197.555 - São Paulo (98/0090192-2)
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrida: Organização Guará de Ensino
Advogados: Francisco Marcelo Ortiz Filho e Outros
R a z õ e s d o R e c u r s o E s p e c ia l

Dos Fatos e do Direito
A Organização Guará de Ensino, nos autos da ação civil pública que
lhe é movida pela Prom otoria de Justiça do Consumidor, tirou embargos
ínfringentes contra v. acórdão que, por m aioria de votos, reconheceu a
legitimidade do órgão ministerial. Este recurso que foi provido pela Colenda
Prim eira Câm ara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, local, sob o
argumento de ser inviável ao Ministério Público exercer fiscalização sobre
liames jurídicos entre escolas e alunos e pais de alunos, relativos à remuneração
de serviços prestados.
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 Parquet, seja
pelo não acolhimento de sua pretensão, seja pelo prejuízo sofrido por uma
coletividade de alunos e pais de alunos.
Superados os requisitos objetivos e subjetivos acima, cuidaremos de
desenvolver melhor o pressuposto objetivo do recurso, relativo ao cabimento.
O v. acórdão recorrido, ao negar a legitimidade do órgão ministerial
para a propositura da demanda, não deu ao caso solução que se amoldasse ao
standard legal. Com isso, negou vigência aos artigos 81 do Código de Processo
Civil, 5Ü, da Lei da Ação Civil Pública, 81, parágrafo único, incisos II e III, 82,
I, e 110 do Código de Defesa do Consumidor, que atribuíram ao Ministério
Público legitimidade para promover a defesa dos interesses e direitos dos
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consumidores em juízo, através de ação civil pública, sejam esses interesses
difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Afrontou, também, o artigo 535,
II, do Código de Processo Civil, quando instado através de embargos de
d e c la ra ç ã o a se m a n ife sta r sobre p o n to que d e v e ria te r d e c id id o ,
injustificadamente se omitiu. Ensejou, ainda, um dissídio jurisprudencial com
aresto emanado desta Corte.
Parece-nos, então, que houve manifesta afronta ao sentido emanado
das normas referidas, ensejando desse modo, a interposição do presente recurso.
É imperativo que o Superior Tribunal de Justiça se pronuncie acerca
do tema questionado neste recurso, restabelecendo a regular aplicação da norma.
Sucede, ademais que a questão foi prequestionada em todas as instâncias
desde do estabelecim ento da relação processual. E, ainda que assim 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” (Nelson Nery Júnior, “Recursos no Processo Civil - Princípios
fundamentais - Teoria geral dos recursos”, pág. 98).
D aí cabível se mostra o recurso em tela, impondo-se, pois, a sua
admissão.
Das Razões de Recurso
Não há de se negar que tornou-se o Ministério Público incumbido da
função legal para postular em Juízo os direitos transindividuais, assegurando a
concreção do direito em tese e das garantias estipuladas em lei. Nota-se que
essa Instituição tornou-se arma fundamental e singular à proteção ao consumidor
(CF, art. 129, III, corroborada pelo CDC). Há um comprometimento funcional
com a Justiça e com o Estado de Direito, de um ente eminentemente social,
atuante e destemido. Por isso, ainda hoje, estranham alguns sua missão múltipla,
ora fiscalizadora, ora curatelando os interesses diversos.
Por isso, parece-nos oportuno transcrever aqui a lição de Erich Dauz:
“A vida não está a serviço dos conceitos, mas sim estes a serviço da vida. É
preciso atender, não ao que ordena a lógica, mas sim ao que exige a vida, a
sociedade, o sentimento jurídico, tanto quanto seja necessário, segundo a lógica,
como quando seja logicamente impossível” (“A interpretação dos negócios
jurídicos”, pág. 127).
Impõe-se aceitar a ação civil pública como acautelatória dos vários
tipos de interesses m etaindividuais, com relação ao m eio am biente, ao
consumidor, ao patrimônio cultural e a qualquer outro interesse coletivo ou
difuso e interesses individuais homogêneos.
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Difusos - diz Hugo Nigro Mazzilli - são os interesses de grupo menos
determinado de pessoas, entre os quais inexiste vínculo jurídico ou fático muito
preciso. Por sua vez, os interesses coletivos compreendem um a categoria
determinada ou pelo menos determinável de pessoas. Em sentido lato, englobam
não só os interesses individuais que o Código de Defesa do Consumidor chama
de interesses coletivos em sentido estrito, como também os interesses individuais
homogêneos.
Assim, segundo o já citado Hugo Nigro Mazzilli, no Código de Defesa
do C onsum idor (art. 81, II), os interesses coletivos são os interesses
transindividuais de natureza individual de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base.
Como exemplo, teríamos as pessoas prejudicadas pela cobrança de um
aumento ilegal de mensalidades escolares e prestações de um consórcio.
O C ódigo de D efesa do C onsum idor m encionou os interesses
individuais homogêneos (art. 81, III) - assim entendido os decorrentes de origem
comum que, não deixam de ser interesse coletivo, em sentido lato, como no
caso de bem indisponível, como a irredutibilidade do salário, garantia
fundamental da dignidade humana, prevista em todas as Constituições modernas
como direito básico do exercício da cidadania.
Ada Pellegrini Grinover, em seus Estudos Jurídicos, observa que - o
objeto da ação civil pública amplia-se para abranger hoje a proteção de qualquer
interesse difuso ou coletivo, e não apenas aqueles interesses que antes a Lei
protegia, que eram os relativos ao meio ambiente em sentido amplo e ao
consumidor. Hoje a Lei nu 7.347/85 possibilita a proteção de qualquer interesse
difuso e coletivo ( ir 5, pág. 414). E continua, mais adiante: “...os dispositivos
do Título III do CDC são dispositivos processuais entre os quais está o
tratamento legal da coisa julgada dentro do prisma da legitimação e de outros
aspectos processuais. O artigo 21 não serve apenas para os interesses difusos e
coletivos em sentido estrito, mas também cuida dos interesses individuais,
quando coletivamente tratados. Portanto, os interesses individuais homogêneos,
tratados coletivamente encontram proteção através da Lei de Ação Civil Pública.
Há uma interação perfeita entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de
Ação Civil Pública à qual, repito, se aplicam todos aqueles dispositivos e,
portanto, os dispositivos atinentes à coisa julgada (ob. cit., pág. 416).
Vejamos, ainda, o que diz Ives Grandra da Silva Martins: ...Podemos
diferenciar os interesses metaindividuais a serem defendidos pelo Ministério
Público nas ações civis públicas em três espécies: I - Interesses Difusos caracterizados pela impossibilidade de determinação da coletividade atingida
pelo ato ou procedimento lesivo ao ordenamento jurídico das quais decorre
inexistência do vínculo jurídico entre os membros da coletividade atingida ou

entre estes e a parte contrária, autora da lesão; II - Interesses Coletivos caracterizado pela existência de vínculo jurídico entre os m em bros da
coletividade afetada pela lesão e a parte contrária, origem do procedimento
genérico continuativo que afeta potencialm ente todos os membros dessa
coletividade presentes e futuros possíveis de determinação; III - Interesses
Individuais Homogêneos - decorrentes de uma origem comum, fixa no tempo,
correspondente ao ato concreto lesivo ao ordenamento jurídico, que permite a
determinação imediata de quais membros da coletividade foram atingidos.
Todos esses aspectos honram a ciência jurídica brasileira e revelam a
sensibilidade do legislador e do Poder Judiciário em questões básicas ligadas à
proteção dos direitos coletivos e difusos sendo a ação civil pública instrumento
avançado da tutela jurisdicional.
No caso, da presente ação civil intentada pelo Ministério Público, os
interesses são de um grupo de estudantes, que se vêem ameaçados de terem
seus estudos interrompidos por conta de cobrança abusiva de mensalidades,
fato que interessa a sociedade como um todo, pela relevância da matéria, vez
que o patrimônio de uma coletividade está sendo agredido de maneira ilegal, e
o efeito do ato nocivo sobre cada interessado é m ódico em dem asia a
proporcionar demandas individuais.
Como bem observa Arruda Al vim, em seus clássicos comentários, tratase de legitim ação extraordinária imposta pelos elevados motivos sociais
reconhecidos pelo legislador, em razão de um dos titulares do direito em conflito
ou do próprio objeto da causa (vol. III, pág. 384),
Outra coisa não reconheceu este E. Superior Tribunal de Justiça...
Decidindo recurso especial onde se questionava a legitimidade do Ministério
Público para a propositura de ação civil na defesa de interesses de estudantes
de um a mesma escola para impedir o aumento de mensalidades, a C. Quarta
Turma Julgadora, afirmou que, “ ...O v. acórdão recorrido, ao reconhecer a
ilegitimidade do autor, negou vigência ao disposto no artigo 8 2 ,1, do Código
de Defesa do Consumidor, que atribuiu ao Ministério Público legitimidade
para promover a defesa dos interesses e direitos dos consumidores em juízo,
através de ação coletiva, sejam eles interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, assim como definidos no parágrafo único do artigo 81.
Trata-se, aqui, de ação coletiva proposta para a defesa do interesse da
comunidade de pais e alunos do Colégio Arnaldo, com o propósito de impedir
aumento das mensalidades escolares. O interesse defendido é coletivo, assim como
definido no artigo 81, parágrafo único, inciso II, do CDC; “interesses
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.
São interesses metaindividuais, que não são nem públicos nem privados,
mas interesses sociais, como ensina a douta Profa. Ada Pellegrini Grinover:
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“São interesses de massa, de configuração coletiva, caracterizados por uma
conflituosidade, também de massa, que não se coloca no clássico contraste
indivíduo versus indivíduo, nem indivíduo versus autoridade, mas que é típica
das escolhas políticas” ... “Novos grupos, novas categorias, novas classes de
indivíduos, conscientes de sua comunhão de interesses, de suas necessidades e
de sua fraqueza individual, unem-se contra as tiranias da nossa época, que não
é mais exclusivamente a tirania dos governantes: a opressão das maiorias, os
interesses dos grandes grupos econômicos, a indiferença dos poluidores, a
inércia, a incompetência ou a corrupção dos burocratas. E multiplicam-se as
associações dos consumidores, de defesa da ecologia, de amigos de bairros, de
pequenos investidores” (“A ação civil pública e a defesa dos interesses
individuais hom ogêneos”, “Dir. do Consum idor”, 5/206). Enquanto essas
associações não se organizam, enquanto não se fortalece a consciência da
cidadania, com o recom enda a ilustrada mestra, oficia subsidiariam ente o
Ministério Público como titular das ações coletivas”.
Isto posto, conheço do recurso, pela alínea a e lhe dou provimento,
para afastar a preliminar de ilegitimidade de parte do M inistério Público,
desconstituídos acórdão e sentença, para que outra seja proferida” (Recurso
Especial nu 38.176-2 - Minas Gerais - Quarta Turma - Rei. Min. Ruy Rosado
de Aguiar - julgado em 13.2.1995, in “Revista dos Tribunais”, págs. 283-87).
Ao corroborar esse entendimento, ensejou destacada Turma Julgadora
um dissídio jurisprudencial com o v. acórdão recorrido que, como já visto é
categórico ao afirmar que, “...O Ministério Público não está legitimado para
promover essa ação civil pública, porque o que há em verdade, entre as escolas
e os pais de alunos, é uma relação de direito privado, de natureza contratual,
obrigando-se as primeiras a prestar serviços de ensino, educação instrução etc.
e os segundos a remunerá-los. Envolvem, pois, interesses individuais, de
determinadas pessoas, que não se enquadram nas previsões legais do artigo 81
da Lei nfi 8.078/90, por não se tratar de interesses ou direitos difusos,
transindividuais, de natureza indivisível, nem direitos coletivos de grupos,
categoria ou classe ou interesses ou direitos individuais homogêneos, de origem
comum” (fls.). Por isso, atendendo ao disposto no artigo 541 do Código de
Processo Civil, com a redação dada pela Lei n<J 8.950, de 1994, pedimos vênia
para juntar à presente cópia do v. aresto mencionado e aqui parcialmente
transcrito.
Por isso Excelências, podemos afirmar sem medo de melindres que,
cortar a possibilidade de atuação do Ministério Público, na fase em que vive a
nossa sociedade, é cercear o normal desenvolvimento dessa tendência de defesa
de interesses metaindividuais e impedir, através da negativa de acesso à Justiça,
o reiterado objetivo das modernas leis elaboradas no país.
A aversão a esses novos instrumentos processuais, que surgiram
exatamente para atender as novas expectativas e necessidades sociais, mantém-
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nos sempre presos ao modelo clássico da ação individual, como se só houvesse
o interesse individual. Lembramos, a propósito, as palavras do E. Professor
José Carlos Barbosa M oreira, no encerram ento de sua aula inaugural na
Universidade do Rio de Janeiro: “A filosofia do egoísmo que impregnou a
atmosfera cultural dos últimos tempos, não concebe que alguém se possa mover
por outra força que o interesse pessoal. Nem faltou quem ousasse enxergar aí a
regra de ouro: a melhor maneira de colaborar na promoção do bem comum
consistiria, para cada indivíduo, em cuidar exclusivamente de seus próprios
interesses. O compreensível entusiasmo com que se acolheu há dois séculos e
se cultua até hoje, em determinados círculos, essa lição de Adam Smith explica
o malogro da sociedade moderna em preservar de modo satisfatório bens e
valores que, por não pertencerem individualmente a quem quer que seja, nem
sempre se vêem bem representados e ponderados ao longo do processo decisório
político-administrativo, em geral mais sensível à influência de outros fatores”
(“A tutela dos interesses difusos”, pág. 105).
De toda descabida, outrossim, a conduta da Corte, que instada através
de embargos de declaração a pronunciar-se sobre matéria que deveria ter
decidido de forma explícita (prequestionamento implícito) negou a fazê-lo.
Aí, a violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil.
Nessas circunstâncias, é aguardado o provimento do Recurso Especial
a fim de que, reconhecida a afronta ao texto constitucional e o dissídio
jurisprudencial, seja reformado o v. acórdão combatido.
São Paulo, 20 de julho de 1998.
João Francisco Moreira Viegas, Procurador de Justiça convocado
RECURSO ESPECIAL Nü 197.555 - São Paulo (98/0090192-2)
Relator: Ministro Nilson Naves
Recte.: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recda.: Organização Guará de Ensino
Advogado: Francisco Marcelo Ortiz Filho
D espach o

Pelo Ministério Público Federal, é deste teor o parecer do Dr. Antônio
Fernando Barros e Silva de Souza, Subprocurador-Geral da República:
“7. O recurso merece ser provido. Quanto ao dissídio jurisprudencial,
que foi devidamente demonstrado pelo recorrente, a orientação mais recente
dessa Corte é mesmo no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade
para prom over ação civil pública na defesa de interesses coletivos da
comunidade de pais e alunos de estabelecimento escolar.
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8. Relativamente à alegada negativa de vigência aos dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor indicados, afigura-se igualmente procedente
a pretensão do recorrente. Com efeito, as normas legais indicadas nas razões
de recurso deixam claro que a defesa coletiva pode ser exercida em juízo quando
se tratar de ‘interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos
os decorrentes de origem comum' (art. 81, parágrafo único, inciso III), sendo
para tal fim legitimado o Ministério Público (art. 8 2 ,1).
9. A dem ais, conjugando o art. I a da Lei nu 7.347/85 com um a
interpretação ampliativa do artigo 129, III, da Constituição Federal, a doutrina
já vinha se manifestando pela legitimidade do Ministério Público para a defesa
de direitos individuais homogêneos que se mostrassem de grande interesse
para a coletividade, e no mesmo sentido já se manifestou essa Corte.”
(...)

“Ante o exposto, o parecer é no sentido do provimento do recurso para
que, reconhecida a legitimidade ad causam do Ministério Público, determinese a remessa dos autos ao Tribunal de origem para o seu regular processamento”.
Sem dúvida, ao Ministério Público não falta legitimidade, verbis\ (I)
“Ação civil pública. Ministério Público. Tem legitimidade, de acordo com
precedentes da 2a Seção do STJ, ‘para promover ação civil pública na defesa
de interesses coletivos da comunidade de pais e alunos de estabelecimento
escolar’ (REsp n2 84.599). Recurso especial conhecido e provido” (REsp n2
90.475, DJ de 2.3.1998, Ministro Nilson Naves). “O Ministério Público tem
legitimidade para promover ação civil pública onde se discute acerca da defesa
dos interesses coletivos de pais e alunos de estabelecimento de ensino, conforme
pacífica jurisprudência desta Corte. Recurso especial conhecido e provido”
(REsp n2 120.143, DJ de 16.11.1998, Ministro Cesar Rocha).
Em tal sentido, fundado no § 12-A do artigo 557 do CPC, introduzido
pela Lei i r 9.756/98, conheço do recurso e lhe dou provimento.
Publique-se.
Brasíiia-DF, em 13 de outubro de 1999.
Ministro Nilson Naves
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Na 269.655-2 - São Paulo
Relator: Ministro Nelson Jobim
Recorrente: Ministério Público Estadual
Recorrida: Organização Guará de Ensino
Advogados: Francisco Marcelo Ortiz Filho e Outros
RE e R ESP interpostos sim ultaneam ente. Prejuízo do RE pelo
provimento do RESP.
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D espach o

Foram interpostos RE e RESP com o mesmo objetivo.
O RESP foi provido.
Julgo prejudicado o RE por perda de objeto (RISTF, art. IX).
Publique-se.
Brasília, 30 de maio de 2000.
M inistro Nelson Jobim, Relator

Responsabilidade civil - Acidente de veículo Fato de terceiro que não exclui a responsabilidade do acusa
do direto do dano, e apenas lhe assegura o direito de regresso
(CC, art. 1.520)
"
'
Rossini Lopes Jota
Promotor dc Justiça c o n v o c a d o _ _ _ _ _ ______________________________________ _

APELAÇÃO EM SUMÁRIO N2 803.440-2 —Itapetininga
Recorrentes: S.M.S.I. e seu filho C.T.I.
R ecorrido: Sorosufer - Com ércio de Sucatas Ltda. e N oroeste
Seguradora S.A.
P arecer da P rocuradoria de J ustiça
Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,
Cuida-se de recurso de apelação em autos de ação de indenização por
ato ilícito julgada procedente mediante a r. sentença de fls., havendo como
causa de pedir remota o falecimento de L.K.I., respectivamente marido e pai
dos recorrentes, em acidente de veículos ocorrido em 11.1.1994, na Rodovia
Raposo Tavares, quando o caminhão de propriedade da recorrida Sorosufer,
dirigido por seu preposto, J.B.C., agindo com im prudência e imperícia,
ingressou na pista contrária à sua mão de direção, colhendo o automóvel
dirigido pela vítima, que vinha em sentido contrária, em sua correta mão de
direção.
M ediante as razões de fls., sustentam os recorrentes que a atribuição
da responsabilidade cabe a terceiro envolvido no acidente, ainda que em estado
de necessidade com o alegado pelas recorridas, não a exim e do dever de
indenizar, nos termos dos artigos 160, II, e 1.520, do Código Civil, citando
julgados e doutrina aplicáveis à espécie.
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Foram ofertadas as contra-razões, por parte da recorrida, e por
determinação do E. Juiz Relator da apelação, os autos foram devolvidos à
primeira instância para manifestação da d. Promotoria de Justiça, que deu-se
no sentido do desprovimento do recurso.
É a breve síntese. Segue o parecer.
O recurso está a merecer provimento.
De fato, admitiu a r. decisão recorrida a não obrigação de indenizar,
por ausência de culpa do motorista do caminhão de propriedade da recorrida,
desde que este teria ingressado na pista contrária à sua mão de direção devido
à ação de terceiro veículo, que estaria parado ou ingressado bruscamente na
pista onde trafegava o primeiro, obrigando-o à manobra que implicou o
acidente.
Entretanto, doutrina e jurisprudência, com base em disposições do
Código Civil, dispensam tratamento bastante severo à quem, para eximir-se da
responsabilidade civil, invoca fato de terceiro como causador do evento,
exigindo-se, para que se perfaça a isenção, que a conduta do causador direto
do infortúnio seja totalmente atribuída à causa externa, isto é, como praticamente
não se tratasse de uma ação ou omissão voluntárias. Exemplifica-se com o
caso de veículo que vem a atingir outro ou atropelar alguém pelo fato de ter
sido literalmente forçado a isso, após abalroado por terceiro, jogando-o contra
a vítima do dano.
Não é, todavia, a hipótese dos autos.
Segundo constou da contestação, na hora e local dos fatos, seguia o
caminho dirigido por E.J.B.C., quando abruptamente, à sua frente, um segundo
caminhão não identificado parou à sua frente, obrigando-o a desviar para a
esquerda onde veio a colidir com o automóvel dirigido pela vítima.
O croqui copiado do inquérito policial a lis. ilustra essa situação, assim
como a faixa contínua à esquerda do aclive denota a proibição de ultrapassagem
(fls.).
A única testemunha ouvida sob o contraditório é I.S. (fls.), que teria
presenciado o acidente pelo seu espelho retrovisor (fls.), desde que seguia à
frente de J.B., e que afirmou que o terceiro caminhão havia ingressado na
pista, parando parcialm ente na faixa adicional. I. logrou desviar-se do
mencionado veículo, sem outras consequências, enquanto J. ao fazê-lo, veio a
colidir com o Monza. A outra testemunha ouvida em Juízo, J.S.R. (fls.), não
presenciou o acidente.
As dem ais testemunhas referidas na sentença, ouvidas apenas no
inquérito policial, B.A.B., fls., e J.F.B. (filho de E.J.B.M.), afirmam que o
caminhão não identificado encontrava-se parado na pista, e que ao tentar a
manobra de ultrapassagem, é que o veículo dirigido pelo último veio a colidir
com o automóvel Monza.

O próprio E.J.B. foi ouvido duas vezes no inquérito policial, sendo que
a fls., em 8.8.1994, afirma que o terceiro veículo não identificado encontravase parado na pista e que o caminhão que vinha à sua frente logrou fazer a
ultrapassagem , o mesmo não ocorrendo com E. Posteriorm ente (fls., em
depoimento de 19.8.1994), veio a alterar parcialmente suas declarações para
afirmar que na verdade o terceiro caminhão veio a adentrar subitamente na
pista em que trafegava, com uma manobra de marcha-à-ré.
No inquérito policial, no item “descrição sumária”, colhido de E., consta
que na verdade trafegava atrás do caminhão Dodge, a quem foi atribuída a
culpa no evento, quanto este parou sobre a pista, obrigando-o a desviar-se.
Portanto, do conjunto das provas coletadas, de se concluir que o veículo
dirigido por E.J.B., de propriedade da requerida, ao deparar-se com um veículo
parado em sua mão de direção, veio a tentar ultrapassá-lo, logo após o caminhão
dirigido por I. ter feito o mesmo, entretanto sem o mesmo resultado, eis que ao
fazê-lo, houve por colher o veículo que seguia em sentido contrário, com os
resultados já conhecidos.
E absolutamente certo, diante das provas produzidas, que o veículo
que se encontrava parado na pista concorreu diretamente para a ocorrência do
acidente. Todavia este dado não exime a recorrida da obrigação de indenizar,
posto que ainda que agindo sob estado de necessidade, remanesce o ilícito
civil, nos termos dos artigos 1.520 e 160, II, do Código Civil, permanecendo o
causador direto do evento apenas com a ação de regresso contra o terceiro.
E o que se depreende da lição de Carvalho Santos, no “Código Civil
brasileiro interpretado”, Vol. XX, pág. 210, 11a edição, Freitas Bastos, ao
comentar o referido artigo 1.520, do CC:
“Se o perigo ocorrer por culpa de terceiro... O autor do dano responde
pelo prejuízo que causou, ainda que o seu procedimento venha legitimado pelo
estado de necessidade. Mas seria da imposição da mais clamorosa injustiça fazêlo suportar as consequências desse ato que praticou em estado de necessidade,
sem proporcionar-lhe uma via de compensação. O que seria um contra-senso,
além do mais, porque é a própria íei que autoriza aquele procedimento em tal
circunstância. De forma que ao autor do dano fica assegurado o regresso contra
o terceiro, de cuja culpa decorreu o prejuízo que aquele teve que indenizar” .
Essa a orientação a ser adotada para a hipótese dos autos, conforme
julgado anotado por Ruy Stoco, in “Responsabilidade Civil”, 3a ed., Ed. RT,
pág. 82, publicado em JTA 121/202, Rei. Luiz Carlos Ribeiro, de acordo com
a melhor orientação doutrinária:
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“O fato de terceiro não exclui a responsabilidade do causador direto do
dano, e apenas lhe assegura o direito de regresso (art. 1.520, do CC, JTA 105/
83 e 192, 109/148 e 225, 124/112, 12.953); diversa solução apenas seria
admissível se cumpridamente demonstrado que a ação de terceiro fora a causa
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exclusiva do prejuízo, sem qualquer participação ativa do preposto da apelante
(Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, pág. 223; Wilson Melo
da Silva, “Da Responsabilidade civil automobilística”, pág. 105)”.
Ainda a se conferir o julgado extraído da mesma obra, que de certa
forma representa caso bastante semelhante ao aqui tratado:
“O fato de terceiro não isenta o causador direto do dano da obrigação
de indenizar; a consideração de que entre a responsabilidade do réu, que teria
causado o dano por culpa de terceiro, e o direito do autor de se ver indenizado
de um prejuízo que sofreu injustamente, não há lugar para titubeios, mormente
onde o réu sequer pode apontar ou identificar o pretenso culpado” . (1ÜTACSP,
Ia Câm., Rei. Elliot Akel, j. 7.7.1994, RT 715/173).
O fato é que a exclusão da responsabilidade nestes casos, conforme
remissão do próprio artigo 1.520, ao artigo 160, ambos do Código Civil, não se
justifica sob a alegação de estado de necessidade, desde que as únicas excedentes
de antijuridícidade da conduta a amparar a resistência da demanda seria o seu
preposto ter agido em legítima defesa (contra o causador do dano) ou no exercício
regular do direito, consoante reforça o artigo 1.540, do mesmo diploma.
Resta concluir que o motorista de caminhão que vê à sua frente veículo
parado em sua mão de direção, ao desviar deste, ingressando na pista em sentido
contrário, e com isso atingindo veículo que vinha em sentido oposto, em sua
correta mão de direção, pode ter até agido diante de estado de necessidade (na
melhor das hipóteses), mas não deixa de ser uma conduta voluntária, que não
o exime do dever de indenizar, mormente porque não logrou a recorrida provar
o alegado em sua contestação no sentido que o veículo Monza, por sua vez,
estava a realizar ultrapassagem indevida. Tem a seu favor somente a ação de
regresso contra o causador indireto do acidente.
Pelas razões expostas, é que se compreende que a r. decisão do primeiro
grau merece ser reformada, e para tanto passa-se à análise do valor da indenização.
É certo que o pedido inicial engloba o valor total da pensão em 10 salários
mínimos, 5 para cada um dos recorrentes. Não há prova dos ganhos da vítima,
como salientado na contestação, que impugnou tal valor. Entretanto, desde que
se tratando de pedido certo, já não cabe proferir decisão ilíquida (art. 459,
parágrafo único, do CPC), daí cabendo a sua fixação desde logo tendo-se em
consideração os elementos contidos nos autos. A vítima tinha 34 anos de idade,
profissão de comerciante, como se verifica da certidão de óbito, e o fato de ter a
propriedade de um automóvel tipo Monza, ano 1987 na época dos fatos, faz
presumir que auferisse renda compatível com o valor pleiteado pelos recorrentes.
Possivelmente o valor postulado a título de pensão por morte, poderia ser
equivalente a aproximados 2/3 dos seus rendimentos, fração que usualmente
tem-se adotado para indenizações a esse título, e que se tem deva aqui ser fixada
em definitivo diante da ausência de outros elementos de convicção.

O valor é devido desde a data do evento morte e até o momento em que
a vítima viesse a completar 65 anos de idade, consoante tem-se decidido diante
da estimativa média de vida, à viúva, e ao recorrente menor até que complete a
maioridade civil, vier a casar-se, ou 25 anos de idade, na hipótese se estar
cursando faculdade, garantido o direito de acrescer.
As despesas médicas encontram-se comprovadas nos autos mediante a
documentação juntada na inicial e de igual modo devem ser ressarcidas, bem
como as demais despesas com a remoção do automóvel (serviço de guincho),
O prejuízo causado pela perda do automóvel também há de ser indenizada,
pelo seu valor de mercado, mesmo porque não se faz necessária a realização
de perícia para se constatar que as condições em que permaneceu o automóvel
(fls.), implicaram sua perda total.
As despesas com funerais encontram -se com provadas m ediante
documentação origina! juntada com a inicial, assim como aquelas necessárias
à construção de jazigo, o que de resto seria presumido (fls.), e assim como a
pensão, são igualmente devidas (art. 1.537,1 e II, do Código Civil).
Os juros são devidos a partir do evento danoso, apenas os simples, já
que os compostos pressupõem sentença penal condenatória, que não houve, e
ademais aplicando-se somente ao autor do delito, nos termos da Súmula n~
186, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Fica obrigada a recorrida a constituir capital, nos termos do artigo 602,
do Código Civil, para garantia das prestações futuras.
Finalmente, há que se julgar procedente a lide secundária movida pela
recorrente em face da Noroeste Seguradora S.A. (fls.), para ressarcir a recorrente
Sorosufer nos limites da apólice juntada aos autos.
Nesses termos, o parecer é no sentido do provimento do recurso
interposto.
São Paulo, 23 de agosto de 1999.
Rossini Lopes Jota, Promotor dc Justiça convocado
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Nota do Conselho Redacional:
O parecer foi acolhido integral mente pela C. Câmara de férias de janeiro do Primeiro Tribunal de
Alçada Civil na Apelação etn Sumário n2 803.440-2, Relator o Juiz Luiz Antonio de Godoy.j. 21.9.1999, v.u.

Responsabilidade civil por acidente do traba
lho - Cumulatividade das indenizações do dano material e do
dano moral - Inexistência de prescrição, além de tratar-se de
matéria preclusa - Presença das condições da ação - Culpa
grave das rés comprovada, embora bastasse a comprovação
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de culpa simples - Direito de acrescer reconhecido - Direito
ao recebimento de quantia necessária à construção do túmu
lo ou jazigo - Desnecessidade de outra forma de correção
monetária se o pagamento é previsto com base no salário mí
nimo da época de sua efetivação - Possibilidade de caução e
consignação em folha de pagamentos serem examinadas em
primeiro grau à vista de elementos concretos
Rossini Lopes Jota
Promotor de Justiça convocado - SP_____________________________________________

PROCESSOS N - 819/93 E 952/93
Apelante(s): R.C.D.P. e outros
Apelado(s): Os mesmos
P a r e c e r d a P r o c u r a d o r ia d e J u s t iç a

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,
Apelações dos réus e dos autores em autos de ações de indenização por
ato ilícito, inconformados com a r. decisão de fls., que julgou parcialmente
procedentes as ações, cujas causas de pedir remotas e comuns (que justificou a
reunião dos feitos para decisão simultânea), foi o falecim ento de M .L.,
respectivamente marido e pai das primeiras recorrentes autoras, e de J.F.S.,
respectivamente marido e pai das demais recorrentes-autoras, em acidente de
trabalho ocorrido em 21 de setembro de 1985, quando efetuavam serviços de
raparas no interior de um tanque para condensar água, nas instalações da
recorrente-ré “Usina Barra Grande de Lençóis S.A.”.
A responsabilidade pelo infortúnio foi atribuída na inicial às empresasrés, posto que com relação à Varb Indústria e Comércio Ltda., doravante indicada
como “Varb” , trata-se da fornecedora da válvula cujo defeito implicou o
acidente; com relação à “Usina Barra Grande de Lençóis S.A.”, doravante
denom inada “Barra Grande”, foi atribuída a responsabilidade por não ter
efetuado, por seus propostos, a desativação do sistema elétrico do complexo,
que evitaria o sistema de ativação das válvulas, com a entrada de vapor no
tanque superior; e por final a responsabilidade da “Maval Montagens Industriais
Ltda.” , ou apenas “M aval”, que contratada para efetuar o trabalho de
manutenção, tinha a incumbência de zelar pela segurança no trabalho de seus
empregados, por exemplo, verificando as condições das válvulas de segurança,
e o total desligamento dos sistemas de acionamento do sistema do complexo
de desairização, que é a operação industrial que se promovia no local.
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Julgadas parcialmente procedentes as ações, decaindo as autoras em
partes mínimas dos pedidos, recorrem as rés mediante as razões a seguir
resumidas:
Diz a Maval primeiramente que a data do infortúnio é anterior à
Constituição de 1988, quando nos termos da Súmula na 229, do E. Supremo
Tribunal Federal, vigorava o entendimento no sentido que “a indenização
acidentária não exclui do direito comum em caso de dolo ou culpa grave do
empregador”, sendo incorreto o entendimento da r. sentença sobre a revogação
do artigo 31, do Decreto-Lei nü 7.036, de 10.11.1944, vigente na época do
infortúnio por força do que dispunha o artigo 22, da Lei na 6.367/76. De igual
forma, foram infringidos o artigo 6Uda Lei de Introdução ao Código Civil, e
artigo 5a, inciso XXXVI, da Constituição Federal. As autoras não teriam levado
a termo o ônus de provar a culpa grave, ou a simples culpa da recorrente no
evento. Além disso, houve transação mediante instrumento particular entre a
em presa recorrente e as autoras, conform e docum entos trazidos com as
contestações, na forma do artigo 1.025, do Código Civil, o que produz efeito
de coisa julgada a impedir a pretensão inicial. Traz outras considerações a
respeito da apuração da responsabilidade civil, cujo meio é a aferição da causa
do evento danoso. Transcreve os termos do arquivamento do inquérito policial,
pelo qual determinou-se o Dr. Promotor de Justiça na época do evento, como
prova da ausência de culpa, erigindo-o à categoria de “caso fortuito” . Insurgese contra o valor da pensão que tem por demasiada, à vista dos salários
percebidos pelos falecidos, apontando que as horas extras foram excluídas pela
r. decisão do primeiro grau, não se justificando, portanto, a fixação em 4,76
salários mínimos e contra o direito de acrescer. Ainda se rebela contra a correção
monetária, que deve ser fixada mês a mês e não a partir da data do fato, e
finalmente contra a constituição de capital para garantia da pensão, pretendendo
a inclusão das autoras em folha de pagamento da empresa ou que o capita! seja
substituído por garantia imobiliária.
A “M etalúrgica Varb” alega em suas razões, em primeiro plano, a
ocorrência de prescrição, desde que passados mais de cinco anos entre o evento
e a propositura da ação. Diz irregular o lítisconsórcio, posto que o dever de
indenizar é exclusivo do empregador. Não houve perícia da válvula e sequer
demonstrada a sua utilização ou fabricação pelo recorrente. Além disso, a
recorrente não poderia responder pela utilização da válvula fora de suas
especificações técnicas. Pretende, finalmente, que da pensão deferida seja
abatida a parte a cargo da Previdência Social.
A “Usina Barra Grande” diz em preliminar que a r. decisão é nula
porquanto proferida por juiz substituto que não teve participação em quaisquer
dos atos do processo, sendo que a sentença havería de ser prolatada pelo Dr.
Paulo Sérgio Mangerona, que presidira a audiência. Aludem assim como a
Maval, ao instrumento particular de transação, a inibir a propositura da ação
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posterior. Com relação ao evento, este se deu pelo rom pim ento da válvula,
pela qual não poderia a recorrente responder, desde que nova, e com
capacidade para suportar a pressão, como dem onstrado em testes antes
realizados. Além disso, apenas a título de culpa grave, não dem onstrada, a
teor da Súm ula nü 229, do E. STF, poderia ser responsabilizada. Insurgese, no mais, contra o direito de acrescer e contra a gratificação natalina.
Diz que o dano moral somente seria a cabível às próprias vítim as e não a
seus familiares. Pleiteia a substituição da constituição do capital por caução
idônea ou inclusão das autoras na folha de pagamento. Finalm ente, insurgese contra a condenação em honorários.
As autoras pretendem a reforma parcial da sentença naquilo que os
pedidos iniciais não foram abrigados. Primeiramente, que os ganhos dos
falecidos montavam à época em 6,261 salários mínimos, incluindo horas extras,
desconsideradas na sentença. Pretendem ainda os juros compostos, porque na
verdade houve culpa criminal, pese o arquivamento do inquérito policial.
Postulam a majoração da verba a título de dano moral para o valor pretendido
na inicial, e finalmente as despesas para a construção de jazigo, negadas na
sentença.
Aos recursos, reciprocam ente, foram ofertadas as contra-razões,
manifestando-se a d. Promotoria de Justiça no sentido da manutenção da r.
decisão recorrida.
É a breve síntese. Segue o parecer.
Quanto ao recurso da Maval, no que se refere à primeira alegação,
tenha-se que o teor da Súmula m 229, do E. Supremo Tribunal não o socorre.
Ainda que não se admitisse, como admitiu a sentença, haver na hipótese culpa
grave, não é preciso lembrar que Súmula, ainda que do E. STF, não tem a força
de lei. Na época do infortúnio, representava o entendimento dominante do E.
Pretório, o que não determina sua aplicação no caso dos autos como se tratasse
de legislação em vigor ao tempo dos fatos. Além disso, o Decreto-Lei i r 7.036
foi expressamente revogado pelo artigo 22, da Lei i r 6.367/76, vigente ao tempo
dos fatos, e logo não podendo ser invocado em favor da recorrente. Ainda que
assim não fosse, a própria Súmula nü 229 confirma essa revogação, ao admitir
a indenização pelo direito comum na hipótese de culpa grave, quando o referido
diploma legal a admitia somente em caso de dolo do empregador ou de seu
preposto.
Além disso, como tem se orientado o E. Superior Tribunal de Justiça,
tratando-se de infortúnio ocorrido na égide da Lei nu 6.367/76.
[Vide quadro na próxima página]
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RSTJ
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;
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Recurso Especial
PG: 08053
PG: 00516

Ministro Athos Carneiro (1083)
Súmula 229 do Supremo Tribunal Federal.
Admite-se, para os acidentes do trabalho e moléstias profissionais ocorrentes já sob
o regime da Lei ns 6.367/76, o acúmulo das duas indenizações, a acidentaria e a de
direito comum, está a cargo do empregador e desde que haja ele, ou seus preposíos,
concorrido para o acidente, por dolo ou por culpa, quer culpa grave, quer leve.
Recurso Especial conhecido, mas não provido.______________________________
~5Ó.I992
~
........
~

Por outro lado, há culpa da empregadora no evento danoso. As vítimas
eram empregadas dessa recorrente, e desde que deslocadas para exercer trabalho
extremamente perigoso, como os fatos ocorridos revelam por si, impunha-se à
em pregadora zelar pelas condições de segurança sob as quais estavam
submetidas as vítimas. No caso, dando-se o evento danoso por duas causas
conjugadas, a saber o defeito da válvula e o fato de o trabalho no interior do
tanque estar sendo levado a cabo com o equipamento ligado - causas que serão
oportunamente analisadas - era o seu dever, especialmente quanto à segunda
causa, verificar, quiça por um preposto seu, tecnicamente habilitado e presente
no local de trabalho, a existência dessas condições. Nos parece basilar que a
limpeza de instalação dessa natureza, como de resto qualquer equipamento
industrial, não pode ser realizada com o mecanismo de acionamento ligado,
dado o risco concreto da ocorrência de infortúnio.
Por outro lado a transação por instrumento particular, como disposto
na sentença, apenas dá quitação pelo seu valor e não pela natureza das verbas
devidas. E isto porque é do artigo 1.027, do Código Civil, que “a transação
interpreta-se restritivamente. Por ela não se transmitem, mas apenas se declaram
ou reconhecem direitos”.
É da lição de C arvalho S antos, em “ C ódigo C ivil b rasile iro
interpretado”, vol. XIII, 12a ed., Freitas Bastos, pág. 376:
“Por isso mesmo, por mais gerais que sejam as cláusulas da transação,
ainda que as partes declarem renunciar a seus direitos, ações e pretensões,
acrescentando a expressão muito comum - “quaisquer que sejam, ou outras
expressões análogas, essas fórmulas não deverão ser tomadas ao pé da letra; a
renúncia entender-se-á apenas secundum subjectam materiam, vale dizer aplicar-se-á somente aos direitos contestados na questão ou no litígio que a
transação visou prevenir ou terminar”.
No caso, não constou do instrumento a quais direitos, dentre os que
compõem uma indenização por ato ilícito, tais como articulados na presente ação,
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destacáveis entre si, embora decorrentes de causa única, se relacionavam a quitação.
Apenas um valor único, sem a definição do título, u m a um, a que seriam devidos.
Ainda, sabendo-se da mui parca formação escolar das viúvas, por si e
representando os filhos menores incapazes, um mês e pouco depois do acidente,
possivelmente ainda abaladas pelas mortes e circunstâncias particularmente
atrozes em que ocorreram, não era mesmo de se de aguardar dessas pessoas
uma visão específica do que, em princípio, lhes seria devido.

Não houve, na sentença, definição de correção monetária sobre o valor
devido. E isto porque a fixação em salários mínimos já pressupõe a indexação
dessas importâncias. Pela r. decisão recorrida, a cada uma das famílias autoras
é devida a pensão de 2/3 sobre 4,76 salários mínimos a partir da data do fato. O
valor da prestação, naturalmente, é calculada sobre o salário mínimo da época
do pagamento, multiplicada pelo número de meses pelos quais é devida.
O direito de acrescer, com o qual não se conforma o recorrente, vem
sendo amplamente admitido nessa E. Corte de Justiça, posto que: É cabível o
direito de acrescer, pois com o falecimento de um dos beneficiários não teria a
vítima seus ganhos diminuídos” (Rei. Celso Bonilha, j. 4.1989 - JTACSP 1 19/
291, na esteira de entendimento firmado no E. Supremo Tribunal Federal, Min.
Djaci Falcão, em RTJ 70/142).
Confira-se orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, admitindo a
subsistência da Súmula nB54 do TFR:

Daí que não se nega, como definido na sentença, a validade daqueles
instrumentos de transação a propriedade de recibos das importâncias então
pagas. Todavia, não servem como prevenção do litígio que se lhes seguiu.
Sobre a causa do infortúnio, o arquivamento do inquérito policial não
exime a recorrente, Maval, nem as demais recorrentes, da culpa civil. A
responsabilidade civil, não é demais lembrar, independe da penal. Embora tenha
constado do arquivamento do inquérito policial que o acidente talvez tenha se
dado por caso fortuito, segundo se concluiu da perícia, o fato é que exatamente
por estar se tratando de responsabilidade criminal, o arquivamento se dá mais
em razão da impossibilidade de se identificar precisamente a pessoa natural a
quem essa culpa poderia ser atribuída. A investigação não se aprofundou
(dificilmente ocorreria) a quem fez o controle de qualidade da válvula, ou ao
seu projetista, ou ao fornecedor do material para sua confecção, mas é de todo
certo que o mecanismo em questão não funcionou a contento. É da perícia
realizada no equipam ento “que o acidente ocorreu devido a uma falha
apresentada por uma das válvulas que impedem a passagem do vapor de água
para os tanques” (fts.), conclusão reiterada a fls. E por outro lado, o rompimento
da peça deu-se porque o sistema da caldeira não teria sido desligado, para a
realização do trabalho por parte das vítimas.
Como resumiu com muita propriedade o Dr. Promotor de Justiça em
seus memoriais:
“ 1.4. Infere-se, do exposto no item supra, que o acidente ocorreu por
deleito da válvula e também porque o sistema da caldeira estava funcionando.
São causas, no meu sentir, concorrentes. É que, excluindo-se uma ou outra o
resultado não teria ocorrido. Com efeito, se o sistema da caldeira tivesse sido
desligado antes da execução dos reparos no tanque, não teria produzido o vapor
que matou as vítimas. De outra parte, de a válvula não tivesse apresentado
defeito, como indicado pelos peritos, o vapor não teria ingressado no tanque,
matando as vítimas”.
Quanto à concorrência da recorrente no evento, por omissão, foi
anteriormente analisada sob esse prisma.
No que tange ao valor da pensão, lastrou-se o Magistrado na informação
da própria empregadora, quanto à média de horas extras no período de 12
meses, como admitido no recurso. Não há o que reclamar quanto a isso.

RESP na 148955/PR
(97/0066182-2)

;
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Recurso Especial
_______

DJ________Data: 17.05.1999 ________ PG: 00209__________________________
Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira (1088)
_________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Responsabilidade civil - Acidente do trabalho —Indenização - Direito comum —
Autonomia —Lei n~ 6.367/76. Direito de acrescer —possibilidade —Enunciado rr
57 da súmula do extinto TFR - Precedentes - Doutrina - Recurso desacolhido
I - Ocorrido o acidente em 1987, quando em vigor a Lei nü 6.367/76, possível ao
empregado lesado, comprovando dolo ou culpa - ainda que leve - da empregado
ra, exigir-lhe indenização de direito comum, a esta não aproveitando alegar, para
furtar-se a tal obrigação, haver o dependente da vítima obtido junto ao órgão previdenciário o benefício acidentário respectivo, cujo valor sequer se admite seja
abatido do montante reparatório por ela devido.
II - Nos termos do Enunciado nü 57 da súmula do extinto Tribunal Federal de
Recursos, “é cabível a reversão da pensão providenciaria e daquela decorrente de
ato ilícito aos demais beneficiários, em caso de morte do respectivo titular ou a sua
perda por força de impedimento legal”. Em outras palavras, “o beneficiário rema
nescente tem direito de acrescer à sua pensão o que era a esse título devido a
outrem, em relação ao qual se extinguiu o vínculo”.

Finalmente, no que toca à constituição de capital para garantia das
prestações futuras, o próprio artigo 602, § lu, do Código de Processo Civil,
assevera que pode ser constituído por imóvel ou por títulos da dívida pública.
Tem-se admitido a simples inclusão na folha de pagamento em se tratando de
entes públicos devedores da pensão (RT 547/96). A disposição entretanto não
tem se estendido ao particular, ainda que de reconhecida idoneidade. Daí,
admite-se, até para facilitar o pagamento da pensão a inclusão em folha de
pagamento, mas a caução há ser levada a efeito, na hipótese, de natureza
imobiliária, mediante prévia avaliação, ficando a cargo da recorrente todas as
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p ro v id ê n c ia s p a ra reg istro dos gravam es de in a lie n a b ilid a d e e
impenhorabilidade, e indicação de sua finalidade. Tratando-se de execução de
fazer, sujeita-se, em execução, a multa diária.

fls. (foto original do laudo pericial) e o prospecto de fls. Confira-se o logotipo
“vv” em ambas as peças.
Finalmente, a solicitação de que a pensão devida pela recorrida seja
abatida daquela percebida pelas autoras do INSS. Esta decorre do seguro de
acidentes do trabalho, pela qual os recorrentes contribuíam mediante o desconto
no salário de contribuição. A segunda tem fundamento diverso. Decorre de ato
ilícito, não se confunde com a primeira, e é devida independentemente da
prestação securitária. Nesse sentido RT 559/81 e RSTJ 78/214.
Por tais razões, o recurso da “Metalúrgica Varb” não merece ser provido.
Quanto ao apelo de “Usina Barra Grande”, também não lhe assiste razão.
A preliminar de nulídade, ligada ao princípio da identidade física do
juiz, não prospera. O Juiz substituto tem obviamente a mesma competência do
substituído para julgar a ação. E quanto ao fato de não haver presidido a
audiência, segundo fls., ao final, o Magistrado que lhe antecedeu havia sido
promovido, daí desvinculando-se do processo nos termos do artigo 132, do
Código de Processo Civil. Desse modo, em verdade, incompetente para julgar
a ação passou a ser o Magistrado promovido, que já não tinha jurisdição na
Comarca em que se processaram as ações.
A questão referente à eficácia dos instrumentos particulares de transação
já foram analisadas na apelação da Maval, sobre o que devem ser interpretados
restritivamente, consoante artigo 1.027, do Código Civil. Além disso, a quitação
geral, caso assim considerada, aproveitaria somente àquela empresa, daí que
descabe à “Usina Barra Grande” brandi-la em oposição às autoras.
No que toca à responsabilidade dessa recorrente já foi, de passagem,
analisada neste parecer. Os trabalhos de manutenção do tanque estava sendo
realizado em suas instalações industriais. Constatou-se que foram dois aspectos
conjugados que influíram no evento. A válvula defeituosa ou inapropriada para a
utilização não suportou a pressão do vapor de água, rompeu-se e permitiu o
ingresso do gás em alta temperatura no interior do tanque em que se encontravam
as vítimas. Se mostrou a válvula inapropriada para o fim utilizado (embora do
seu prospecto isto não pudesse ser concluído), tocava de qualquer forma à empresa
que a utilizou, a “Usina Barra Grande”, disso certificar-se, sabendo-se que pelo
seu porte certamente teria em seus quadros alguém com capacidade técnica para
essa verificação. Depois, é de todo imperdoável que tenha submetido a vida dos
trabalhadores ao risco do acidente, tal como ocorreu, ao permitir que o trabalho
de manutenção fosse efetuado sem o desligamento completo do sistema de
acionamento do vapor. O primeiro evento implicou o segundo, dentro de uma
linha de desdobramento causai com o resultado já conhecido.
Daí inequívoco o dever de ressarcir.
A referência à Súmula nü 229 já foi examinado no recurso da “Maval”.
Ainda que se desconsidere a culpa grave da recorrente, o fato é que tratava-se
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Quanto ao apelo da “Metalúrgica Varb”, este não procede.
A alegação de prescrição não pode ser atendida. Trata-se de hipótese
de ação pessoal, cujo prazo é o previsto no artigo 177, do Código Civil, ou
seja, vinte anos.
O litisconsórcio foi admitido em função da análise da prova, que atribuiu
a culpa no evento aos recorrentes réus, cada um concorrendo à sua maneira
para o resultado lesivo. Não procede a alegação de culpa exclusiva do
empregador, neste caso, posto que a indenização, nos termos do artigo 159, do
Código Civil, é devida por quem deu causa ao evento.
E se existe algo aquilatado de forma cristalina nestes autos, conforme
já analisado, é que a válvula fabricada pelo recorrente não suportou a pressão
do vapor exercida sobre a mesma. Não lhe socorre afirmar que a válvula foi
utilizada fora de suas especificações técnicas.
Conforme salientado na r. decisão do primeiro, é possível mesmo que
a válvula não tenha sido fabricada para o fim em que foi empregada, conforme
parecer e depoimento do químico Osmar. A. Decome (fls.). Entretanto, isto
apenas depõe contra a recorrente, já que no folheto de propaganda a fls., há
indicação expressa para:
“passagem, dosagem e fechamento em sistemas tubulares e tanques/
silos de:
‘Fluidos gasosos: industriais e naturais; ar.’
‘Líquidos: água, óleos, graxas técnicas, soluções de sais, água do mar
e materiais similares’” .
Por outro lado, consta foi verso do folheto que a faixa de temperatura do
material passante é de -50° a 200°C, quando é de conhecimento comum que
vapor de água não chega à mencionada temperatura. O dado relativo à temperatura
constante do folheto é por demais importante para aferição da culpabilidade
dessa recorrente, na medida em que “o calor combinado com umidade e mais
pressão age de dentro para fora, desestabilizando a cadeia polimétrica... sendo a
própria degradação do produto (fls., parecer do químico Osmar A. Decome).
Em resumo, não apenas o prospecto do produto deixa de mostrar quais
seriam as suas contra-indicações, como também resta evidente que indicou o
uso do equipamento justamente para a utilização que lhe foi dada, isto é, para a
vedação de água e fluidos gasosos, dentre os quais se inscreve o vapor de água.
A perícia realizada no equipamento é a que foi feita pelo perito criminal.
Outra, judicial, não foi possível diante do desaparecimento da peça, que
inequivocamente era de sua fabricação, como é possível notar do cotejo entre
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apenas de um entendim ento, o qual foi definitivam ente superado com a
Constituição de 1988, Como então se tratava de Súmula e não de lei, não há
que falar em “vigência” ao tempo dos fatos, persistindo o dever de indenizar.
Além disso, corno já transcrito, é o entendimento do E. STJ que na vigência da
Lei nü 6.367/76, pouco importa a graduação da culpa quanto a questão diz
respeito a ressarcimento por ato ilícito. Sob a orientação vigente, ainda que em
grau leve, persiste a responsabilidade civil.
De resto, a indenização é mesmo devida a partir da data do fato, porque
desde então deixaram as autoras de contar com os valores aqui perseguidos.
A verba natalina é também devida, posto que baseando-se a indenização
de valores que seriam percebidos em vida pelas vítimas, integra o quantum do
indenitário que tem por base exatamente a remuneração dos trabalhadores.
O direito de acrescer foi igualmente analisado no recurso da Maval.
Sendo os mesmos os argumentos, reporto-me àquelas considerações, para o
mesmo fim, analisadas à luz de precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.
Q uanto ao dano m oral, a verba é evidentem ente devida, pelos
sofrimentos infligidos aos familiares diretos das vítimas, por direito próprio, e
a bem da verdade foi fixado em valor bastante módico, não havendo que alterálos em função do recurso da ré. Na análise do apelo das autoras, esta matéria
será abordada de maneira mais aprofundada.
No tema constituição de capital, mais uma vez, reportamo-nos às
considerações feitas na análise do recurso da Maval, quanto ao mesmo ponto,
e a solução sugerida é no mesmo sentido, isto é, permitindo-se o desconto da
pensão em folha de pagamento, de todo modo garantindo-se a manutenção da
prestação mediante imóvel gravado para este exclusivo fim. Na execução sujeitase a multa diária, desde que tratando-se de obrigação de fazer.
Sobre os honorários de sucumbência, nada que alterar, posto que bem
fixados na r. decisão do primeiro grau, dentro dos limites do § 3®, do artigo 20,
do Código de Processo Civil.
Quanto à apelação das autoras, no que toca ao valor da pensão, esta foi
bem fixada na r. decisão do primeiro grau. Um tanto genérico o apelo quanto a
este ponto, mas é verdade que com relação a M.L.P., em contestação a apuração
do valor da base indenizável foi efetuada na contestação de maneira correta
(fls.), com a participação das horas extraordinárias pelo seu número médio,
aplicado sobre o valor da hora do último salário percebido ($ 4.832,00 por
hora, fls.). A alegação veio respaldada em prova documental, de maneira que
não se justifica o inconformismo das autoras quanto a este ponto.
Também não se cogita de juros compostos. Para que incidam, há
necessidade de uma sentença penal condenatória, desde que devidos em caso de
delito. E de fato, se a condenação a que alude o artigo 1.544 do Código Civil tem
como fundamento a prática de crime, desde que este não foi apurado, muito

menos havendo sentença penal, não se cogita da imposição de tais juros. Além
disso, incidente na hipótese o enunciado da Súmula n®l 86, do E. Superior Tribunal
de Justiça, no sentido que a penalidade extra se impõe apenas ao autor do delito.
Já no que diz respeito ao dano moral, tem-se que merece provimento o
recurso. Estes foram estipulados em 50 salários mínimos, apenamento que levou
em consideração proporcionar desestimulo à reincidência. Entretanto, como
asseveram as próprias recorrentes, tratam-se de empresas de grande porte, a ponto
de justificar a pretensão de dispensa da instituição de capital. A quantia arbitrada,
assim, não faz jus à condição econômica das rés. Além disso, não bastasse
sofrimento causado pelo simples evento morte dos jovens maridos e país, calha
lembrar que os falecimentos se deram em condições excepcionalmente cruéis,
de certo ponto de vista até mesmo humilhantes, circunstâncias cuja lembrança
será lembrada pelas vítimas, por certo, pelo resto de seus dias.
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O valor pretendido pelas recorrentes, repita-se, especialmente em função
do porte das empresas que respondem solidariamente pelo valor da pensão não
está fora do que se tem por razoável, importando em 300 salários mínimos
para cada uma das famílias.
Finalmente, no que toca às despesas com jazigo, tem-se que são devidas,
não havendo supor que a família não tivesse condições financeiras para esse
fim, especialmente porque valor pleiteado não é demasiado, isto é, 20 salários
mínimos. Confira-se, uma vez mais, entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça, no que toca a este ponto:
RESP n“ 140560/SP
(97/0049605-8)
DJ

;

Data: 29.6.1998

Recurso Especial
PG: 00194

Ministro Ruy Rosado de Aguiar (1102)
Assistência Judiciária - Honorários - Limite - Artigo 11, parágrafo Ia da Lei n®
1.060/50.
O disposto no parágrafo 1®, do artigo 11 da Lei nfi 1.060/50 não está mais em vigor
depois da Lei n 8.906/94 (Estatuto da OAB), cujo artigo 22, parágrafo 1®, regulou
a matéria e atribuiu a fixação dos honorários ao juiz da causa, de acordo com tabela
previamente organizada.
Responsabilidade civil - Indenização - Morte - Jazigo
O artigo 1.537, inciso I, do Código Civil não exclui o jazigo como um dos itens a
compor a indenização pela morte de filho menor.
Inexisíindo prova de que a família da vítima não teria condições de adquirir jazigo em
caso de morte natural, inexiste dissídio com precedente fundado nesse dado de fato.
Recurso não conhecido.
Pelas razões expostas, o parecer é no sentido do provimento parcial
dos recursos de Maval Montagens Industriais Ltda. e de “Usina Barra Grande”
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de Lençóis S.A., quanto à constituição do capitai para garantia das prestações
futuras, e provimento parcial do recurso das autoras, da pretensão excluída a
incidência de juros compostos e a majoração do valor da pensão, apenas.

sem que novos fatos tenham sido descobertos; (5) ter sido exagerada a fixação
de pensão mensal, cuja base de cálculo deve excluir as quantias pagas às vítimas
a título de horas extras; (6) inadmissibilidade do direito de acrescer; (7)
inacumu-labilidade de correção monetária - que deve incidir a partir das datas
dos vencimentos respectivos das prestações - com pagamento atualizado pela
variação do salário mínimo; e (8) desnecessidade da caução prevista no artigo
602, caput, do CPC. Varb (a suposta fabricante da válvula) veio com duas
apelações, uma relativa a cada uma das ações propostas separadamente (cujos
autos, no curso dos processos, foram apensados). Na primeira, argúi (1) ter
havido transação nos termos dos artigos 1.031, § 3Ü, e 1.035 do Código Civil;
(2) estar prescrita a ação porque os fatos “ocorreram ainda no ano de 1985 e a
ação somente foi proposta no ano de 1993” ; (3) ser parte ilegítima, para o
processo porque o artigo 7a, XXVIII, da CF, só obriga a empregadora a indenizar
por acidente do trabalho, o que faz inadmissível o litisconsórcio; (4) falta de
prova de que a válvula seja de sua fabricação e de que o acidente aconteceu por
defeito dela; (5) ter havido assunção exclusiva de responsabilidade pela Maval,
que transigiu com as viúvas e herdeiros; (6) ter sido fixada em valor exagerado
a pensão mensal, pois dele não foi deduzido o valor da pensão previdenciária;
e (7) ser injustificável o direito de acrescer das viúvas. Na segunda apelação,
Varb argúi (1) sua ilegitimidade (art. 7a, XXVIII, da CF); (2) tendo o acidente
ocorrido na vigência da Lei n" 6.367, 19.10.1976, é descabida indenização
pelo direito comum, uma vez que exigível apenas a indenização previdenciária
(art. 165, XVI, da Constituição de 1969); (3) estar extinta a obrigação de
indenizar, por força transação entre a Maval e os autores (art. 1.031, § 3a, do
Código Civil); (4) faltar prova de que o rompimento da válvula tenha decorrido
de culpa sua ou mesmo de se tratar de produto de sua fabricação; (5) inadmissi
bilidade do direito de acrescer; (6) necessidade de desconto, se mantida a
condenação, das quantias já recebidas pelos autores. Por fim, a apelação da
Usina (tomadora dos serviços prestados por Maval, empregadora das vítimas):
( I) nulidade da sentença porque proferida por juiz que não presidiu a instrução
(art. 132 do CPC); (2) transação perfeita, nos termos do artigo 1.025 do Código
Civil; (3) faltar-lhe ter sido causa adequada do acidente; (4) não ter agido com
dolo ou culpa grave (Súmula ir 229 do STF); (5) o fato, ao menos em relação
a ela, foi havido como caso fortuito pela perícia técnica realizada no inquérito
policial arquivado; (6) a condenação deve viger, se mantida, a partir da citação;
(7) a gratificação natalina deve ser excluída do cálculo das pensões; (8) o direito
de acrescer reconhecido pela r. sentença afronta os artigos 128 e 460 do CPC;
(9) descabida a indenização de dano moral, além de ser intransmissível o direito
de indenização aos sucessores das vítimas; (10) desnecessária a garantia prevista
no artigo 602, caput., do CPC, que deve ser substituída por inclusão dos credores
em folha de pagamento ou outra caução idônea (art. 602, § 2a, do CPC); (11)
os honorários dos advogado dos autores devem ser reduzidos e compensados
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São Paulo, 9 de junho de 1999.
Rossini Lopes Jota, Promotor de Justiça convocado
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os juizes desta turma julgadora
do Segundo Tribunal de Alçada Civil, de conformidade com o relatório e o
voto do relator, que ficam fazendo parte integrante deste julgado, nesta data,
deram parcial provimento aos recursos dos autores e das co-rés e negaram
provimento ao recurso da Varb, votação unânime.
Turma Julgadora da 6a Câmara
Juiz Relator: Lino Machado
Juiz Revisor: Thales do Amaral
3a Juiz: Paulo Hungria
Juiz Presidente: ísabela Gama de Magalhães
Data do julgamento: 1a.9.1999
Lino Machado, Juiz Relator
V oto n u 0406
Vistos.
Julgada procedente ação de indenização movida pelos cônjuges e filhos
dos dois trabalhadores mortos em decorrência de acidente do trabalho, apelam
os autores para obter a indenização integral pleiteada, isto é, com base na
remuneração recebida no último mês anterior às mortes das vítimas, com
incidência de juros compostos, com o pagamento, a título de danos morais, de
quantia equivalente a trezentos salários mínimos a cada um e da quantia
necessária à construção de um jazigo. Apelam também as três rés (a tomadora
dos serviços prestados pela empregadora, a empregadora, e a suposta fabricante
da válvula cujo suposto rompimento teria provocado o acidente). Maval (a
empregadora) argúi (1) anterioridade do acidente em relação à Constituição
vigente; (2) falta de prova de sua culpa na produção do sinistro. (3) ter havido
quitação extrajudicial, nos termos do artigo 1.025 e amparada nos artigos 384,
V, e 1.030, todos do Código Civil, o que faz aplicáveis os artigos 265, II, 269,
III, e 584, III, do CPC, e 5Ü, XXXVI, da CF, motivo pelo qual nada mais há a
pagar, ou pelo menos, a meação das viúvas já está paga; (4) não ser responsável
por fato que tenha sido causa adequada do acidente, que provavelmente
decorreu, segundo apurado em inquérito policial arquivado, de caso fortuito,
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por força da sucumbência recíproca. Vieram contra-razões, exceto da Usina,
nas quais cada parte sustenta seu respectivo ponto de vista contrário à postulação
da parte contrária. Em primeiro grau, o Ministério Público manifesta-se pelo
improvimento das apelações. Em segundo grau, o douto Procurador de Justiça
oficiante manifesta-se pelo provimento parcial dos recursos de Maval e de
Usina em relação à constituição de garantia do cumprimento de prestações
futuras e pelo provimento parcial do recurso das autoras.
É o relatório.
Não há nulidade na r. sentença porque não proferida pelo juiz que
encerrou a instrução, o qual, segundo consta em fls., foi promovido, o que o
desvinculou do processo (art. 132 do CPC).
A prescrição da ação já foi afastada pelo despacho saneador de fls., proferido
quase um ano depois de os autos de ambos os processos terem sido apensados (fls.
destes autos e fls dos autos apensos). Como não há notícia de recurso contra essa r.
decisão, trata-se de matéria preclusa (art. 473 do CPC). Do mesmo modo, já está
coberta pela preclusão a preliminar da Varb de falta de interesse processual dos
autores por ter havido transação, repelida que foi pelo mesmo despacho saneador.
No entanto, ainda que assim não fosse, e considerando-se a insistência das partes,
prescrição evidentem ente não houve: trata-se de pretensão baseada na
responsabilidade civil extracontratual das rés, que não se confunde com a ação de
alimentos para a qual o Código Civil prevê prazo de prescrição de cinco anos (art.
178, § 1 0 ,1); aplicável ao caso vertente o prazo de vinte anos previsto no art. 177
(ver Theotonio Negrão, “Código Civil e Legislação Civil em Vigor”, 17a ed., Saraiva,
nota 46a ao art. 378 do CC); além disso, contra os menores não corre prescrição
(art. 169,1, do CC). Tampouco é o caso de falta de interesse de agir dos autores por
ter havido transação assinada pelas viúvas em nome delas e dos seus filhos menores:
em primeiro lugar, porque nas circunstâncias em que os documentos foram assinados
não era possível exigir-se das viúvas outro comportamento que não o de assiná-los
(pobres, com falta dos maridos e com filhos menores a serem criados); em segundo
lugar, porque nos documentos assinados não consta referência à renúncia de direitos
e muito menos se especificam quais estariam sendo renunciados (ver fls. destes
autos e fls. dos autos apensos), o que leva à interpretação de terem as mulheres
apenas intencionado dar quitação do recebimento da quantia por elas então recebida
(art. 85 c.c. os arts. 940 e 948 do CC).
Ter o acidente ocorrido antes da vigência da Constituição de 1988 não
faz juridicamente impossível o pedido, como bem demonstrou a r. sentença
com referência ao acórdão proferido em 8 de junho de 1993, pela Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial rr 12.648, de São Paulo,
cuja ementa oficial enuncia (RT-701/163):
“Segundo entendimento da Turma, a partir da edição da Lei n~ 6.367/76
passou a não mais prevalecer o Enunciado nL>229 da Súmula/STF, que restringia

a responsabilidade do empregador pela indenização de direito comum aos casos
de dolo ou culpa grave. Pela reparação civil, devida como decorrência de sinistros
laborais desde então verificados, passaram a responder todos aqueles que para
os mesmos tenham concorrido com culpa, em qualquer grau, ainda que leve,
independentemente da existência, ou não de vínculo empregatício com a vítima.
Ocorrente o acidente em abril de 1988, não se há de cogitar de pretenso
direito adquirido a só indenizar nos caos preconizados pelo superado verbete”.
No caso sob exame, o acidente aconteceu em 2! de setembro de 1985
(fls. destes autos e lis. dos autos apensos), quando estava em vigor a Lei tr
6.367, de 19 de outubro de 1976, cujo artigo 22 revogou expressamente a Lei ir
7.036, de 10 de novembro de 1944, e a Lei na 5.316, de 14 de setembro de 1967.
Seja como for, a prova produzida revelou culpa grave de todos os réus.
Varb produziu válvula que, segundo parecer técnico por ela mesmo juntado
(fls. destes autos), inclui-se entre polímeros os quais “não são qualificados
para trabalhos realizados em rede de Vapor de Escape, ou qualquer outro tipo
de trabalho com Vapor de Água”, embora no seu folheto de propaganda
anunciasse sua serventia “para passagem, dosagem e fechamento em sistemas
tubulares e tanques/silos” de “fluidos gasosos” e de “líquidos”, entre os quais
“água” (fls.), com “faixa de temperatura do material passante de -50°C até
+200°C” (fls.); não há dúvida de que a válvula cuja danifícação provocou o
acidente era de sua fabricação (ver fotografias de fls.). A Usina não analisou
devidamente a consistência da válvula para as operações que realizava nos
tanques entre os quais foi instada, e, ainda por cima, permitiu que os operários
entrassem no tanque vazio sem desativar o tanque vizinho de onde veio o líquido
fervente que matou as vítimas; quando o outro tanque foi desativado já era
tarde (vejam-se os testemunhos colhidos). Maval permitiu que seus empregados
trabalhassem em situação de evidente perigo sem exigir da Usina as prévias
providências de segurança necessárias.
Não se tratou de caso fortuito, mas de pouco caso com a vida dos
trabalhadores.
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O arquivamento do inquérito policial (fls.) não impede a propositura
da ação civil (art. 67, I, do CPP).
Equivoca-se quem pensa que a indenizabilidade do dano moral foi
introduzida no Direito brasileiro pela Constituição de 1988. O artigo 159 do
Código Civil manda reparar o dano quem violar direito ou causar prejuízo a
outrem, isto é, distingue entre a mera violação de direito e a causação de
prejuízo; sabido que este último se confunde com o dano patrimonial, a mera
lesão de direito acarreta a reparação do dano moral. Faça-se a combinação do
artigo 159 com o art. 76, caput, do Código Civil, que expressamente admite a
pretensão fundada em interesse moral (aliás, o parágrafo único desse último
dispositivo permite, desde logo, afastar a argüição de ilegitimidade dos autores
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para o processo, ao reconhecer, sem dúvida, o interesse moral da família da
vítima). Vejam-se, ainda, outros dispositivos que se referem ao modo de liquidar
obrigações decorrentes de ofensa a determinados danos morais (arts. 1.547,
pár. ún., 1.548, 1.549, 1.550, segunda parte, todos do CC), sem contar que, nos
casos não previstos, “se fixará por arbitramento a indenização” (art. 1.553 do
CC). O artigo 1.537 do Código Civil, porque incluído no capítulo “da liquidação
das obrigações resultantes de atos ilícitos”, não define danos sujeitos a reparação,
mas sim estabelece normas para a liquidação dos danos materiais decorrentes
de homicídio; portanto, não exclui a indenizabilidade dos danos morais que o
mesmo fato tenha acarretado.
Danos materiais e danos morais são resultados diferentes do mesmo
fato, o que possibilita a reparação cumulativa de ambos.
A reparação previdenciária nada tem a ver com a reparação por
responsabilidade extracontratual. A primeira é pagam ento decorrente de
seguro obrigatório imposto por lei e tem como fato gerador o acidente de
trabalho. A segunda é pagamento decorrente da responsabilidade civil de
quem agiu com culpa na produção da perda da vida dos maridos e pais dos
autores. Não há lei que exclua uma indenização se a outra tiver sido paga
nem que determine o desconto do que estiver sendo pago a um título no que
tiver de ser pago a outro título (aliás, em face do disposto no art. 7', XXVIII,
da CF, uma tal lei seria inconstitucional). Não se trata de enriquecim ento
ilícito dos sucessores da vítima, trata-se da justa retribuição do dano pelo
seu causador, sem prejuízo do pagamento feito, pelo segurador, do seguro do
qual são beneficiários: os causadores do dano o reparam, o segurador paga o
seguro. Diferente seria o caso de terem os causadores do dano feito seguro
privado facultativo a favor dos terceiros prejudicados por atos culposos seus,
quando, então, o valor do seguro haveria de ser deduzido do valor da
indenização, pois, nessa hipótese, o seguro funcionaria como, ao menos em
parte, modo de o segurado reparar o dano.
Não foi clara, nas contestações, a impugnação da inclusão das horas
extras na remuneração das vítimas para o cálculo da pensão mensal. Mas,
considerando-se que a indenização deva ser ampla, como se tratava de horas
extras habituais (nenhuma das rés diz o contrário) foi bem acolhida pela r.
sentença a sua inclusão pelo cálculo físico da média das que foram prestadas
nos últimos doze meses. Sem razão, porém, os autores quando as pretendem
calculadas no número delas trabalhado no último mês anterior à morte das
vítimas (aplique-se, por analogia, a parte final da Súmula nu 291 do Superior
Tribunal do Trabalho: “o cálculo observará a média das horas suplementares
efetivamente trabalhadas nos últimos 12 (doze) meses, multiplicada pelo valor
da hora extra do dia da supressão”). O décimo terceiro salário não é mera
“gratificação de Natal”, é parte integrante do salário, de pagamento anual
obrigatório; deve, pois, compor o cálculo da indenização.

O direito de acrescer decorre do fato de que o valor da indenização não
está sendo fixado por causa do número de dependentes do autor. Fossem os
filhos e a viúva ou fossem apenas a viúva a pessoa com direito à pensão mensal,
a indenização seria a mesma (dois terços da remuneração da vítima), pressuposto
que, tirante um terço de seus rendimentos destinado a si próprio, o mais seria
para o convívio familiar (o que aumentaria a capacidade econômica do casal
depois de os filhos já tornados independentes). Tampouco se diga haver
julgamento ultra petita na concessão do direito de acrescer: o pedido é de
indenização, o quanto basta para concedê-la no montante pleiteado (não fixar
o direito de acrescer é que implicaria na improcedência parcial do pedido,
pois, a partir de um certo tempo, a indenização passaria a ser inferior à pleiteada).
Além disso, ambas as iniciais postulam o direito de acrescer (fls., último
parágrafo, destes autos, e fls.. penúltimo parágrafo, dos autos apensos).
Juros compostos só quando há crime (art. 1.544 do CC). Há notícia de
arquivamento do inquérito policial por não ter havido caracterização de crime
(fls.). Não compete do juízo cível pronunciar-se sobre a existência de crime
até agora afastada pelo juízo criminal.
Os danos morais foram, porém, fixados em quantia por demais modesta,
diante da profundidade do dano causado. Morreram os jovens maridos das
autoras viúvas e pais dos demais autores. Quantia equivalente a cinquenta
salários mínimos “para cada uma das partes”, principalmente se por partes
forem considerados os dois grupos de autores no conjunto dos componentes
de cada um e não cada uma das pessoas que compõem o pólo ativo de ambos
os processos. Recomenda-se indenização mais condizente com o dano, com o
com portam ento das rés, com a situação econômica dos autores e com a
capacidade econômica das rés. Consideradas essas circunstâncias, razoável o
arbitramento da indenização do dano moral em quantia equivalente a cem (100)
salários mínimos para cada autor.
É preciso também ficar claro que não haverá dupla correção monetária
das quantias devidas, isto é, que a indenização não será feita com base no
salário mínimo da época do pagamento acrescido de correção monetária desde
a época do fato, sob pena de dupla atualização do débito.
A condenação dos réus nos encargos da sucumbência foi bem decretada,
pois a sucumbência dos autores, no contexto geral da lide, foi insignificante. A
aplicação do disposto no artigo 602, § 2", do CPC, deve ser apreciada em
primeiro grau, à vista dos elementos concretos dos quais então dispuser o
julgador para apreciar a questão.
A construção do jazigo para as vítimas está compreendida nas despesas
com funerais. Não basta enterrar os mortos, é preciso enterrá-los dignamente,
embora com sobriedade, tendo-se como referência a situação social da família.
Quantia equivalente a dez salários mínimos é razoável, tendo-se em conta que o
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túmulo há de ser construído em cemitério do interior (Lençóis Paulista; fls. destes
autos, e fls. dos autos apensos), onde o custo da mão-de-obra do pedreiro é
menor, é razoável para essa despesa (é engano pensar que só o gasto já feito;
indeniza-se o prejuízo, o qual, no caso sob exame, é a despesa a ser feita para a
construção do túmulo - não fosse índenizável o valor a ser gasto, o credor pobre,
que só possa reparar o dano ao receber a indenização, nunca seria indenizado).
A incidência das pensões a partir da data do fato foi bem decretada. Os
danos passaram a existir a partir de então.
Por conseguinte, dou provimento parcial à apelação dos autores para
majorar para a quantia equivalente a cem (100) salários mínimos para cada um
deles, vigente na data do pagamento, o valor da indenização dos danos morais,
bem como para condenar as rés ao pagamento à viúva e aos filhos de cada uma
das duas vítimas da quantia global correspondente a dez (10) salários mínimos
na data do pagamento, destinada à construção de túmulo ou jazigo a cada um
dos mortos, dispensada qualquer outra forma de atualização. Dou provimento
parcial às apelações da Usina e da Maval para determinar que a pensão mensal
(incluído o décimo terceiro salário) será calculada tendo por base o salário
mínimo da data do pagamento, prejudicada qualquer outra forma de atualização,
bem como para esclarecer que, em primeiro grau, o douto juiz poderá examinar,
à vista de dados concretos que lhe sejam apresentados, a aplicabilidade do
artigo 602, § 2fi, combinado com o disposto no artigo 20, § 5fl, ambos do CPC,
quando poderá apreciar a sugestão do douto Procurador de Justiça que trouxe
o percuciente parecer de fls. Ficam mantidas as determinações quanto aos
encargos da sucumbência, com a retificação da base de cálculo em face do
aumento das verbas indenizatórias ora decretado. Nego provimento à apelação
de Varb.
Lino Machado, Relator
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O SETOR DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
E ESPECIAIS CRIMINAIS E SUAS TESES

O Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais faz parte
da assessoria do Procurador-Geral de Justiça, cujo funcionamento pode ser
resumido da seguinte maneira:
Ao receber o acórdão para ciência, o Procurador de Justiça que emitiu
parecer, se concluir ser a hipótese de interposição de recurso especial ou extra
ordinário, remeterá os autos ao Setor de Recursos Extraordinários e Especiais
Criminais. Recebidos os autos pela secretaria, serão distribuídos a um dos Pro
curadores, de acordo com o número de registro no Tribunal. O Procurador tem
três opções principais: interpõe o recurso; apresenta embargos de declaração
(para fins de prequestionamento explícito); devolve os autos ao Procurador
que emitiu o parecer, por julgar não ser possível ou conveniente a interposição
do recurso. Nesse caso, de acordo com o artigo 119 da Lei Orgânica Estadual
do Ministério Publico, o Procurador de Justiça pode interpor o recurso espe
cial, posto que tem atribuição concorrente com o Procurador-Geral de Justiça.
Ao interpor um recurso especial ou extraordinário o Procurador de
Justiça deve, também, elaborar uma ementa, com a síntese da tese jurídica
discutida no recurso. Esta proposição será, posteriormente, discutida em reu
nião mensal do Setor de Recursos Extraordinários e Especiais, a fim de verifi
car se fará ou não parte do rol das “Teses de Recursos Extraordinários e Espe
ciais Criminais”. Inserida no rol, significa que em casos semelhantes, a Procuradoria-Geral de Justiça interporá um recurso, caso o tribunal estadual adote
entendimento diverso.
Ocorre, porém, que nos mais de vinte anos de existência do Setor de
Recursos Extraordinários e Especiais Criminais, este critério não era adotado,
o que só ocorreu a partir deste ano. Assim, havia mais de 450 (quatrocentos e
cinquenta) teses de recursos extraordinários e especiais criminais, dentre as
quais figuravam diversas já obsoletas ou inaplicáveis. Em razão disto, por so
licitação do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, todas as teses
foram discutidas, sendo muitas excluídas, o que resultou em 146 (cento e qua
renta e seis). Na nova redação das ementas, procurou-se um critério científico,
visando maior facilidade de pesquisa.
Aqui, o Colega do Ministério Público encontrará as ementas das Teses
de Recursos Extraordinários e Especiais em ordem alfabética.
São Paulo, dezembro de 2000.
Perseu Gentil Negrão - Procurador de Justiça
Coordenador do Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais
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ÍN D IC E D A S T E SE S D E R E C U R SO S E X T R A O R D IN Á R IO S
E E S P E C IA IS C R IM IN A IS - EM O R D E M A L FA B É T IC A
APELAÇÃO - DESERÇÃO
A decisão que julga deserta a apelação pela fuga do réu não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência.
Tese 144 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
APELAÇÃO - RAZÕES INTEMPESTIVAS - CONHECIMENTO
A apresentação intempestiva das razões é mera irregularidade, quando a ape
lação foi interposta no prazo.
Tese 099 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
APELAÇÃO EM LIBERDADE - RÉU REINCIDENTE OU COM MAUS
ANTECEDENTES
Se o réu é reincidente ou, embora primário, tem maus antecedentes, assim
reconhecido na sentença condenatória, não pode apelar em liberdade.
Tese 065 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO - PER
MANÊNCIA DA TIPICÍDADE
Consum ado o crim e de apropriação indébita, o ressarcim ento do prejuízo
não afasta o caráter ilícito do fato, servindo tão-som ente para dim inuir a
pena.
Tese 119 (DOE, 11.10.2000. pág. 26)
ARMA - PORTE - “DESMUNICIADA” - LEI Nfl 9.437/97
O art. 10 da Lei n~ 9.437/97 não exige esteja a arma municiada.
Tese 145 (DOE, 1 1.10.2000. pág. 26)
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - CONSUMAÇÃO - ORGASMO DESNECESSIDADE
O crime consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso diverso da con
junção carnal, independentemente de o agente satisfazer sua lascívia.
Tese 082 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - ESTUPRO - VIOLÊNCIA PRESU
MIDA RELATIVA - CONSENTIMENTO DA OFENDIDA
O consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou
outro ato libidinoso, e sua experiência anterior, não elidem a presunção de
violência para a caracterização do estupro ou do atentado violento ao pudor. É
preciso, porém, que o agente saiba a idade da vítima, pois a presunção de
violência é relativa.
Tese 110 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
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CITAÇÃO - EDITAL - COMARCAS ONDE NÃO HÁ IMPRENSA OFICIAL
A publicação, pela imprensa, de citação por edital somente é exigível nas co
marcas onde haja imprensa oficial.
Tese 020 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
CITAÇÃO - RÉU PRESO - REQUISIÇÃO
A requisição do réu preso, feita nos moldes do art. 360 do CPP, supre a citação
por mandado quando comparece e não demonstrada, depois, a existência de
qualquer prejuízo.
Tese 026 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
CONTINUIDADE DELITIVA - REQUISITOS
Para a caracterização do crime continuado não basta a simples reiteração dos
fatos delitivos sob pena de tornar letra morta a regra do concurso material. E
necessário o preenchimento, entre outros, do requisito da denominada unidade
de desígnios ou do vínculo subjetivo entre os eventos.
Tese 049 (DOE, 11.10.2000. pág. 25)
CONTRAVENÇÃO PENAL - FALTA DE HABILITAÇÃO - CRIME CUL
POSO - CONCURSO MATERIAL
Há concurso material entre a falta de habilitação e o crime culposo.
Tese 100 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
CONTRAVENÇÃO PENAL - “JOGO DO BICHO” - IDENTIFICAÇÃO DE
TODOS OS AGENTES - DESNECESSIDADE
A punição do “jogo do bicho” não depende da identificação de todos os agentes.
Tese 044 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
CONTRAVENÇÃO PENAL - “JOGO DO BICHO” - PERMISSÃO OU TO
LERÂNCIA DO PODER PÚBLICO
A permissão ou tolerância pelo poder público da exploração de outras modali
dades de jogo, não exclui a ilicitude da contravenção do denominado “jogo do
bicho” .
Tese 034 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
CRIME CONTINUADO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL
O termo inicial da prescrição é considerado em relação a cada delito compo
nente, isoladamente.
Tese 095 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
CRIM E CONTINUADO - ROUBO E LATROCÍNIO - INADM ISSIBI
LIDADE
O roubo e o latrocínio atingem bens jurídicos diversos. Impossível o reconhe
cimento da continuidade delitiva.
Tese 012 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
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CRIME CONTRA OS COSTUMES - AMÁSIO - AUMENTO DE PENA
A conduta do amásio que abusa sexualmente da filha menor de sua com pa
nheira, com quem coabitava, enquadra-se na causa de aumento de pena pre
vista no aludido dispositivo legal. Inteligência do art. 226, II, última figura,
do CP.
Tese 005 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

CRIM E HEDIONDO - REGIME FECHADO - LEI Na 9.455/97 (TORTU
RA) - NÃO APLICAÇÃO
As condenações por delito nom eado ou equiparado a hediondo pela Lei
nft 8.072/90, devem ser cum pridas em regim e integralm ente fechado, ve
dada a progressão. A Lei na 9.455/97 não derrogou a Lei dos C rim es
H ediondos.
Tese 132 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)

CRIME CONTRA OS COSTUMES - MISERABILIDADE - ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO
O estado de miserabilidade do representante legal da ofendida não é desfigura
do, por si só, ante a nomeação de advogado como assistente do Ministério
Público, desde que tenha este atuação comprovadamente gratuita.
Tese 004 (DOE, 11.10.2000, pág. 24)
CRIM E CONTRA OS COSTUMES -- MISERABILIDADE - COMPROVA
ÇÃO - M EIO ID ÔN EO - ATESTADO DE PO BREZA - D ISPEN SA BILIDADE
A miserabil idade pode ser reconhecida desde que comprovada por qualquer
meio idôneo. O atestado de pobreza é prescindívet.
Tese 003 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 24)
CRIME FALIMENTAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - PRAZO
Nos crim es falim entares, o prazo prescricional tem por termo inicial data
em que deveria estar encerrada a falência ou a partir do trânsito em julgado
da sentença que a encerrar. Esse prazo é único, de dois anos, quer para a
prescrição da pretensão punitiva, quer para a prescrição da pretensão executória.
Tese 033 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
CRIME HEDIONDO - SURSÍS - INADMISSIBILIDADE
O instituto do sursis é incompatível com os ilícitos enumerados no art. 2a,
caput, da Lei dos Crimes Hediondos.
Tese 096 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
CRIME HEDIONDO - PRISÃO EM FLAGRANTE - LIBERDADE PROVI
SÓRIA - INADMISSIBILIDADE
A Lei n~ 8.072/90 veda a concessão de liberdade provisória ao autor de crimes
considerados hediondos ou assemelhados.
Tese 081 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
CRIME HEDIONDO - REGIME FECHADO
As condenações por delito nomeado ou equiparado a hediondo pela Lei nü
8.072/90, devem ser cumpridas em regime integralmente fechado, vedada a
progressão.
Tese 077 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

CRIMES CONTRA OS COSTUMES - REPRESENTAÇÃO - PARENTE OU
PESSOA QUE DETÉM A GUARDA DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE
Nos crimes contra os costumes, admite-se a representação formulada por pes
soa que, de qualquer forma, seja responsável pelo menor, ainda que momenta
neamente.
Tese 071 (DOE, 11.10.2000, pág, 25)
CRIMES DE IMPRENSA - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO
Aplicam-se aos crimes tipificados na Lei nL5.250, de 1967, as causas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do CP.
Tese 052 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
CRIMES FALIMENTARES - DENÚNCIA - DESPACHO DE RECEBIMEN
TO - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - POSSIBILIDADE
O despacho de recebimento da denúncia será válido se fundamentado, ainda
que sucintamente.
Tese 039 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
CRIMES FALIMENTARES - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO ^
(
Aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, previstas no CP (Súmula n~
592 do STF).
Tese 024 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
CURADOR - RÉU MENOR - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO - NULIDADE
RELATIVA
Não se declara a nulidade de interrogatório judicial de réu menor de 21 anos,
realizado sem a presença de curador, se do ato não tiver resultado prejuízo para
a defesa.
Tese 021 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
DEFENSOR CONSTITUÍDO - INTIMAÇÃO - PRECATÓRIA - AUSÊN
CIA - NULIDADE RELATIVA
A falta de intimação da data da audiência no juízo deprecado ao defensor é
causa de nulidade relativa, devendo o prejuízo ser demonstrado. Porém, a au
sência de intimação do defensor dativo é causa de nulidade absoluta.
Tese 040 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
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DEFESA - CONFLITO - UM ADVOGADO PARA MAIS DE UM RÉU NULIDADE RELATIVA
Só há nulidade por conflito de defesas se demonstrado o prejuízo.
Tese 041 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

é suficiente para a caracterização do crime de denunciação caluniosa, tendo
em vista as prerrogativas dos seus representantes.
Tese 139 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 26)
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DEFESA - DEFICIÊNCIA - NULIDADE
A falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará
o processo se houver prova de prejuízo para o réu.
Tese 078 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
DENÚNCIA - CRIMES SOCIETÁRIOS - DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA - NECESSIDADE DE NARRATIVA DE
FATO CRIMINOSO
Nos crimes societários ou de autoria coletiva, não é imprescindível que a denúncia
descreva a participação pormenorizada de cada acusado. Mas é necessário que
descreva, pelo menos, o modo como os co-autores concorreram para o crime.
Tese 122 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
DENÚNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HABE AS CORPUS - TRANCAMENTO - ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA EXAME APROFUNDADO DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE
Preenchendo a denúncia os requisitos legais, incabível o trancamento da ação pe
nal em sede de habeas corpus, quando demandar exame aprofundado das provas.
Tese 019 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
DENÚNCIA - VÍCIOS - PRECLUSÃO - SENTENÇA
Os vícios da denúncia devem ser alegados antes da sentença. Proferida a deci
são, ocorre a preclusão.
Tese 046 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - CARACTERIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA
DE INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL - IRRELEVÂN
CIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 339 DO CP
Para a consumação do delito do art. 339 do Código Penal, basta que a imputação de crime, a quem sabe inocente, acarrete investigação policial, que não
precisa assumir feições de inquérito policiai.
Tese 138 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- REPRESENTAÇÃO APRESENTADA NA PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA PARA APURAR INFRAÇÕES PENAIS - CARACTERIZAÇÃO PRERROGATIVA DE SEU CARGO
A representação apresentada na Procuradoria-Geral de Justiça, objetivando
apurar prática de infrações penais atribuídas a membros do M inistério Público

DETRAÇÃO - PRISÃO POR OUTRO PROCESSO - INADMISSIBILIDADE
Necessário que haja nexo de causalidade entre a prisão provisória e a prisão
definitiva.
Tese 089 (DOE, ! 1.10.2000, pág. 26)
DUPLICATA SIMULADA - LEI Nfi 8.137/90 - VENDA E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO IN EX ISTENTE-TIPICIDA DE.
A emissão de duplicata sem a correspondente venda ou prestação de serviço,
total ou parcial, tipifica o defeito do art. 172 do Código Penal.
Tese 147 (aprovada na Reunião mensal de ú.2.2001 - Publicada no DOE,
Seção I, 15.3.2001, pág. 28)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OU
TROS RECURSOS
A oposição de embargos de declaração, se conhecidos, suspende o prazo para
interposição de outros recursos.
Tese 063 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
ENTORPECENTE - TRÁFICO - CO-AUTORIA - AUMENTO PREVISTO
NO ART. 18, III, DA LEI Nü 6.368/76
Para a configuração da causa de aumento prevista no art. 18, III, da Lei de
Tóxicos, basta a mera co-autoria, ainda que eventual.
Tese 148 (aprovada na Reunião mensal de ú.3.2001 - Publicada no DOE,
Seção I, 9.3.2001, pág. 21)
ENTORPECENTE - TRÁFICO - FLAGRANTE PREPARADO
O crim e de tráfico de entorpecentes, de natureza permanente, já estava con
sumado, antes do flagrante preparado pela venda do tóxico feita a policiais,
não se aplicando a Súmula ir 145 do STF para reconhecimento do crime
impossível.
Tese 043 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
ENTORPECENTE - TRÁFICO - PENA - C AUS A DE AUMENTO DE PENA
DO INCISO IV, ART. 18, DA LEI Nu 6.368/76 - INTERIOR DE ESTABELE
CIMENTO PENAL - PRESIDIÁRIO - ADMISSIBILIDADE
Aplica-se ao presidiário que comete o crime de tráfico de entorpecente no
interior de estabelecimento penal a causa de aumento de pena do art. 18, IV, da
Lei rr 6.368/76.
Tese 137 (DOE. 11.10.2000, pág. 26)
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ENTORPECENTE - TRÁFICO - TENTATIVA - INADMISSIBILIDADE
O crime do artigo da Lei rr 6.368/76 consuma-se com a prática de qualquer
das ações nele previstas, não se podendo falar em tentativa.
Tese 079 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
ENTORPECENTE - USO - PEQUENA QUANTIDADE
Para configuração do crime previsto no art. 16, da Lei rr 6.368/76, é irrelevan
te a quantidade apreendida da substância entorpecente.
Tese 025 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
ENTORPECENTES - APELAÇÃO - RECOLHIMENTO À PRISÃO - DE
SERÇÃO
Para poder apelar, o condenado por crime definido nos arts. 12 e 13 da Lei n2
6.368/76 precisa recolher-se à prisão, salvo se já estiver em liberdade provisó
ria ou se o Juiz fundamentar a decisão concedendo-lhe o direito de recorrer em
liberdade.
Tese 037 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
ENTORPECENTES - ART. 14 - VIGÊNCIA
A Lei nu 8.072/90, art. 8fl, não revogou o art. 14 da Lei i r 6.368/76.
Tese 073 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
ESTELIONATO - PRIVILÉGIO - RESSARCIMENTO OU RESTITUIÇÃO
DA COISA - INADMISSIBILIDADE
O estelionato privilegiado não se caracteriza pelo ressarcimento ou restituição
da coisa, pois o pequeno valor do prejuízo deve ser aferido no momento da
consumação do crime.
Tese 092 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - CRIMES DE ESPÉCIES
DIFERENTES - CONTINUIDADE DELITIVA - INADMISSIBILIDADE
O estupro e o atentado violento ao pudor, embora do mesmo gênero, são de
espécies diferentes. Impossível o reconhecimento da continuidade delitiva.
Tese 002 (DOE, 11.10.2000, pág. 24)
ESTUPRO OU ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - VIOLÊNCIA PRE
SUMIDA - AUMENTO DE PENA PELO ART. 9ÜDA LEI Nu S.072/90
Não configura bis in idem a aplicação da causa de aumento de pena do art. 9Ü
da Lei n2 8.072/90, no estupro e no atentado violento ao pudor cometidos con
tra menor de 14 anos, mediante violência presumida.
Tese 074 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
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EXTORSÃO - CONSUMAÇÃO - CRIME FORMAL
A consumação não depende da obtenção da vantagem indevida.
Tese 018 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
FALÊNCIA - INQUÉRITO JUDICIAL - DEFESA DO FALIDO - PRAZO INTIMAÇÃO
O prazo previsto no art. 106 da Lei de Falência corre em cartório, não havendo
necessidade de intimar o falido para apresentar defesa.
Tese 051 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
FALSA IDENTIDADE - FLAGRANTE POR OUTRO CRIME - ADMISSI
BILIDADE
Se o agente se identifica com documentos falsos no momento da prisão, prati
ca o crime de falsa identidade.
Tese 102 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
FALSO TESTEMUNHO - ADVOGADO - PARTICIPAÇÃO - POSSIBILIDADE
O advogado que influencia a testemunha a mentir é partícipe do crime de falso
testemunho.
Tese 010 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
FALSO TESTEMUNHO - CRIME FORMAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME ANTECEDENTE
A extinção da punibilidade do crime onde ocorreu o depoimento mendaz não
se estende ao crime de falso testemunho.
Tese 057 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
FALSO TESTEMUNHO - SENTENÇA - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
A sentença, no processo em que o falso testemunho foi prestado, não é condi
ção de procedibilidade para o oferecimento da denúncia.
Tese 056 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO - ART. 32 DA LEI
DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS - VIGÊNCIA
O art. 32 da LCP não foi revogado pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei n2
9.503/97).
Tese 120 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
FURTO - QUALIFICADO - PRIVILEGIADO - INADMISSIBILIDADE
O privilégio do § 2Üdo art. 155 do Código Penal é inaplicável às hipóteses de
furtos qualificados previstas no § 42 do mesmo preceito.
Tese 008 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
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FURTO - REPOUSO NOTURNO - RECONHECIMENTO
Para o reconhecimento da agravante do repouso noturno (art. 155, § 1E, do CP)
não tem relevância o fato de a casa, onde ocorreu o furto, estar habitada.
Tese 042 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

JÚRI - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - PROVA ABSOLUTAMENTE SEGURA
A absolvição sumária exige prova segura e incontroversa.
Tese 128 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

FURTO PRIV ILEGIAD O - PEQUENO VALOR - AUSÊNCIA DE PRE
JUÍZO
O fato de a vítima haver recuperado a res não se equipara “pequeno valor”,
para os fins do § 2~ do art. 155 do CP.
Tese 006 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
HABEAS CORPUS - ATO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL
A ordem de habeas corpus impetrada contra ato do Promotor de Justiça deve
ser julgada pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Alçada Criminal.
Tese 093 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
HOM ICÍDIO - DUAS OU MAIS MORTES EM UM SÓ ATO - CONCURSO
FORMAL IMPERFEITO E NÃO CRIME CONTINUADO
Na prática de mais de um crime doloso contra a vida, mediante um a só ação,
havendo múltiplos desígnios, ocorrerá o concurso formal imperfeito e não o
crime continuado.
Tese 135 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
IMPUTABILIDADE PENAL - INÍCIO - 18" ANIVERSÁRIO
O agente torna-se imputável no primeiro momento do dia do seu 18” aniversá
rio, pouco importando a hora do seu nascimento.
Tese 105 (DOE, I 1.10.2000, pág. 26)
INDULTO - EXCLUSÃO DOS CRIMES HEDIONDOS - ADMISSIBILI
DADE - RETROATÍVIDADE GRAVOSA INEXISTENTE
O decreto presidencial que concede indulto coletivo pode ser parcial, ou seja,
beneficiar condenados por certos delitos e excluir os condenados por outros.
Essa exclusão pode fazer-se com a simples referência aos crimes que a lei
classifica como hediondos (Lei nu 8.072, de 25.7.1990), ainda que praticados
antes da lei entrar em vigor.
Tese 129 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
JUIZ DE DIREITO - INVESTIGAÇÃO DE CRIME OU PROCESSO PARA PERDA
DO CARGO - MANIFESTAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Nos procedimentos instaurados pelo Tribunal de Justiça para apurar crime pra
ticado por Juiz, ou para decretar a perda do cargo, a manifestação do Ministé
rio Público é obrigatória.
Tese 098 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
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JÚRI - AGRAVANTE NÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA - RECONHE
CIMENTO PELO JÚRI - NULIDADE RELATIVA
Não pode o Juiz considerar agravante não constante da pronúncia, mas reconhecida
pelo júri. Porém, a nuiidade é relativa, devendo o tribunal apenas adequar a pena.
Tese 055 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
JÚRI - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS - NULIDADE INEXISTENTE
A não apresentação de alegações finais pela defesa, devidamente intimada,
não gera nuiidade.
Tese 083 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
JÚRI - DECISÃO DO JUIZ DIVERGENTE DO VEREDICTO - POSSIBILI
DADE DE CORREÇÃO
Se a decisão do Juiz for diferente do veredicto dos jurados, o tribunal deve
reparar o erro e não anular o julgamento.
Tese 070 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
JÚRI - DUAS VERSÕES - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À PROVA
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão
que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteira
mente divorciada da prova existente no processo.
Tese 076 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 25)
JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO - POSSIBILIDADE
É compatível a coexistência de qualificadora objetiva com a forma privilegia
da do homicídio.
Tese 054 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
JÚRI - INIMPUTABILIDADE - SEMI-IMPUTABILIDADE - RECONHE
CIMENTO - CONSELHO DE SENTENÇA
O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade é da compe
tência do Conselho de Sentença.
Tese 131 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 26)
JÚRI - MOTIVO FÚTIL - EMOÇÃO
Possível o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil e a atenuante ge
nérica da emoção. Impossível, no entanto, a coexistência do motivo fútil com
a causa de diminuição da pena pela violenta emoção.
Tese 022 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
'
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JÚRI - PRISÃO - PRONÚNCIA - MAUS ANTECEDENTES
Se o réu ostenta maus antecedentes, ainda que primário tecnicamente, impõese o seu recolhimento à prisão.
Tese 084 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

LEI N~ 9.099/95 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - CAU
SAS DE AUMENTO DE PENA - PENA MÍNIMA COM O AUMENTO OBRI
GATÓRIO SUPERIOR A UM ANO - INADMISSIBILIDADE
Para efeito da transação e da suspensão condicional do processo, previstas na
Lei n®9.099/95, levam-se em conta as causas de aumento e diminuição da pena.
Tese 107 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
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JÚRI - PRONÚNCIA - EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTO
RIA
Para a sentença de pronúncia bastam a prova da existência do crime e indícios
da autoria.
Tese 103 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
JÚRI - PRONÚNCIA - PRISÃO PREVENTIVA
A sentença de pronúncia constituiu causa nova e distinta da que determinara a
prisão preventiva e que fora afastada por decisão do tribunal em hcibeas corpus.
Tese 075 (DOE, 11. i 0.2000, pág. 25)
JÚRI - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS - EXCLUSÃO
As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifes
tamente improcedentes.
Tese 085 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 25)
JÚRI - REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - POSSIBILIDADE
Anulado o julgamento do júri pelo tribunal e, submetido o réu a novo júri, é possí
vel impor pena maior daquela que havia sido imposta no primeiro julgamento.
Tese 045 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
JÚRI - REVISÃO CRIMINAL - NOVO JULGAMENTO
Em revisão criminal, o Tribunal de Justiça pode determinar seja o réu submetido
a novo julgamento pelo júri, se entender que a decisão é manifestamente contrá
ria à prova dos autos, mas não pode alterar a decisão do conselho de sentença.
Tese 1 16 (DOE. 11.10.2000. pág. 26)
LATROCÍNIO - MAIS DE UMA MORTE - CONCURSO FORMAL
Se o agente, para roubar, comete duas ou mais mortes, pratica latrocínio em
concurso formal.
Tese 069 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
LEI N® 9.099 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - ATO DIS
CRICIONÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONCESSÃO DE OFÍCIO
PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE
A suspensão condicional do processo é ato discricionário do representante do
Ministério Público. Se houver recusa deste, deve o Juiz remeter os autos ao
Procurador-Geral de Justiça, por aplicação analógica do art. 28 do CPP.
Tese 117 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)

LEI N® 9.099/95 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - CON
CURSO DE CRIMES - PENA MÍNIMA PELO CONCURSO SUPERIOR A
UM ANO - INADMISSIB ILIDA DE
A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n“ 9.099/95, é
inaplicável aos crimes cometidos em concurso material, formal, ou em conti
nuidade, se a soma das penas mínimas cominadas a cada crime, a considera
ção do aumento mínimo ded 1/6, ou o computo da causa de aumento de pena
do crime continuado, conforme o caso, iultrapassar o quantum de 1 ano.
Tese 106 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
LEI N® 9.099/95 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - MAUS
ANTECEDENTES - INADMISSIBILIDADE
Os maus antecedentes do autor do fato impedem a suspensão do processo.
Condenações há mais de cinco anos, inquéritos policiais arquivados ou
crim es em que ocorreu prescrição são indicativos de maus antecedentes.
Tese 136 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
LEI N® 9.099/95 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - PROR
ROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVAS - POSSIBILIDADE
Se o beneficiário descumprir condições cuja revogação é facultativa, ou per
manecer fora do país, ainda que com autorização judicial, o Juiz pode determi
nar a prorrogação do período de provas da suspensão condicional do processo.
Tese 141 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
LEI N® 9.099/95 - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - RÉU
RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO - INADMISSIBILIDADE
Só pode haver suspensão condicional do processo (Lei n® 9.099/95, art. 89)
quando o acusado não tem contra si qualquer condenação ou não responde a
outro processo criminal.
Tese 108 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
LEI N® 9.099 - TRANSAÇÃO PENAL - ATO DISCRICIONÁRIO DO MINISTÉ
RIO PÚBLICO - CONCESS ÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBÍLIDADE
A transação penal é ato discricionário do representante do Ministério Público.
Se houver recusa deste, o Juiz deve remeter os autos ao Procurador-Geral de
Justiça, por aplicação analógica do art. 28 do CPP.
Tese 112 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
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LIVRAMENTO CONDICIONAL - BONS ANTECEDENTES
Para concessão do livramento condicional, após o cumprimento de um terço
da pena, o réu deve ter bons antecedentes.
Tese 048 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

PENA - FIXAÇÃO - SURSIS - CONCEITO DE MAUS ANTECEDENTES
Maus antecedentes, como tal se classificam outros procedimentos penais em
curso contra o réu, impedem benefícios como o sursis, ou aumentam a pena.
Tese 097 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)

MANDADO DE SEGURANÇA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O M inistério Público tem legitimidade para impetrar mandado de segurança
em matéria criminal.
Tese 015 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
MEDIDA DE SEGURANÇA - FATO PUNÍVEL COM RECLUSÃO - IN
TERNAÇÃO OBRIGATÓRIA DO INÍMPUTÁVEL
Se o fato for punível com reclusão, a medida de segurança inicial será obriga
toriamente a de internação.
Tese 143 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
MENORIDADE - PROVA - DOCUMENTO HÁBIL
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por
documento hábil.
Tese 036 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
MINISTÉRIO PÚBLICO - PRAZO - INTIMAÇÃO PESSOAL
O prazo para o Ministério Público começa a fluir a partir da intimação pessoal
do seu representante.
Tese 027 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
PARCELAMENTO DO SOLO U R B A N O - LOTEAMENTO IRREGULAR
OU CLANDESTINO - CRIME FORMAL
Os crimes contra a administração pública definidos pela Lei de Parcelamento
do Solo Urbano (ir 6.766/79) são formais, consumando-se independentemen
te da verificação de prejuízo. A posterior regularização do loteamento não afasta,
assim, a ju sta causa para a ação penal.
Tese 060 (DOE, 13.10.2000, pág. 25)
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PENA - LIMITE MÁXIMO - TEMPO DE CUMPRIMENTO - OUTROS
BENEFÍCIOS NÃO ABRANGIDOS
O limite estabelecido no art. 75 do Código Penal, refere-se ao tempo máximo
de cumprimento da pena, não se aplicando a outros benefícios.
Tese 030 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
PENA - REGIME - FECHADO OU SEMI-ABERTO - DISPOSIÇÃO EX
PRESSA
Nos termos do art. 33 do Código Penal, se o réu for condenado a pena superior
a oito anos o regime inicial fechado é obrigatório. Se for condenado a pena
superior a quatro e inferior a oito o regime inicia! é o semi-aberto.
Tese 134 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
PENA - REGIME FECHADO - REINCIDÊNCIA
Se o réu for reincidente o regime inicial do cumprimento da pena deve ser o
fechado, não importando a quantidade de pena imposta.
Tese 090 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
PENA ACESSÓRIA - CRIME FALIMENTAR - INTERDIÇÃO DO EXER
CÍCIO DO COMÉRCIO - SUBSISTÊNCIA
A pena de interdição para o exercício do comércio pode ser imposta na senten
ça, desde que motivadamente. A reforma do Código Penal de 1984 não revo
gou o art. 195 da Lei de Falências.
Tese 028 (DOE. 11.10.2000, pág. 25)

PENA - ATENUANTE - MÍNIMO
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.
Tese 080 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

PENA ACESSÓRIA - PREFEITO MUNICIPAL - PERDA DO MANDATO
ELETIVO - DECRETO LEI Nü 201/67 - ADMISSIBILIDADE
O § 2~ do art. lfl do Decreto-Lei i r 201/67 não foi revogado pelo art. 12 do
Código Penal.
Tese 126 (DOE, 11.10.2000. pág. 26)

PENA - AUMENTO - CAUSA DE AUMENTO E CONCURSO DE CRIMES
Ocorrendo crimes com causa de aumento de pena, em concurso formal ou
crime continuado, o acréscimo correspondente deve incidir sobre a pena já
aumentada por outra causa e não sobre a pena-base fixada.
Tese 013 (DOE, I 1.10.2000, pág. 25)

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA LEI ESPECIAL - INADMISSIBILIDADE
Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e
pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa.
Tese 062 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
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PENAS ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA ABSTRATAMENTE COMINADA NA PARTE ESPECIAL - CUMULAÇÃO - ADMISSIBILIDADE
As penas alternativas e a pena de multa, abstratamente cominadas na parte
especial, devem ser cumuladas.
Tese 140 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)

PRESCRIÇÃO - PENA DE MULTA - SURSIS
A prescrição da pena de multa cumulativamente imposta com privativa de li
berdade somente começa a correr após o período de prova do sursis.
Tese 050 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - PENA SUPERIOR A UM ANO DUAS RESTRITIVAS - CUMULAÇÃO OBRIGATÓRIA
Condenado o réu à pena privativa de liberdade superior a um ano, deve ser
substituída por duas penas restritivas de direitos. Impossível a substituição por
uma restritiva e multa e o afastamento desta, ao argumento que é vedada a
cumulação de penas de multa.
Tese 142 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
PERDA DE CARGO, FUNÇÃO PÚBLICA OU MANDATO ELETIVO EFEITO DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO NA
SENTENÇA
A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo é efeito da condenação,
mas precisa ser expressamente declarada na sentença.
Tese 031 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
’
PERIGO ABSTRATO - CRIMES OU CONTRAVENÇÕES - ADMISSIBI
LIDADE
O legislador penal brasileiro não está proibido de prescrever crimes e contra
venções penais de perigo abstrato.
Tese 125 (DOE. 11.10.2000, pág. 26)
PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - ACÓRDÃO CONDENATÓRIO - SES
SÃO DE JULGAMENTO
O acórdão que reforma sentença absolutória condenando o réu, é causa intérruptiva da prescrição. A interrupção ocorre na data da sessão de julgamento.
Tese 058 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 25)
PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - ACÓRDÃO EMBARGÁVEL
O acórdão embargável que acolhe parcialmente a apelação do Ministério Pú
blico e agrava a pena constitui causa interruptiva da prescrição, pois é equipa
rado à sentença condenatória recorrível.
Tese 091 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 26)
PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA RE
CORRÍVEL OU ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
A sentença condenatória recorrível interrompe a prescrição. O acórdão condenatório, quando o acusado foi absolvido em primeiro grau, é causa interruptiva
da prescrição, pois substitui a sentença.
Tese 009 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
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PRESCRIÇÃO - REINCIDÊNCIA - INTERRUPÇÃO - PRÁTICA DO CRIME
A interrupção do prazo prescricional, a que se refere o art. 117, VI, do Código
Penal, dá-se quando da prática do segundo crime.
Tese 061 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
PRISÃO ESPECIAL - PRISÃO DOMICILIAR - EXCEÇÃO
Somente ante a demonstração inequívoca de que os estabelecimentos prisio
nais não dispõem de condições para o recolhimento de presos provisórios que
façam jus à prisão especial, é que o Juiz, nos termos da Lei na 5.256/67, poderá
conceder o recolhimento domiciliar.
Tese 064 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
PRISÃO PREVENTIVA - FUGA DO RÉU - ADMISSIBILIDADE
A fuga do réu justifica o decreto de prisão preventiva para viabilizar a ins
trução criminal e a aplicação da lei penal.
Tese 133 (DOE. 11.10.2000, pág. 26)
PRONÚNCIA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - DESCLASSIFICA
ÇÃO DO CRIME
Ã pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri
venha a desclassificar o crime.
Tese 066 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
PROVA - DILIGÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ ADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - ARTS. 156 E
538, C A P U TE § 4a, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
A lei processual penal atribui ao Juiz a faculdade da iniciativa das provas,
tendo em vista o princípio da verdade real.
Tese 146 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
PROVA - GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA - UM DOS INTER
LOCUTORES - LEGALIDADE
A gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores é lícita como
prova no processo penal.
Tese 123 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 26)
PROVA - LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHAS - REQUERIMENTO DO
PROMOTOR SOLICITANDO QUE O JUÍZO EXPEÇA OFÍCIOS - ADMIS
SIBILIDADE
O Ministério Público pode expedir ofícios a órgãos públicos para localizar
testemunhas. No entanto, esta faculdade não desobriga o Juiz de atender ao
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requerimento do representante do Ministério Público.
Tese 130 (DOE, 1!. 10.2000, pág. 26)
REABILITAÇÃO - RECURSO DE OFÍCIO - OBRIGATORIEDADE
O art. 746 do CPP não foi revogado pela Lei de Execuções Penais.
Tese 067 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
'
REABILITAÇÃO - RESSARCIMENTO DO DANO - OBRIGATORIEDADE
A reabilitação exige prova do ressarcimento do dano ou da inadmissibilidade
de fazê-lo.
Tese 047 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 25)
RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO - REFORMATIO INM ELJU S INADMISSIBILIDADE
E impossível melhorar a situação do réu em recurso exclusivo do Ministério Público.
Tese 007 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA DE MULTA
A condenação anterior à pena de multa não afasta a reincidência.
Tese 086 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
REMIÇÃO - FALTA GRAVE - PERDA DOS DIAS REMIDOS
Praticada a falta grave, o sentenciado perderá todos os dias remidos.
Tese 115 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
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SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM A SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INADMISSIBILIDADE
Se o réu praticou crime antes de 17 de abril de 1996 e é revel, citado por edital,
não há suspensão do processo, tampouco da prescrição, vez que a lei deve ser
aplicada por inteiro.
Tese 104 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - CRIME ANTERIOR À LEI N1’9.271 /
96 QUE ALTEROU O ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCESSO SEM A SUSPENSÃO DA PRES
CRIÇÃO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CABÍVEL
Da decisão que determina o sobrestamento do processo é possível interpor
recurso em sentido estrito.
Tese 109 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - PROVA TESTEMUNHAL - PRO
DUÇÃO ANTECIPADA - URGENTE
A produção antecipada de prova oral é sempre urgente.
Tese 118 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
"
REVELI A - PRISÃO POSTERIOR - DESCONHECIMENTO PELO JUIZ FALTA DE RECONHECIMENTO - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA
A prisão do réu, posterior à decretação da revelia e desconhecida pelo Juiz, não
justifica a nulidade do processo por não ter sido requisitado para os atos da instrução.
Tese 023 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

REPRESENTAÇÃO - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - FORMA
A representação do ofendido ou de seu representante legal não reclama forma
sacramental.
Tese 011 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

REVISÃO CRIMINAL - NOVO ENTENDIMENTO - JURISPRUDÊNCIA
- INADMISSIBILIDADE
É inadmissível a revisão criminal apoiada em novo entendimento jurisprudencial ou em jurisprudência controvertida.
Tese 017 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

REPRESENTAÇÃO - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA - VÁ
RIOS AUTORES
Feita a representação, o Ministério Público tem legitimidade para agir contra
todos os implicados, mesmo quando não nomeados na mesma.
Tese 014 (DOE, 11.10.2000. pág. 25)

REVISÃO CRIMINAL - PROVA - EVIDÊNCIA DOS AUTOS
Em sede de revisão criminal, somente se cassa decisão, como contrária à evi
dência dos autos, que não se apóia em nenhuma prova.
Tese 035 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)

RÉU PRESO - FALTA DE REQUISIÇÃO - NULIDADE RELATIVA
A não requisição de réu preso, para acompanhar ato da instrução, constitui
nulidade sanável, cujo reconhecimento depende de oportuna alegação.
Tese 001 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
RÉU REVEL CITADO POR EDITAL - CRIME ANTERIOR À LEI Ns 9.271/
96 QUE ALTEROU O ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -

ROUBO - AMEAÇA - PORTE DE ARMA - SIMULAÇÃO DE ARMA
A simulação do uso de arma configura a ameaça caracterizadora do roubo.
Tese 029 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
ROUBO - ARMA - AUMENTO DE PENA - APREENSÃO - LAUDO PERI
CIAL - DESNECESSIDADE
No crime de roubo, para o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo
emprego de arma, não é necessária a apreensão do instrumento utilizado ou de
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laudo pericial, bastando que tenha atemorizado a vítima.
Tese 114 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
ROUBO - DOCUMENTOS - TIPIFICAÇÃO
Os documentos, mesmo não tendo expressão comercial, representam valor para
a vítima, podendo ser objeto do crime de roubo.
Tese 094 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
ROUBO - DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - O AU
MENTO DEVE SER ALÉM DO MÍNIMO DE 1/3
O aumento de pena acima do limite mínimo de 1/3, no crime de roubo, faz-se
necessário quando houver causas de aumento concorrentes.
Tese 111 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
ROUBO - EXTORSÃO - ARMA DE BRINQUEDO - CAUSA DE AUMEN
TO DE PENA
O uso de arma de brinquedo constitui causa de aumento de pena no roubo ou
na extorsão.
Tese 016 (DOE, 1 1.10.2000, pág. 25)
ROUBO - VÍTIMAS DIVERSAS - CONCURSO FORMAL
Se o agente subtrai bens de várias pessoas, no mesmo contexto, pratica roubos
em concurso formal.
Tese 087 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
ROUBO E EXTORSÃO - CRIME CONTINUADO - INADMISSIBILIDADE
Se o agente subtrai objetos da vítima e a obriga a assinar cheques ou retirar
dinheiro de caixa eletrônico pratica crimes em concurso material.
Tese 113 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
ROUBO IMPRÓPRIO - CONSUMAÇÃO
O roubo impróprio se consuma com o emprego da grave ameaça ou violência
à pessoa.
Tese 121 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
ROUBO PRÓPRIO - CONSUMAÇÃO
O roubo se consuma no instante em que o agente se apossa da coisa alheia
móvel, subtraída mediante grave ameaça ou violência à pessoa.
Tese 127 (DOE, I 1.10.2000, pág. 26)
SENTENÇA - FIXAÇÃO DO REGIME - OMISSÃO - NULIDADE INE
XISTENTE
Não caracteriza nulidade a omissão, pela sentença, do regime inicial de cum
primento da pena.
Tese 072 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
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SENTENÇA ANULADA - REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - RECUR
SO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO - ADMISSIBILIDADE
Se, em recurso exclusivo da acusação, a sentença for anulada, o Juiz pode, na
segunda decisão, fixar pena superior àquela imposta na primeira.
Tese 101 (DOE, 11.10.2000, pág. 26)
SENTENÇA CONDENATÓRIA - INTIMAÇÃO POR EDITAL - TRÂNSI
TO EM JULGADO - PRISÃO POSTERIOR
Se o condenado for preso depois da intimação por edital e da certidão do trân
sito em julgado, irrelevante a posterior intimação pessoal da sentença, não se
reabrindo o prazo para recurso.
Tese 038 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
SONEGAÇÃO FISCAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SOLU
ÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INADMISSIBILIDADE
As instâncias penal e administrativa não guardam dependência uma da outra e nem
as disposições do Código de Processo Penal autorizam a suspensão, de ofício, da
ação penal no aguardo de solução a ser proferida no procedimento administrativo.
Tese 088 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
SURSIS - PRORROGAÇÃO - REVOGAÇÃO
Se o beneficiário for processado por outro delito, o período de prova do sursis
é prorrogado até o julgamento definitivo. Condenado por crime doloso, a revo
gação é obrigatória.
Tese 032 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CONDIÇÃO - PENA RESTRI
TIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE
A imposição de prestação de serviços à comunidade ou outra pena restritiva de
direito como condição do sursis no primeiro ano do período de provas é, em
princípio, obrigatória.
Tese 059 (DOE, 11.10.2000, pág. 25)
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CONDIÇÕES - OMISSÃO DO
JUIZ DO PROCESSO - FIXAÇÃO PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES - POS
SIBILIDADE
Tendo o Juiz se omitido quanto às condições do sursis, pode o juízo da execu
ção fixá-las.
Tese 068 (DOE, 1 i . 10.2000, pág. 25)
TRANSAÇÃO PENAL - LEI Nu 9.099/95 - CRIMES COM PENA DE M UL
TA ALTERNATIVA - INADMISSIBILIDADE
Nos crimes onde haja pena de prisão ou multa, deve ser levada em consideração a
pena privativa de liberdade e não a pecuniária, para os efeitos da transação penal.
Tese 124 (DOE, 11.10.2000, pág, 26)
'
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USO DE DOCUMENTO FALSO - CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - APRE
SENTAÇÃO A POLICIAL
O crime de uso de documento falso está caracterizado com o seu simples por
te. Se o agente o apresentou à autoridade policial o crime já estava consumado.
Tese 053 (DOE, 11.10.2000. pág. 25)
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JULGADOS DO STF E DO STJ

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Colendo Supremo
Tribunal Federal
O Procurador-Geral da República vem, respeitosamente, perante esse
Colendo Supremo Tribuna! Federal, com fundamento no art. 103, inciso VI, da
Constituição Federal, propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (1) da
expressão “concurso de acesso e”, constante do caput do art. 2a, (2) da expressão
“de classe inicial” inscrita no § Ia do art. 2a; (3) dos §§ 2a, 3a e 5a do art. 2a; (4)
da expressão “e comunicará o fato ao Secretário da Justiça e da Defesa da
Cidadania” , constante do parágrafo único do art. 3a; (5) da expressão “e classe”
inserida no caput do art. 4a; (6) dos arts. 7a e 13; (7) da expressão, “por ato do
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania” escrita no § 3a do art, 14; (8)
da expressão “e ao Secretário da Justiça e da Defesa do Cidadão” constante do
§ Ia do art. 15; e (9) do § 3a do art. 15; todos da Lei na 10.340, de 7 de julho de
1999, do Estado de São Paulo, que dispõe “sobre o provimento dos serviços
notariais e de registros”.
2. Têm os dispositivos legais estaduais impugnados o seguinte teor:
“Art. 2a As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes
por concurso público de provas e títulos e uma terça parte por concurso de
acesso e remoção, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de
registro fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção,
por mais de 6 (seis) meses.
§ Ia A delegação de classe inicial, de qualquer natureza, far-se-á após
aprovação em concurso público de provas e títulos.
§ 2a O provimento das demais classes, de qualquer natureza, far-se-á
após aprovação em concurso de provas e títulos, por acesso ou remoção.
§ 3a O provimento, segundo a ordem de classificação obtida em concurso,
e a perda da delegação far-se-á mediante ato do Chefe do Poder Executivo.
( ... )

§ 5a Considera-se cargo inicial de carreira o de delegado de cartório de
serviço notarial e registrai de Ia classe.
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Art. 3a (...)
Parágrafo único. Aberta vaga, o Tribunal de Justiça publicará sua
existência e comunicará o fato ao Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania,
no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 4<JOs concursos serão realizados por natureza e classe de serventia,
anualmente, ou quando houver 5 (cinco) ou mais vagas da mesma natureza de
serventia.

questionada a constitucional idade do citado ato normativo perante esta Excelsa
Corte, em face do disposto no art. 103, inciso VI, da Carta Política.
4. A inconstitucionalidade das expressões e dos dispositivos destacados
da Lei n~ 10.340/99 reside na afronta ao princípio fundamental da separação
dos Poderes, inscrito no art. 2" da Constituição Federal, bem assim ao disposto
nos arts. 48, caput, 96, inciso I, alínea b, e 236, §§ l üe 3", da Carta Magna, uma
vez que cabe ao Congresso Nacional dispor sobre as atividades, o regime e a
fiscalização dos serviços públicos notariais e de registro, e ao Poder Judiciário,
sem a interferência do Poder Executivo, delegá-los à iniciativa privada por
meio de concurso público de provas e títulos.
5. O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que
o serviço notarial e de registro somente pode ser delegado ao particular mediante
a realização de concurso público de provas e títulos, tendo em vista a regra do
§ 3o do art. 236 da Constituição Federal. Bem por isso decidiu a Excelsa Corte
que ofende “o preceito do § 3a do art. 236 da Constituição Federal o disposto
no art. 33 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que assegura aos
substitutos o direito de ascender à titularidade dos serviços notariais e de
registro, independentemente de concurso público de provas e títulos, desde
que contem cinco anos de exercício nessa condição e na mesma serventia, na
data da promulgação da Carta Federal” (ADI na 417-ES, Rei. Min. Maurício
Corrêa, unânime, DJ de 8.5.98, pág. I).
6. Ante tal exegese do citado artigo constitucional, pacificada no seio
da Corte Suprema, não se pode admitir como válidas as disposições da lei
estadual paulista nesta ação impugnadas que permitem a delegação dos serviços
notariais e de registro por meio de “concurso de acesso” (expressão do caput e
o § 2a do art. 2 ' e art. 7a), já que afrontam a norma do § 3a do art. 236 da Carta
Magna que estabelece que o “ingresso na atividade notarial e de registro depende
de concurso público de provas e títulos”.
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(...)

Art. 7Ü Considera-se acesso e remoção, para os fins desta lei, o
provimento dos cargos de notário e oficial de registro de serventia de 2i classe,
3a classe e especial.
Parágrafo único. Poderá concorrer ao provimento de cargo:
a) por remoção ou acesso: o delegado de serventia, de qualquer natureza,
desde que exerça a atividade por mais de 2 (dois) anos; e
b) por acesso: o escrevente ou substituto de serventia, de qualquer
natureza e classe, desde que tenha 5 (cinco) anos de exercício na função, se
concorrer para cargo em serventia de 2a classe, ou 10 (dez) anos, se o fizer para
cargo em serventia de 3a classe; ou, ainda, 15 (quinze) anos, se o concurso for
para cargo em serventia especial, permitindo-se a soma de tempo de serviço
exercido nas duas funções.
(...)

Art. 13. Encerrado o concurso, o Presidente do Tribunal de Justiça
encaminhará a relação dos candidatos aprovados e classificados ao Secretário
da Justiça e da Defesa da Cidadania para a delegação, observado o disposto no
art. 11.
(...)

Art. 14 (...)
( ...)

§ 3a Se a posse não se der no prazo previsto no parágrafo anterior, será
tornado sem efeito o provimento, por ato do Secretário da Justiça e da Defesa
da Cidadania.
(...)

Art. 15 (...)
§ l" É competente para dar exercício ao delegado o Juiz Corregedor
Permanente do Cartório, que deverá apostilar o título e comunicar o ato, no
prazo de 10 (dez) dias, ao Corregedor-Geral da Justiça e ao Secretário da Justiça
e da Defesa da Cidadania” .
3.
O presente ajuizamento atende também a pedido formulado pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de ser
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7. Também orienta-se a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal no sentido de que a matéria atinente às atividades, ao regime e à
fiscalização dos serviços notariais e de registro, prevista no § Ia do art. 236 da
Constituição Federal, se inclui “no âmbito da competência legislativa reservada
privativamente à União” (Notas taquigráficas da ADIMC na 1.047-AL, Ref.
Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ de 6.5.94, pág. 10.485). Vale dizer: não
pode o Estado-membro legislar sobre aqueles temas, sob pena de usurpar a
competência legislativa exclusiva do Congresso Nacional, prevista no caput
do art. 48 da Constituição Federal.
8. No caso, verifica-se que assim fez o Poder Legislativo do Estado de
São Paulo, porquanto a Lei n" 10.340/99, ao criar classes de serviços notariais
e de registro (expressão do § Ia e §§ 2a e 5a do art. 2a, expressão do caput do art.
4" e art. 7a), dispôs sobre o regime daqueles serviços públicos, contrariando,
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inclusive, a disciplina imposta à matéria pela Lei Federal i r 8.935/94, cujo
texto apenas relaciona, sem fixá-las em classes, as espécies de serviços notariais
e de registro (vicie arts. Ia a 13).
9. Importante salientar, ainda quanto à criação de classes pela lei aqui
impugnada, que o estabelecimento desse regime para os serviços notariais e de
registro no Estado de São Paulo somente teve como objetivo viabilizar ou dar
aparência de constitucional idade ao “concurso de acesso”, já que a Lei nü 10.340/
99 é clara ao preceituar que o concurso público de provas e títulos apenas se
faz necessário para a delegação no “cartório de serviço notarial e registrai de
Ia classe” (§ 5a do art. 2a), ou seja, justamente onde os serviços “geram uma
menor rentabilidade”, como advertiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo (fls. da representação).
10. Vê-se, assim, que a expressão do § Ia do art. 2a, os §§ 2a e 5a do art.
2a, a expressão do caput do art. 4a e art. 7a da Lei na 10.340/99 ofendem
frontalmente os arts. 48, caput, e 236, § lae 3 a, da Constituição Federal, porque
usurpam a com petência legislativa do Congresso Nacional e autorizam a
delegação dos serviços notariais e de registro sem a realização de concurso
público de provas e títulos.
11. Já no tocante à interferência do Poder Executivo na delegação e
fiscalização dos serviços notariais e de registro, autorizada expressamente na
Lei na 10.340/99 (§ 3a, do art. 2a, parágrafo único do art. 3a; art. 13; § 3a do art.
14; e §§ Ia e 3a do art. 15), parece-me que ela ofende os arts. 48, caput, e 236,
§ Ia, da C onstituição Federal, pois, como antes asseverado, o regime e
fiscalização daqueles serviços públicos somente podem ser objeto de legislação
editada pelo Congresso Nacional. E a Lei Federal na 8.935/94 não prevê a
participação do Poder Executivo no procedimento administrativo de delegação
ou de fiscalização dos serviços públicos prestados pelos tabeliães e pelos oficiais
de registro.

inscrita no § 3a do art. 14; a expressão escrita no § l a doart. 1 5 ;e o § 3 a do art.
15, todos da Lei na 10.340/99 são incom patíveis com a Carga M agna,
especificamente com os arts. 96, inciso I, alínea b, e 236, § 1".
14. Pode-se observar, ainda, pelo raciocínio desenvolvido até o
momento, que essas regras da legislação estadual estão também a violar o
princípio constitucional da separação dos Poderes, inscrito no art. 2a da Carga
Magna. Isso porque, se o texto da Constituição Federal não admite a participação
do Poder Executivo na delegação ou na fiscalização dos serviços notariais e de
registro, logicamente não poderia a legislação infraconstitucional, da União
ou dos Estados-membros, autorizá-la, como fez a Lei na 10.340/99 do Estado
de São Paulo.
15. Verificada, pois, a existência do fum us bonis júris, e consubstanciado
o periculum in mora na possibilidade de o Poder Executivo do Estado de São
Paulo - e não o Poder Judiciário - vir a delegar inconstitucionalmente, sem
concurso público de provas e títulos, 778 (setecentos e setenta e oito) serviços
notariais e de registros (vide certidão da Corregedoria-Geral de Justiça de São
Paulo em anexo), requer o autor seja concedida Medida Cautelar para suspender,
com efeitos ex tunc e até a decisão final da ação, a eficácia (1) da expressão
“concurso de acesso e” , constante do caput do art. 2a; (2) da expressão “de
classe inicial” inscrita no § Ia do art. 2a; (3) dos §§ 2a, 3a e 5a do art. 2a; (4) da
expressão “e com unicará o fato ao .Secretário da Justiça e da Defesa da
Cidadania”, constante do parágrafo único do art. 3a; (5) da expressão “e classe”
inserida no caput do art. 4a; (6) dos arts. 7a e 13; (7) da expressão, “por ato do
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania” escrita no § 3a do art. 14; (8)
da expressão “e ao Secretário da Justiça e da Defesa do Cidadão” constante do
§ Ia do art. 15; e (9) do § 3a do art. 15; todos da Lei na 10.340, de 7 de julho de
1999, do Estado de São Paulo, que dispõe “sobre o provimento dos serviços
notariais e de registros”.
16. Requer ainda que, colhidas as informações necessárias e ouvido o
Advogado-Geral da Llnião, nos termos do art. 103, § 3a, da Constituição Federal,
lhe seja dada vista dos autos para manifestação a respeito do mérito, pedindo,
a final, seja julgada procedente a ação.
Pede deferimento.
Brasília, 9 de fevereiro de 2000.
Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República
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12. E diga-se que a legislação federal nem mesmo poderia dispor
diversam ente, tendo em conta que o art. 236, § Ia, da Constituição Federal
atribui exclusivam ente ao Poder Judiciário a fiscalização dos atos praticados
“pelos oficiais de registro e de seus prepostos”. Além do mais, com o já
decidiu o C olendo Suprem o Tribunal F ederal, os o ficiais de justiça
desem penham “serviços auxiliares de Justiça” (RE na201,587-SP, Rei. Min.
Octavio G allotti, unânime, DJ 24.9.99, pág. 43), cuja organização é da
com petência privativa dos Tribunais, conforme o art. 96. inciso I, alínea b,
da C onstituição Federal.
13. Significa, então, que o texto constitucional não perm ite nem
tampouco autoriza a intervenção do Poder Executivo no processo de delegação
e fiscalização dos serviços notariais e de registro. Conseqiientemente, o § 3a do
art. 2 , a expressão constante do parágrafo único do art. 3a; o art. 13; a expressão
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

JURISPRUDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL Na i 73.496 (98/0031795-3) - SP
Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira
Recorrente: Sudameris Arrendamento Mercantil S.A.
Recorrido: Banco Real S.A.
Advogados: Dr. Clito Fornaciari Júnior e outros
Dr. Celso Lima Buzzoni e outros

Habeas C o rp u s- Réu denunciado por porte ilegal de arma (art. 10 da Lei na
9.437/97) - Após sua concordância com a suspensão condicional do processo, visando o
trancamenío da a$ão, a PAJ impetrou HC sustentado a atipicidade penal - Ordem denegada,
pois a nova lei pune o porte e o transporte ilegal.

EMENTA
Processual Civil - Preparo - Momento —Comprovação quan
do da interposição. Art. 511, CPC - Princípio da consumação - De
serção - Precedentes - Orientação da Corte Especial - Provimento
Conjunto n1 01/95 dos Tribunais de Justiça e de Alçada Civil de São
Paulo - Intimação prévia do montante do preparo - Desnecessidade Recurso desprovido.
I - O preparo, nos termos da lei vigente (CPC, art. 511) e segundo a
orientação da Corte Especial deste Tribunal, deve ser comprovado quando da
interposição do recurso, pena de preclusão.
II - Não se erige em pressuposto de aplicação da deserção a prévia
intimação do montante do preparo quando da publicação do ato recorrível. A
aplicação do Provimento Conjunto nü 01 /95 dos Tribunais de Justiça e de Alça
da Civil de São Paulo, que não se qualifica como “lei federal’’ e que teve por
escopo orientar e facilitar a conduta dos interessados, não isenta o recorrente
da obrigação de consultar o respectivo regimento de custas.
A córdão
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, conhecer do recurso, mas
lhe negar provimento. Votaram com o Relator os Ministros Barros Monteiro,
Cesar Asfor Rocha e Ruy Rosado de Aguiar. Ausente, justificadamente, o Mi
nistro Bueno de Souza.
Brasília, 18 de agosto de 1998 (data do julgamento).
Ministro Barros Monteiro, Presidente
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator

HABEAS CORPUS Nu 352.234/9 - São Paulo
Impetrante: Bela. Valéria Luchiari Magalhães
Paciente: P.L.V.B.
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus ir 352.234/9,
da Comarca de São Paulo - F.R. IV - Lapa - 1*V.C. (Proc. nL>1.011/99), em que é:
Impetrante: Valéria Luchiari Magalhães
Paciente: P.L.V.B.
Acordam, em Sétima Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, proferir
a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U.
Nos termos do voto do relator, em anexo.
Presidiu o julgamento o Sr. Juiz Corrêa de Moraes, participando, ainda,
os Srs. Juizes Souza Nery (2UJuiz) e Salvador D ’Andréa (3a Juiz).
São Paulo, 9 de dezembro de 1999.
Luiz Ambra, Relator
V oto n“ 7.554
Denunciado por porte ilegal de arma (fls., artigo 10 da Lei na 9.437/
97), em audiência preliminar concordou o paciente - já recebida a vestibular
acusatória, fls. - com a suspensão condicional do processo então proposta. A
PAJ todavia lançou ressalva (fls.), assinalando que a aceitação da proposta se
destinava a evitar mal maior: mas aduzindo que, não se achando carregada a
arma apreendida, e inclusive se encontrando quebrada, tê-la o paciente consigo
implicaria em mero transporte não punido, jamais em porte ilegal.
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Hom ologada a suspensão, que vem sendo regularm ente cumprida
(informações, fls. in fine), impetrou a PAJ o writ presente. Onde sustenta a
atipicidade penal da conduta mantida pelo paciente, aventando o trancamento
da ação penal puro e simples, por falta de justa causa.
P restadas inform ações (fls.), opinando a fls., m anifestou-se a
Procuradoria de Justiça pela denegação.
É o relatório.
1)
O writ, a rigor, não deveria sequer ser conhecido. O paciente, como
se lê de fls., sem formular qualquer ressalva - quem o fez foi a PAJ - aceitou a
suspensão condicional do processo proposta, que regularmente se viu homologar
e está sendo cumprida. Depois não poderia, tal sucedendo, ao menos em
princípio, rediscutir a questão de fundo.
Na Apelação i r 1.077.757/0 - Araçatuba (mesmo sentido, Apelação na
1.016.407, j. 28.8.96, rolo-flash 1.062/170), relatada pelo Juiz Geraldo Lucena
em 4.12.97, teve a 15a Câmara deste Tribunal ensejo de decidir exatamente
isso: “desde que formal e substancialmente perfeita a transação penal (artigo
76 da Lei ir 9.099/95), não é lícito ao autor do fato arrepender-se. Uma vez
homologado, adquire o acordo eficácia legal e força executória, que cedem
apenas ante a prova irrefutável do vício da vontade”.
Forte na lição de Júlio Mirabete, adotando o mesmo posicionamento, o
Juiz Aroldo Viotti em “Revista dos Tribunais” 741/645: “se a homologação da
transação penal, prevista na Lei na 9.099/95, foi efetuada nos termos ofertados
pelo Ministério Público e aceitos pelo autor do fato, não é passível de apelação,
mesmo que esteja fundada em eventual ausência de responsabilidade pelo fato
ou na atipicidade deste, pois, além da ocorrência de preclusão lógica, inexiste
o interesse de agir”.
Segundo o STJ, aliás, o mesmo princípio seria aplicável à própria
suspensão condicional do processo, ao que se lê do RHC nü6.618/RS (5aTurma,
Rei. Min. José Arnaldo, j. 27.10.97, DJU 4.5.98, pág. 192, no “Boletim do
IBCCrim” 67, de junho/98, à pág. 262): aceita, depois não caberia rediscutir o
mérito - para dizer-se inocente quem transacionou —, ao menos enquanto não
viesse a ser revogada.
Vale dizer (aresto cit.): “é irrito aos objetivos da Lei na 9.099/95, após
regular suspensão do processo, a que anuir o acusado, a pretensão de discutir
concomitantemente em habeas corpns os tipos objetivo e subjetivo do crime. Com
a suspensão do processo, o acusado renuncia a algumas garantias e a alguns direitos
para usufruir inúmeras vantagens do novo instituto. Falta de legítimo interesse”.
2)
É bem verdade que, aqui, o paciente não recorreu. Mas, por ele, em
seu favor, interveio a PAJ e impetrou a presente ordem de habeas corpus. Que,
se concedida, por via reflexa implicaria no mesmo resultado de um recurso,
eventualmente provido.
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Recorresse o paciente, ou por ele a PAJ, há sérias dúvidas sobre se o
reclamo poderia vir a ser conhecido. Em declaração de voto anterior tratei da
questão, ao ensejo da Apelação Criminal nu 1.140.743/8, da Capital, onde emiti
voto convergente. Então ficando assinalado o seguinte:
“A) A situação, aqui, tornou-se sui generis. Agora é que, provido o
apelo, corre a apelante sério risco de se estrepar e receber condenação. Porque
este ju iz, assim como o em inente Relator Corrêa de M oraes, possuem
entendimento oposto à tese defensória quanto ao tema de fundo, encampada
ela douta Procuradoria de Justiça a fls. De modo que, por paradoxal que se
afigure, agora a situação processual da apelante se poderia dizer pior do que
antes, mercê da vitória que obteve.
B) Sustentou a maioria que, interpretado o artigo 76, § 3a, da Lei rr
9.099/95, em sua literalidade estrita - “aceita a proposta pelo autor da infração
E seu defensor”, poderá vir a ser homologada - , a discordância da defesa técnica
seria obstativa da homologação; e seria, até, mesmo quando aceita a proposta
pela principal interessada, pela autora da infração.
C) Não há dúvida de que, em determinadas hipóteses processuais, deve
a defesa técnica prevalecer sobre a chamada autodefesa, exercitada pelo próprio
réu. Assim, por exemplo, quando desista de recorrer, mas a defensória insista
na írresignação.
Há, em tema que tal, com arrimo em precedente jurisprudencial inserto
em RT 609/353, admitir a “preponderância da defesa técnica sobre a autodefesa”
e conhecer do apelo.
Exatamente nesse sentido a posição do Supremo Tribunal Federal, como
se vê de RT 597/425, Rei. Cordeiro Guerra: “a declaração do réu de que não
deseja apelar da sentença condenatória não dispensa a intimação do defensor,
pois este sabe melhor o que fazer em benefício de seu patrocinado.
De importância secundária, segundo essa linha de raciocínio (aresto
cit.), a “declaração do réu de não desejar recorrer, e de que se arrependeu” .
No mesmo sentido, cit. por Damásio E. de Jesus (“CPP anotado”, pág.
374), precedentes outros em RTs 520/423, 535/325, 538/371, 547/326, 577/
371,597/289 e 602/365.
D) Quando se trate de transigir para evitar a propositura de ação penal,
entretanto - situação diametral mente oposta à dos precedentes acima, de
condenação já imposta - , deve predominar o princípio oposto. Por covardia ou
não, tem direito o réu de se forrar aos riscos de uma futura ação penal; de optar
(afinal, o dinheiro é seu, não do advogado que o assiste) por pagar multa e ver
operar-se o arquivamento de autos (artigo 76, § 6a); sem qualquer nocividade,
a não ser o dispêndio financeiro operado.
Aqui, portanto, o princípio é exatamente o oposto. Até porque advogado
nenhum, por melhor que seja, pode garantir que ganhará a ação para o cliente.
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A obrigação de qualquer causídico é de meio, não de resultado: comprometerse - do mesmo modo que o médico, que não tem como assegurar a cura do
paciente, apenas o empenhar o melhor de seus esforços para tanto - a fazer o
melhor em prol do constituinte, e nada além disso. Pretender o contrário,
afrontaria a própria ética profissional.
Se ninguém pode garantir a não punição, indaga-se: não terá o réu o
direito de transigir, justamente para evitar qualquer risco nesse sentido? A
resposta é uma só, e só pode ser afirmativa. Só que, aqui, teve a apelante obstado
o direito respectivo, pela tenaz oposição da defensoria, indevidam ente
prestigiada pela douta maioria, data venia.
E) Tratando do tema em questão, analisando o § 3Udo artigo 76, da Lei
nfi 9.099, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonío
Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes (“Juizados Especiais Criminais” , 2â
ed., 1997, pág. 141), ponderam o óbvio. Ou seja:
“Se houver conflito entre a vontade do autor do fato e de seu advogado,
o juiz deverá, antes de mais nada, usando de bom senso e equilíbrio, tentar
solucioná-lo. Mas, se não houver mesmo consenso, pensam os que deve
prevalecer a vontade do envolvido, desde que devidamente esclarecido das
conseqiiências da aceitação. Só a ele cabe a última palavra quanto à preferência
pelo processo ou pela imediata submissão à pena, que evita as agruras de
responder em juízo à acusação para lograr um resultado que é sempre incerto”.
“Consciente desse aspecto, a Comissão constituída pela Escola Nacional
da Magistratura (v. notas introdutivas à seção, nü 11) assim se manifestou:
Décima Quinta conclusão: ‘quando entre o interessado e seu defensor ocorrer
divergência quanto à aceitação de proposta de transação penal ou suspensão
condicional do processo, prevalecerá a vontade do primeiro”.
Na técnica da lei, a natureza jurídica da aceitação da proposta é de
submissão voluntária à sanção penal, mas não significa reconhecimento da
culpabilidade penal, nem de responsabilidade civil”.
F) Dir-se-á que a lei se utiliza da partícula “e” (“autor da infração e seu
defensor”), de molde a excluir a alternatividade. Padecendo de reconhecidas
imperfeições o diploma legal novo, entretanto, esta seria apenas mais uma delas.
E comportaria interpretação razoável, justamente aquela acima preconizada: como
regra geral, defensor e defendido acertam a transação (I a situação); havendo
divergência entre eles, todavia (2Úsituação), onde se lê E ler-se-ia OU; até porque,
gramatical mente, isso não representa nenhum absurdo jurídico.
A propósito, a orientação segura de J. M. de Carvalho Santos, no seu
“Código Civil Brasileiro interpretado”, 10a ed„ 1963, pág. 81): “muitas vezes,
para se dar a verdadeira interpretação ao texto legal, é lícito alterar a constiução
da frase, para ajustá-la ao verdadeiro espírito da lei. Assim, a conjunção - e pode ser substituída pela disjuntiva —ou - e vice-versa, sempre que a mudança
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é necessária para dar à lei sentido e efeito, ou para harmonizar suas diferentes
partes. Sendo certo, por outro lado, que a conjunção - e - nem sempre se usa
copulativamente, muitas vezes é só designativa de ordem (Cfr. Black, cit., n~
75; Correia Teles, “Teoria da interpretação das leis”, 45; Escorei, “Código
Penal brasileiro”, nota ao artigo 18)” . Aqui, assim usada (“autor da infração, e
seu defensor”), indicativa de ordem o direito à escolha tocaria, primeiro,
precisamente ao próprio envolvido...
Interessa é que (autor, ob. e pág. cits.), em tema dessa ordem, “as
palavras da lei devem ser interpretadas com referência ao seu objeto”. Daí
porque, “se são suscetíveis de mais de um sentido, deve ser aceito o que estiver
mais de acordo com a matéria de que se ocupa a lei”.
Dando-se de barato, como quer que seja, interpretação dessa ordem
não pudesse ter lugar - mas pode, como já se viu
nem por isso havería
persistir no ilogiscismo. Ou, ainda com remissão a Carvalho Santos (ob. e pág.
cits.): “se as frases ou termos em pregados pela lei são inadequados ou
impróprios, nem por isso a lei se torna inexeqüívei, desde que o seu espírito, a
intenção dela resulte do contexto, ou do fim geral a que se destine. E então
essas palavras deverão ser interpretadas de acordo com o pensamento da lei,
tal como resulta da interpretação lógica, ainda que contrarie a significação
literal delas (Cfr. Black, cit., nfl 56)”.
G)
Desbordando da razoabilidade a douta maioria, ora externo meu
inconformismo. E ouso dizer que a ré pode até ter sido prejudicada. Porque não se trata de prejulgamento, senão de orientação de longa data seguida, ao
menos, por dois dos componentes da Turma Julgadora-, se a ação vai prosseguir,
não tem muita defesa a apresentar.
3) Em princípio, assim, a ordem sequer se deveria conhecer. Como
posso perfeitamente denegá-la, entretanto, ora desde logo o faço, entrando na
análise do mérito.
Argumenta-se - o que é verdade, a própria denúncia a isso faz remissão
- que a arma apreendida estaria desmuniciada, situação em que haveria, mais
propriamente, falar em simples transporte não punível, jam ais em porte.
Achar-se-ia, outrossim, quebrada, inapta pois ao pronto uso. O réu, ao
ser interrogado (fls.), afirmou que a havia comprado dois dias antes “para se
defender”, faltava ainda consertá-la.
4) Não há dúvida de que, segundo o direito anterior, situação de tal
ordem não tipificaria o ilícito do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais.
Dispunha o dispositivo em questão ser punível o “trazer consigo arma
fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade”.
Sob sua égide é que jurisprudencialmente se estabeleceu a distinção
sob exame: portar e transportar. O mero transporte não seria punível, ocorrería
sempre que a arma não estivesse municiada - ou estivesse quebrada, isto é,
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sem possibilidade de utilização eficaz imediata pois tal sucedendo mostrarse-ía inapta a causar dano a quem quer que fosse.
Assim, “o transporte não se confunde com o porte de arma, uma vez
que este, dadas as circunstâncias, torna a arma facilmente acessível, ao alcance
da mão para uso eventual, o que não ocorre com aquele” (RT 521 /r 12, Rei.
Lauro Malheiros; no mesmo sentido JUTACrim 11/300).
Ou, mais precisamente: “não dispondo o agente de projéteis para pronto
municiamento, caracteriza mero transporte, não configurador da contravenção
do art. 19 da competente lei, trazer o réu consigo, ainda que sem autorização
policial, arma não carregada” (JUTACrim 23/215).
Mais recentemente, houvera o entendimento continuado o mesmo, ao
que se lê da JUTACrim 89/422, Relator Haroldo Luz: “só é punível o porte de
arma de fogo e não seu transporte. Não pratica, assim, o ilícito do artigo 19 da
LCP quem leva espingarda descanhotada, envolta num saco de estopa e amarrada
a cano de bicicleta, pois não a poderia usar com relativa rapidez”.
5) Sucede que, advindo a Lei ir 9.437/97, agora a situação sobremaneira
mudou. Destinada a prevenir a sempre crescente criminalidade, referido diploma
legal é muito mais rigoroso do que o anterior. Determina, agora, o prévio registro
de qualquer artefato no chamado “Sistema Nacional de Armas” ; não cadastrar
armamento e o manter em casa tipificará, de si só, ilícito autônomo, esteja
carregado ou não, danificado - poderá vir a ser consertado, evidentemente —
ou não. Por maior força de compreensão, a partir daí, ilícita igualmente será a
conduta de com ele perambular pelas ruas, municiado ou não.
O próprio transporte, a partir daí, veio a se constituir em ilícito, ao que
se verifica do artigo 10 dessa lei. Agora, será crime “possuir, deter, portar,
fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda ou fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, em prestar, remeter,
empregar, manter sob guarda e ocultar arma de fogo, sem a autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar” .
6) Quer dizer, diante da amplitude do regramento novo, a antiga
distinção que se fazia - e na qual a impetração agora insiste - perdeu por
completo a razão de ser. Desmuniciada ou quebrada a arma, ao paciente não
seria dado adquiri-la e não registrá-la, transportando-a por via pública como
sucedeu. Daí a denegação da ordem, ora levada a cabo.
Luiz Ambra, Relator
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APELAÇÃO-RECLUSÃO Nü 1.186.257/9 - São Paulo
Processo i r 149/99
Apelante: D.J.S.
Apelado: Ministério Público
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação-Reclusão i r
1.186.257/9, da Comarca de São Paulo - 2a V.C. (Proc. ir 149/99), em que é:
Apelante: D.J.S.
Apelado: Ministério Público
A c o rd a m , em Décim a Prim eira C âm ara do Tribunal de Alçada
Criminal, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento. V.U.
Nos termos do voto do relator, em anexo.
Presidiu e participou do julgamento o Sr. Juiz Wilson Barreira (Revisor),
participando ainda, o Sr. Juiz Ricardo Dip (3UJuiz).
São Paulo, 28 de fevereiro de 2000.
Renato Nalini, Relator
V oto n1 7.605
EMENTA: Produz prova contra si o réu preso que, temendo
reconhecimento pessoal perante o Juízo, concerta com um companheiro
de cárcere aceite comparecer a interrogatório em seu lugar. O receio
desse confronto não pode deixar de produzir efeitos contrários à
pretensão absolutória do réu.
Pratica tentativa de latrocínio quem atira contra a vítima, em
regiões vitais, como a cabeça e o tórax. Essa violência desnecessária
converte a atuação em delito evidentemente mais grave do que o roubo
simples.
A confissão policial, quando detalhada e plena de informações
que superam a singela admissão de culpa, deve revestir singular valia
na formação do convencimento judicial. Apenas o real partícipe no delito
disporia de tantos dados, que não poderíam ser criados pela polícia.
Retratar-se em juíz.o o réu da confissão policial é a praxe nos
delitos praticados contra o patrimônio. Desvaliosa a retratação, portanto,
quando a inicial admissão de culpa vem reforçada por elementos outros
de convicção, adequadamente sopesados pelo juízo na fundamentação
da sentença condenatória.
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A apreensão da arma utilizada para ameaçar, em poder do
agente, gera presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus da
prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a
comprometedora posse. Em o não fazendo, prevalece, para efeito de
condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração.
A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente,
pois sofreu o traumatismo da violência, suportou o prejuízo e não se
propõe a acusar inocente, senão procura contribuir - como regra - para
a realização do justo concreto.
Se o reconhecimento a que procede a vítima é prova das mais
v a lio s a s na d e lin q u ê n cia contra o p a trim ô n io , essa v a lia é
potencializada quando se trata de roubo. O ofendido permanece durante
período excessivamente longo, qualquer seja ele, à disposição dos
agentes. Submete-se à sua vontade soberana e não se esquecería de
suas c a ra cterística s, de m aneira a v a lo riza r extrem am ente a
identificação que deles fa z perante o juízo.
A participação de menor importância é aquela contribuição
tênue e desvinculada da intenção do agente principal e sem a qual este
teria obtido idêntico resultado. Adesão deliberada à intenção delitiva
e atuação decisiva para o êxito da empreitada caracteriza a co-autoria,
a teor do disposto no artigo 29 do Código Penal.
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado, pois
seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de resultarem
na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser reinserido no
meio social. Precedentes (RJDTACrim-16/141, 16/145 e 19/162).
Apelações nm 942.217-9, 966.461-I e 973.325-9, todas de São Paulo.I
I —Irresigna-se D.J.S. e apela da sentença de fls., que o condenou a 7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 3 diárias, por infringência do disposto
no artigo 157, § 3U, 2a parte, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, aduzindo, nas razões de fls., inexistir prova suficiente de sua
participação no latrocínio frustrado, devendo-se desclassificar o crim e para
o de roubo tentado.
As contra-razões de fls., segue parecer da Ilustrada Procuradoria-Geral
de Justiça - fls. - no sentido do desprovimento.
É um a síntese do necessário.
II - Na tarde de 1u de fevereiro de 1999, acompanhado de G.G.S. e de
W.H.P., o apelante praticou audacioso assalto contra uma empresa, durante o
qual foi alvejada a vítima P.V.A., atingido por dois tiros.
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A intenção era subtrair os vales-transporte da empresa Aço Minas S.A.,
sediada à rua Alexandre Aliperti, 340, Água Funda. W., funcionário da firma,
teria transmitido ao grupo as informações sem as quais a empreitada não poderia
ter sido realizada. G., D. e um terceiro não identificado adentraram à sede,
renderam o segurança P.V. e, diante de sua reação, G. atirou duas vezes contra
ele, mirando o coração e a cabeça.
O apelante entrou ao local onde se encontrava um prestador de serviços,
C.S.H. e, apontando-lhe arma de fogo, exigiu indicasse onde se encontravam
os valores. A vítima afirmou não conhecer, pois apenas prestador de serviços,
atuando como autônomo, não vinculado ao quadro empregatício da empresa.
Os tiros desferidos por G. chamaram a atenção de circunstantes e os
agentes fugiram. Para isso, ameaçaram P.B.S. a transportá-los em seu carro,
retendo a vítim a consigo durante certo período e longa distância, até se
considerassem a salvo.
Elucidada a autoria do assalto e do latrocínio tentado, os réus
confessaram a prática. Vieram a se retratar em juízo, o que normalmente ocorre.
Assim, o apelante admitiu sua culpa a fls. e a desmentiu a fls.
Sem êxito, todavia. Em poder dos agentes foi apreendido um
carregador municiado, o que os vincula à prática do delito. Também duas
motos utilizadas na prática. Essa apreensão faz inverter o ônus probatório. A
p a rtir d e la , in cu m b e ao réu d e m o n s tra r a o rig em líc ita ou o seu
descomprometimento com o crime. Não mais à Justiça Pública evidenciar
sua proveniência legítima.
Também houve reconhecimento por parte das vítimas. P.B.S é muito
contundente quando relata a atuação de D. Não se confundiría em relação a
quem o atemorizou de maneira traumática. Diz que o réu estava muito nervoso,
constantemente a apontar e a encostar o revólver contra ele, enquanto um menor
o tentava demover de perpetrar violência.
Da mesma forma, A.S.D., segurança da empresa, aponta o apelante
como um dos agentes - fls. E também C.S.H., testemunha presencial que é na
realidade outra vítima. Também foi ameaçado pelo trio de assaltantes - fls. E o
investigador V.P.N. narra a forma pela qual veio a elucidar o crime - fls., trazendo
elemento a mais na incriminação do apelante.
É interessante mencionar que D. tanto sabia da sua responsabilidade
inafastável, que mandou um companheiro de cárcere para ser interrogado em
seu lugar. Assim, I.A.R.S. comparece como se fora D. para se ver inquirir
sobre a acusação - fls. É um elemento a mais na convicção em seu desfavor.
A prova é robusta e raras vezes se consegue um contexto tão sólido
para sustentar um édito expiatório.
Houve até magnanimidade do juízo, pois a gravidade do evento poderia
ensejar escarmento mais severo. Nada existe a beneficiar o apelante nestes
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autos. Sua participação não foi de menor importância, mas fundamentai ao
pretendido bom êxito da empreitada.
Depois, quando se aponta contra a cabeça ou o peito de uma vítima,
pretende-se matá-la ou se aceita o risco de causar sua morte. Isso não pode ser
com parado ao roubo típico, em que a mera ameaça basta a neutralizar o
ofendido.
III - Por estes fundamentos, nega-se provimento ao apelo.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2000.
Renato Nalini, Relator
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Roubo:
Reconhecimento pessoal efetuado na fase policial e não re
novado em Juízo. Valor.
Embora levado a efeito na etapa informativa tem o reco
nhecimento extrajudicial força probante sempre que não contra
riado por outras evidências. Se em virtude do tempo decorrido, a
vítima mostra-se incapaz de renovar o reconhecimento efetuado
na dependência policial, mas não o renega categoricamente, o ato
recognitivo conserva sua força probante.
Palavra da vítima. Valor.
Em se tratando de crimes patrimoniais, especialmente os
cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e
passivo, a palavra da vítima é de fundamental importância na iden
tificação do autor do delito, somente sendo lícito desprezá-la em
casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade sabida.
Testemunho de policiais. Validade.
A circunstância de a testemunha ser policial não afeta (po
sitiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra, que não
pode ser desqualificada pelo só fato de emanar de agente estatal
incumbido, por dever de ofício, da pressão penal.
Regime prisional fechado.
O autor de delito de roubo, uma das mais intranqiiilizadoras expressões de criminalidade, ostenta, a princípio, personalida
de marcadamente perigosa, pelo que o regime fechado é o único
compatível com o início do cumprimento da pena imposta.
APELAÇÃO-RECLUSÃO Nfi 1.180.403-8 - Itapecerica da Serra
Tribunal de Alçada Criminal
Processo i r 548/98
Apelante: E.S.F.
Apelado: Ministério Público
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação-Reclusão ir
1.180.403/8, da Comarca de Itapecerica da Serra - 2a VD. Taboão da Serra
(Proc. nfl 548/98), em que é:
Apelante: E.S.F.
Apelado: Ministério Público
Acordam, em Sétima Câmara do Tribuna! de Alçada Criminal, em
período de férias forenses, por convocação obrigatória, proferir a seguinte decisão:
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Negaram provimento. V.U.
Nos termos do voto do relator, em anexo.
Presidiu e participou do julgamento o Sr. Juiz Luiz Ambra (38 Juiz),
participando, ainda, o Sr. Juiz S. C. Garcia (revisor).
São Paulo, 13 de janeiro de 2000.
Corrêa de Moraes, Relator
V oto n8 7.563
I - Procedo à leitura do relatório da sentença e do relatório lançado a fls.
II - A condenação foi bem decretada, porquanto subministram os autos
dados certificadores da realidade dos fatos e de sua autoria, corretamente
analisados pela ilustre Juíza Carolina Milani Mentn Lima.
Efetivamente:
(1) teve lugar prisão em flagrante - certeza visual do crime - porque:
(1 .a) imediatamente reconhecidos apelante e comparsa por E. (fls.);
(l.b ) apreendida no lotação, no qual um deles já ingressara (fls.) e o
outro estava prestes a fazê-lo, a arma com que exercida a grave ameaça;
(2) quanto aos atos recognitivos:
(2.a) relativamente a £.:
Conquanto não reproduzido na instrução, o reconhecimento levado a
efeito na etapa informativa tem força probante sempre que não contrariado por
outras evidências. (Apelação n4 1.158.407/5)
(2.b) relativamente a J.M.A. (fls.):
Uma coisa é a renegaçâo do ato recogniti vo policial e outra, bem diversa,
a impossibilidade ocasional de sua ratificação plena. Nesta última hipótese, basta
a atestação de que o reconhecimento foi levado a cabo regular e seguramente
para que se atribuam ao ato foros de prova relevante. (RJDTACrim 18/124)
No que tange à recognição, cabe lembrar: se, em virtude do tempo decorrido,
a vítima mostra-se incapaz de renovar o reconhecimento efetuado na dependência
policial, mas não o renega categoricamente, o ato recognitivo conserva sua força
probante; uma coisa é o sujeito passivo (e/ou testemunha) repudiar, na instrução, o
perfeito reconhecimento levado a efeito no inquérito, e outra, bem diversa, é a
confirmação do alo recognitivo, acompanhada da ressalva de que o interregno
temporal dificulta ou até mesmo impossibilita sua renovação (nessa linha, cf. acs.
uns. nas Aps. r r 218.022/4, 720.005/5, 802.543/5 e 814.881/8).
“N a polícia reconheceu eles” (fls.). C onfirm ação, portanto, de
reconhecimento levado a efeito “sem sombra de dúvidas” (fls.);
(3) c o n tiv e sse m um só grão de v e ro ssim ilh a n ç a as versões
pretensamente escusatórias (fls.), a prisão em flagrante e a própria ação penal
exibiríam o selo da mais incompreensível gratuidade;
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(4) não se divisa, porém, motivo a sugerir estivessem sujeitos passivos
e testemunhas determinados a incriminar falsamente os réus;
(5) dúvida não oferece que as declarações do sujeito passivo são
marcadas por compreensível parcialidade. Mas daí não se há de inferir que são
obrigatoriamente mendazes; seu poder de convencimento decorre do grau de
conformidade com o restante da prova. (RJDTACrim 21/212)
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é
no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância” (TACrim - Ap. n“ 440.643-6 - 8a C â m a ra -j. 23.7.86 - Rei. Juiz
Canguçu de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).
“Não há desmerecer o valor da palavra da vítima; ao revés, sua condição
de protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer
das circunstâncias dele.
Tão-só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra
da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar
a impunidade.” (TACrim - Ap. n8 1.047.937/5, Rei. Juiz Carlos Biasotti)
“A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois
sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se
propõe acusar inocente, senão que procura contribuir - como regra - para a
realização do justo concreto.” (TACrim - Ap. ir 1.071.263/0, Rei. Juiz Renato
Nalini);
(6) esta Câmara tem seguidamente proclamado que “a circunstância
de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor
probante de sua palavra (...) aprioristicamente, aquela condição funcional nem
confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição;
afcrc-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios
ordinariam ente aplicados” (RJTACrim 39/227 e Apelações n~ 577.011/7,
606.225/8, 614.165/1, 632.779/5, 637.707/5, 649.827/9, 659.559/6, 673.575/7,
678.213/9, 684.145/4, 685.741/3, 705.489/1, 717.503/6, 717.723/9, 723.705/4,
724.783/9, 736.687/5, 736.739/9, 747.955/4, 764.990/0, 767.741/8, 769.065/4,
779.935/4, 781.345/4, 782.085/9, 788.505/2, 797.953/8, 804.941/5, 806.601/2,
817.527/5, 827.695/0, 830.211/2, 851.333/8, 852.977/2, 864.521/8, 884.097/1,
888.047/5, 895.013/1, 925.329/4, 997.397/7, 1.012.105/5, 1.007.601/3,
1.016.177/6, 1.019.757/6, 1.022.143/8, 1.023.229/1, 1.025.309/9, 1.027.641/5,
1.027.755/9, 1.030.707/6, 1.034.355/6, 1.034.603/0, 1.034.747/1, 1.034.885/2,
1.037.047/0, 1.038.575/7, 1.040.161/1, 1.040.937/3, 1.042.323/1, 1.043.277/2,
1.043.529/3, 1.044.061/6, 1.044.065/3, 1.044.071/9, 1.044.237/6, 1.047.049/9,
1.048.233/7, 1.049.733/0, 1.050.219/1, 1.050.627/5 e 1.053.139/7).
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Essa a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal: “O valor do
depoim ento testemunhai de servidores policiais - especialm ente quando
prestado 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 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 se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(HC n2 74.608-0-SP, Rei. Min. Celso de Mello);
(7) a natureza da ímputação é compatível com o turvo passado do
apelante (fls.);
(8) se antecedentes negativos não servem de base exclusiva para decreto
condenatório, está fora de dúvida e de questão que constituem importante
adminículo para a formação do convencimento. (Processos nfâ 1.082.631/2,
1.087.347/8, 1.089.011/7, 1.095.251/2, 1.096.135/5, 1.102.637/6, 1.102.735/6,
1.102.921/3, 1.105.433/5, 1.105.855/9, 1.105.911/4, 1.106.419/5, 1.107.087/1,
1.107.509/1, 1.1 10.149/1 e 1.111.813/1)
III
- Beneficiou do não reconhecimento do concurso formal, malgrado
a existência de dois patrimônios vuinerados.
Não é difícil demonstrar a impossibilidade do reconhecimento de crime
único, quando se tratar de numerosas vítimas.
Figure-se assalto no interior de ônibus, no qual se encontram 50
(cin q íie n ta ) p a s sa g e iro s , que os ladrões vão d e sp o ja n d o um a um ,
consecutivamente. Quase a ter-se por concluída tranqüilamente (digamos assim)
a múltipla rapina, os dois últimos passageiros reagem. Os ladrões fazem uso
de seus revólveres. Um passageiro, embora atingido em região vital, sobrevive
graças a pronto e eficaz socorro cirúrgico. Outro, menos feliz, morre. Se crime
único, qual a capitulação:
, (a) latro cín io consum ado, com 49 (q u aren ta e nove) vítim as
sobreviventes? E mais do que simples contra-senso, é uma impossibilidade lógica;
(b) tentativa de latrocínio, com uma vítima fatal e 48 (quarenta e oito)
outras que não experimentaram ofensa à integridade corporal? Absurdo evidente!;
(c) roubo simples, com uma vítima fatal e outra atingida em região
nobre do corpo? Sem comentários!
Logo, havendo múltiplas vítimas, é cogitável até mesmo hipótese de
concurso material; considerado o exemplo, na melhor hipótese (para os agentes,
é claro), concurso formal do latrocínio, tentativa de latrocínio e roubos simples
ou essas três formas delituosas, em continuação.
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IV - Beneficiou, ainda, do não reconhecimento da reincidência (fls.).
A pena anterior somente veio a ser extinta em 1996, de modo que não verificado
o qüinqüênio depurativo (CP, art. 64, I).
V - Quanto ao regime prisional:
(A) Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 83
(CP), “para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinqiiir” . Em última análise, tal “constatação” (pouco importando
a m etodologia empregada, conquanto se recomende a realização de perícia,
tal como preconizado no item 73 da Exposição de Motivos da Nova Parte
Gera! do Código Penal - Lei nü 7.209/84 para produção de laudo de exame
crim inológico, consoante orientação dos Tribunais disponível in “Código
Penal e sua interpretação jurisprudencial”, Alberto Silva Franco et al., Ed.
Revista dos Tribunais, 6a ed., vol. I, tomo I, pág. 1.370) nada mais será que
exame de cessação de periculosidade ou, na expressão de Mirabete, verificação
da “ausência de periculosidade” (“Execução penal”, Atlas, 5a ed., pág. 330).
Ora, subjacente a essa providência está o pressuposto de que perigoso o agente
de crim e cometido “mediante grave ameaça ou violência a pessoa” , de que o
roubo é o exemplo mais corrente. Pois bem, como, à luz do princípio da
necessidade e suficiência (CP, art. 59), pensar em regime prisional diverso
do fechado, em se tratando de condenado contra o qual milita presunção
legal de periculosidade? (RJTACrim 39/225 e Apelações n25 1.108.457/1,
1.130.201/0, 1.131.405/9, 1.132.909/9, 1.133.165/3, 1.133.187/2, 1.133.601/8,
1.134.349/7, 1.135.827/1 e 136.123/2)
(B) Até mesmo em decretos de concessão de indulto e comutação expressão veemente de magnanimidade do Estado para com o Ofensor de
preceito axiológico subjacente à norma penal - , não se faz tábua rasa da
presumida periculosidade do “condenado por crime doloso, cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa”.
Este é o caso do Decreto n2 3.226/99 que, no § l 2 de seu artigo I2,
subordina a concessão do indulto a “avaliação” pelo Juiz, com recurso a “todos
os meios disponíveis”, de “condições pessoais”, com vista ao estabelecimento
da presunção de que o condenado “não voltará a delinqiiir” .
Ora, bem, se tal “avaliação” é considerada necessária (ao ponto de ser
estatuída como conditio sine qua non) é axiomático estar suposto que, em
princípio e por via de regra, ostenta periculosidade e potencialidade recidivante,
o “condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa”.
Do contrário, isto é, a priori militasse a seu favor presunção de não ser
perigoso, a avaliação não seria necessária, seria injustificada.
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Evidentemente não colhe eventual objeção em termos de que nem há
presunção positiva nem negativa. Esse estado de neutralidade, digamos assim,
é inconcebível, porque, em referência a essa espécie de condenado, ou bem é
presumido perigoso (daí o parágrafo único do art. 83 do CP) ou bem é presumido
não perigoso. Mas, gratia argumentandi tantum, mesmo que se admita cogitável
aquele estado de neutralidade, é força convir em que se reputa no mínimo
suspeito de propensão recidivante o criminoso violento (lato sensu).
De assim não ser, qual a ratio essendi da avaliação?
E, presum ido perigoso ou sim plesm ente suspeito de propensão
recidivante (o que, eufemismos à parte, é uma forma de dizer que reputado
perigoso), claramente não pode tal condenado ser colocado sob regime diverso
do fechado. (Apelação nfi 1.166.861/1)
(C)
Em se tratando de roubo, crime cuja execução revela personalidade
marcadamente perigosa, fechado é o único regime ajustável ao princípio da
necessidade e suficiência (CP, art. 59).
Esta Colenda Câmara tem proclamado, vezes sem conta, que o regime
fechado é o único compatível com o início do cumprimento de pena imposta
ao autor de roubo, uma das mais intranqüilizadoras expressões da criminalidade,
nos tempos correntes.
Vem de m olde observar que inexiste relação autom ática entre a
quantidade de pena reelusiva e a determinação do regime prisional, seguro que
esta será feita com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal (cf. § 3~ do art. 33).
Sobre o tema, cabe invocar o seguinte ensinamento do STF:
“A determ inação do regime inicial de cum prim ento de pena não
depende apenas das regras do caput do artigo 33 e seu § 2U do Código
Penai, mas, tam bém , de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput
do artigo 59 e inciso III (RHC rr 64.970). E deve ser feita, nos term os do §
3U do artigo 33, com observância dos critérios previstos no artigo 59”
(H abeas Corpus nu 70.289 - SP - Prim eira Turma - Rei. Min. Sydney
Sanches, in RTJ 148/490).
'
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de roubo denota
personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem
à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais
severo regime prisional (CP, art. 59, III).
Aliás, não é lícito dar de mão à circunstância de que a lei presume a
periculosidade do “condenado por crime doloso, cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa” , haja vista que subordina a concessão do livramento
condicional a exame criminológico elidente, ou, por outras palavras, atestatório
da cessação da potencialidade recidivista (CP, parágrafo único do art. 83).
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A orientação desta Câmara inspira-se na enérgica e incontrastável lição
ministrada pela Colenda Segunda Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RHC n~ 65.501-SP, verbis:
“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 m aneira quase incontornável, alarm ando a população e
intranqüilizando as famílias”, (cf. RTJ 123/547).
“O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do
crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de
réu primário.” (Habeas Corpus i r 74.301-3, de São Paulo, DJU de 6.12.96,
pág. 48.711)
“Ju stifica-se a im posição do regim e fechado para o início de
cumprimento da pena com fundamento na periculosidade do agente decorrente
da prática de roubo com duas qualificadoras (emprego de arma e concurso de
menor inimputãvel), máxime em vista da crescente onda de assaltos a mão
armada e de crimes violentos que assola o país”. (STF, HC n~ 76.405-i-SP, Ia
Turma, Rei. Min. Moreira Alves)
Acresce ponderar que a concessão de regime sem i-aberto ao autor
de roubo desvitaliza a eficácia intim idante da pena, significando dizer que
incentiva subtração de coisa alheia móvel, m ediante grave am eaça ou
violência a pessoa.
Anote-se. por último, que, a prevalecer o entendimento pelo qual a
determinação do regime prisional é corolário imperativo da quantidade da pena
reelusiva aplicada, seria obrigatório, em linha de coerência, aquinhoar o autor
de roubo simples com o regime aberto (CP, art. 33, § 2", c). A impropriedade,
inconveniência e injustiça de tal posição saltam aos olhos.
Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero
consectário da quantidade da pena reelusiva imposta, devendo ser levados em
consideração os fatores contemplados no artigo 59 do Código Penal, força é
convir em que o agente de roubo sujeita-se ao regime fechado, porque a autoria
de crime dessa natureza põe em evidência “personalidade” marcadamente
defeituosa, (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. n~ 673.255/1, de São Paulo).
Afinal, “o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente. E
ele que vem gerando o clima de violência e de intranqíiilidade que aflige a
sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo”
(JUTACrim 88/87). Este regime é, portanto, o único compatível com esse tipo
de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.
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Sem embargo, não falta quem, escudado no pretexto de inadequação
do sistema carcerário, entenda compatível com o interesse público a manutenção
de assaltante em regime aberto, sob a forma domiciliar.
Ora, tangencia a mais cândida ingenuidade supor que perigoso assaltante
irá observar escrupulosamente as regras do regime aberto, muito especialmente
as relativas ao recolhimento “durante o período noturno e nos dias de folga”...
Conceder regime aberto (e até mesmo o intermediário) a autor de roubo
não significa apenas abrir uma porta para a impunidade, mas, em verdade,
rasgar a via larga da reincidência. Provam-nos as alarmantes estatísticas sobre
fugas dos institutos penais agrícolas e sobre a execução de crimes por supostos
reclusos em tal sistema. Em poucas palavras: regime outro que não o fechado para
assaltante é crime de lesa-sociedade. Regime aberto para rapinante tem o odor, o
sabor e a cor de escandalosa impunidade. (RJTACrim 39/229 e Apelações n®
628.424-8, 655.167-1, 664.111-8, 665.049-1, 665.399-6, 670.465-7, 672.553-3,
674.681-1, 678.767-8, 681.073-1, 687.745-0, 692.921-7, 698.685-7, 707.011-1,
710.271-9, 717.217-5, 721.175-6, 722.115-1, 727.669-2, 731.665-3, 734.213-5,
736.355-2, 741.875-9, 741.893-1, 742.505-3, 743.467-4, 748.327-2, 749.613-8,
750.275-8, 750.855-4, 750.867-7, 752.247-2, 755.377-8, 757.117-3, 757.577-4,
759.357-2, 759.919-5, 763.905-3, 764.695-1, 766.527-1, 768.199-9, 770.011-8,
771.653- 9, 780.567-6, 788.331-6, 788.869-7, 791.871-9, 795.427-0, 796.409-2,
800.613-6, 819.835-4, 825.391-2, 826.669-4, 829.029-1, 829.277-2, 832.731-2,
843.609-5, 848.725-0, 853.519-0, 855.649-1, 855.873-5, 861.197-0, 861.283-3,
861.431-3, 863.489-1, 864.079-8, 865.951-5, 866.345-2, 866.355-6, 868.689-1,
869.419-9, 879.491-1, 879.599-0, 884.871-3, 886.671-5. 866.847-5, 895.315-6,
897.653- 3, 897.969-8, 898.349-5, 898.937-1, 900.031-8, 904.337-9, 908.655-9,
908.943-3, 909.153-1, 933.103-7, 935.945-0, 935.967-9, 936.569-2, 937.401-2,
940.563-0,943.063-5, 947.241 -1,948.205-2,950.583-1,959.255-0, 1.013.989/8,
1.002.259/4, 1.024.285/5, 1.026.473/5, 1.026.467/0, 1.027.641/5, 1.023.801/3,
1.020.825/6, 1.025.303/8, 1.031.769/7, 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2,
1.033.465/8, 1.034.383/1, 1.036.617/9, 1.037.135/7, 1.037.937/0, 1.038.451/1,
1.039.667/6, 1.040.161/1, 1.040.653/1, 1.041.333/9, 1.041.935/4, 1.042.323/1,
1.044.061/6, 1.044.065/3, 1.044.071/9, 1.044.237/6, 1.046.381/1, 1.047.049/9,
1.047.953/3, 1.048.943/5, 1.048.965/4, 1.049.733/0, 1.050.219/1, 1.052.345/6,
1.053.139/7, 1.055.961/9 e 1.057.023/8, todas desta C. Corte). No mesmo sentido:
RJDTACrim 5/146, 10/119, 16/141, 143 e 145, 17/165, 18/112, 19/156 e 162, 20/
147 e 157, 21/383; RT 697/313, 669/331; JUTACrim 91/116 e 94/334 etc.
(D)
“SP teve 770 seqiiestros relâmpagos em 7 meses. Bandidos levam as
vítimas a caixas eletrônicos para a retirada de dinheiro. Em sete meses, ladrões
seqüestraram 770 pessoas na capital e as obrigaram a sacar dinheiro de caixas
eletrônicos nos chamados seqiiestros relâmpagos. Em muitos roubos, os
assaltantes mantiveram suas vítimas em cativeiro para usar a senha e o cartão em
mais de um saque. Houve também seqiiestros que terminaram com a morte das
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vítimas. Quando presos, os ladrões disseram que praticaram os crimes temendo
ser denunciados.” (“O Estado de S. Paulo”, edição de 3 de fevereiro de 1999).
Os juizes dotados de sensibilidade humana e atentos às inquietações
da população ordeira; os Juizes que não se encerram em torres de marfim e
mantêm responsavelmente olhos e ouvidos abertos ao que se passa na sociedade
a que servem; os Juizes que têm olhos de ver e, por isso mesmo, se escandalizam,
também como pais de família, com a temibilidade mais e mais aguda e
desenfreada dos malfeitores; os Juizes que se recusam a ignorar que os cidadãos
pacatos são alcançados pelos rapinantes onde quer que estejam: no recesso de
seus lares, nos seus meios de transporte, nos logradouros públicos, nos templos,
em seus locais de trabalho etc.; esses Juizes estão perfeitamente compenetrados
da superlativa gravidade do roubo, classificação que só um alienado ousaria
impugnar. Daí ser fato comum justificarem a imposição de regime fechado
pela só e bastante consideração de constituir o roubo um delito grave, haja
vista que severamente apenado (embora não tanto quanto deveria).
Ora, (a) sendo graves, por definição, as consequências de crime grave;
(b) sendo conhecidas as consequências extrapatrimoniais desse grave delito
(precisam ente as mais lam entáveis): traumas por vezes insuscetíveis de
erradicação, e (c) sendo as conseqüências do crime um dos parâmetros pelos
quais se orienta a determinação do regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e
prevenção do crime (CP, art. 59 e seu inciso 111), é de pronta intelecção que a
mera alusão à gravidade do delito traz subentendida a gravidade de suas
consequências, donde ser lícito inferir que aquela alusão é fundamento de
incontestável consistência jurídica para a determinação do regime fechado.
Autêntico paralogismo seria pretender que delito grave possa acarretar
conseqüências banais. Semelhantemente seria completo despautério sustentar
que pecado capital possa produzir conseqüências veniais.
Acresce ponderar que as “conseqüências do crime” referidas no art. 59
não são apenas as que recaem imediata e diretamente sobre o sujeito passivo (e
familiares), mas, por igual, aquelas que atingem difusamente o direito de todos
à segurança.
As primeiras entendem-se com a idéia de reprovação específica da
conduta punível e repercutem diretamente na suficiência da pena-base. As
segundas envolvem-se com a idéia de preservação da segurança pública por
via da eficácia intimidativa da reprimenda, em ordem a dissuadir a criminalidade
latente e a prevenir transgressões semelhantes, refletindo-se diretamente na
eleição do regime prisional, necessariamente rigoroso quando se cuida de delito
praticado com violência (no sentido amplo) à pessoa.
No entanto, há quem, ao sopro de equivocada compreensão do texto
legal (especialmente da regra fundamental em matéria de pena - art. 59), há
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quem afirme que o simples invocar a gravidade do delito não é motivo bastante
e suficiente para justificar a eleição do regime fechado. Alega-se que a inserção
do roubo na categoria dos delitos graves é exercício de subjetivismo (?!)
Supino erro, já porque a gravidade congenial das consequências do
roubo constitui uma das balizas legais da fixação da pena, como visto, já porque
não há nada mais dramaticamente objetivo, mais pungentemente concreto, mais
tragicamente real que a teia de pavor na qual os cidadãos pacatos se vêem
envolvidos pelos ladrões violentos.
A tudo se acrescente esta reflexão: posto sob regime semi-aberto
(originariam ente ou no segundo grau, por obra de uma dessas sutilezas
tecnicistas que tanto desacreditam o Poder Judiciário), o autor de roubo estará
legitimado a postular sua transferência para o regime aberto, dada a notória
impossibilidade prática de remoção a estabelecimento adequado ao regime
intermediário (centenas de pedidos de habeas corpus têm esse desiderato;
mencionem-se, exemplificai ivamente, RHC nu 8.250/SP, Rei. Min. Gilson Dipp,
DJ em 22.3.99, RHC nü 8.816/SP, Rei. Min. Félix Fischer, DJ em 29.3.99,
RHC na 3.804/SP, Rei. Min. Edson Vidigal, DJ em 29.8.94, e RHC na 8.571/SP,
R ei. M in. E dson V idigal, com a seguinte em enta: “Q uando não há
estab elecim en to prisional adequado ao regim e sem i-aberto defere-se,
excepcionalmente, o cumprimento da pena sob o regime mais benigno, o
aberto”, DJ em 16.8.99). Sendo, como ninguém desconhece, operacionalmente
inviável o recolhimento previsto na parte final do § l üdo art. 36 (CP), o ladrão
perigoso irá gozar as delícias da prisão albergue “domiciliar”, mais uma dessas
invenções com que falsos humanistas escarnecem da população ordeira. Prisão
albergue “domiciliar” é, nos grandes centros, sinônimo de absoluta impunidade,
porque inexistentes mecanismos de fiscalização. Quem não sabe disso vive no
mundo da lua.
Ora bem, pense-se neste escandaloso e ominoso paradoxo: o autor de
furto simples, condenado a um (01) ano de reclusão, vê a pena privativa de
liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2fi, com
a redação dada pela Lei na 9.714, de 25 de novembro de 1998) e lá vai ele
prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas. Enquanto isso, o ladrão
perigoso está supostamente recolhido às paredes de sua casa (que, aliás, ninguém
sabe onde fica, porque bandido que se preze não tem endereço certo), que
abandona vez por outra para um “servicinho” de sua especialidade.
Quem isso não vê (se mais verdade não for que se recusa a ver) é
porque despregou os pés da realidade e se lançou à estratosfera de suas fantasias
paranóicas, quimeras ideológicas e miragens laxistas. E quem vive nessas
diáfanas paragens não é homem de seu tempo e de seu espaço, como não pode
deixar de ser o Juiz. (Apelações m5 1.108.457/1, 1.130.201/0, 1.132.909/9,
1.134.349/7 e 1.135.827/1)
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(E)
Sirva a ocasião, mais, para dizer que a prematura reinserção de
condenado no convívio social não pode ser concedida a pretexto de que é
“problema do Poder Executivo” criar número suficiente de vagas no sistema
do regime intermediário; na verdade, o problema não é deste ou daquele Poder;
o problema é da sociedade ordeira que não quer, não pode e não deve ser
constrangida a aceitar a precoce reintegração de condenado por grave delito,
não é lícito ao Juiz deixar-se hipnotizar por suposto direito do condenado a
determinado regime e cerrar os olhos às implicações de sua decisão; julgar não
é um exercício lúdico de auto-comprazimento, um a prática de onanismo
intelectual, um divertimento acadêmico, óptica sob a qual as repercussões
sociais da decisão seriam irrelevantes; investido de jurisdição pela Sociedade
organizada em Estado, o Magistrado não pode ficar olimpicamente alheio aos
reflexos sociais de suas manifestações. Todo o poder emana do povo e em seu
nom e é exercido. (Processos n~ 335.434/9, 1.130.201/9, 1.132.909/9 e
1.134.349/7)
VI
- Pelas razões expostas, proponho seja negado provim ento à
apelação.
Corrêa de Moraes, Relator
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ATO (N) Nfi 002/2001-CGMP, DE 21 DE JUNHO DE 2001
Altera dispositivos do Ato ir l/99-CGMP, de 20 de maio de 1999,
O Corregedor-Geral do Ministério Público, no liso das atribuições legais que
lhe são conferidas pela Lei Complementar Estadual n" 734, de 26 de novembro de
1993 - Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, em seu artigo 42, inciso XI;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar as atribuições de fiscaliza
ção e orientação prestadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, es
pecialmente decorridos mais de dois anos da vigência do Ato n~ 1/99-CGMP,
que representou avanço em tais aspectos;
Considerando que a experiência adquirida pelas atividades da Corregedoria-Geral do Ministério Público, após a edição do Ato nu 1/99-CGMP, tem
demonstrado a conveniência da criação de mais um nível na graduação dos
conceitos para a aferição do desempenho do membro do Ministério Público,
com o objetivo de não possibilitar a equiparação de situações distintas;
Considerando que a denominação “suficiente” não está atendendo cor
retamente os objetivos de sua adoção, ou seja, a exata avaliação do Promotor de
Justiça, e mostra-se melhor o retorno aos antigos conceitos “ótimo, bom, regular
e insuficiente”, o que não implicará, necessariamente, em aumento de subjetivi
dade na avaliação, que existe independentemente do critério utilizado;
Considerando que há necessidade de se dar mais eficiência e de diferen
ciar as visitas de inspeção (art. 42, inciso I, da Lei Complementar Estadual ir
734/93) das vistorias (art. 227, inciso II, da mesma Lei Complementar Esta
dual), tornando-as um modo de verificar, a um só tempo, não só aspectos for
mais da Promotoria de Justiça, mas também a atuação funcionai do Promotor de
Justiça no cargo vistoriado (art. 234 da mesma Lei Complementar Estadual);
Considerando ser de extrema relevância ao Promotor de Justiça ter
conhecimento integral do relatório da Correição, da Visita de Inspeção e da
Vistoria, até como forma de garantia do princípio da ampla defesa, eis que será
juntado ao seu prontuário, sendo, portanto, justo que receba todas as informa
ções que embasaram a fixação do conceito, ou as recomendações efetuadas;
Considerando, também, que, após a emissão do conceito, deve ser per
mitido ao Promotor de Justiça apresentar considerações sobre a avaliação, que
devem ser analisadas, antes que esta passe a integrar seu prontuário;
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Considerando, finalmente, que, ouvidos os demais órgãos da Adminis
tração Superior do Ministério Público, não houve oposição a tais alterações,
Resolve editar o seguinte Ato:
Art. l u Os artigos 8a, 11, 16, 17, o caput do artigo 19 e 24 do Ato na 1/
99-CGMP passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8a Com base no relatório circunstanciado, o Corregedor-Geral do
Ministério Público emitirá conceito relativo ao desempenho do Promotor de
Justiça correcionado, bem como fará as recomendações que entender necessá
rias ao aprimoramento dos serviços, que será levado ao conhecimento do inte
ressado, mediante ofício, juntamente com cópia do relatório da Correição, re
lativo ao cargo por ele ocupado.”
“§ Ia São atribuíveis os seguintes conceitos aos Promotores de Justiça:
‘ótimo, bom, regular e insuficiente.’”
“§ 2a O Promotor de Justiça que receber o conceito poderá, no prazo de
cinco dias, solicitar, justificadamente, a reconsideração do conceito atribuído,
cabendo ao Corregedor-Geral, com base exclusivamente nas informações dos
autos, a decisão sobre o pedido.”
“Art. 11. Findo o prazo a que se refere o parágrafo 2a do artigo 8a, ou
depois da decisão do pedido de reconsideração, o relatório circunstanciado e o
conceito emitido serão juntados ao prontuário do Promotor de Justiça corre
cionado, para os fins tratados no inciso X, do artigo 42 da LOEM P” .
“Art. 16. Aos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público
e ao Promotor de Justiça correcionado será dada ciência do relatório circuns
tanciado da correição extraordinária,”

Capítulo III
Das Visitas de Inspeção nas Promotorias de Justiça e das Vistorias
nos cargos dos Promotores de Justiça
“Art. 17. As Visitas de Inspeção, nas Promotorias de Justiça, e as Visto
rias, nos cargos dos Promotores de Justiça, serão realizadas em caráter infor
mal e independentemente de prévio aviso, pessoalmente pelo Corregedor-Ge
ral ou mediante determinação deste, por seus Assessores.
§ Ia Para efeito do disposto no artigo 230 da LOEMP, considerar-se-á
o cargo sujeito à vistoria.
“§ 2a Nas visitas de inspeção e vistorias serão examinados” :
I - livros de cargas de autos de qualquer natureza remetidos ao Minis
tério Público ou, em sua falta, registros e assentamentos de remessa e devolu
ção de autos ao membro do Ministério Público;
II - as pastas e livros obrigatórios;
III - os procedimentos preparatórios de inquéritos civis, inquéritos ci
vis, além de outros procedimentos de qualquer natureza de atribuição do Mi
nistério Público, arquivados e em andamento;
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IV
- autos judiciais que estejam com vista ou carga aberta ao Ministé
rio Público.
.
“§ 3a O Promotor de Justiça sujeito à vistoria e o Secretário da Promotoria de Justiça inspecionada ou seu suplente, na sua ausência, deverão colocar
à disposição da Corregedoria-Geral os livros, pastas, documentos, procedi
mentos e autos indicados no parágrafo anterior, para exame e anotações que se
fizerem necessárias.”
“ § 4a Além dos autos judiciais previstos no inciso IV poderão ser exa
minados outros indicados, no momento da visita, a critério dos assessores de
signados, após a análise das pastas e livros e com o objetivo de apurar as hipó
teses do artigo 20 deste Ato.”
“Art. 19. Na visita de Inspeção, será preenchida Ficha/Relatório a ser
anexada ao prontuário do Promotor de Justiça vistoriado, remetendo-se-lhe
cópia, aplicando-se a ela, no que couber, o disposto no artigo 7a deste Ato.”
“Art. 24. Na visita prévia de inspeção serão selecionados os feitos
que deverão ser postos à disposição da Corregedoria-Geral por ocasião da
correição ordinária.”
Art. 2aA Corregedoria-Geral do Ministério Público providenciará a publi
cação, na íntegra, do Ato na 1/99-CGMP com as alterações decorrentes deste Ato.
Art. 3a Este Ato entrará em vigor no dia Ia de julho de 2001, revogadas
as disposições em contrário.
(DOE, de 22 de junho de 2001)

ATO (N) Na 260/2001-CPJ, DE 21 DE JUNHO DE 2001
(Pt. na 18.930/90)
Altera dispositivos do Ato Normativo n~ 31/94-CPJ, de 14 de
setembro de 1994, que dispõe sobre a organização, funcionamento e
atribuições das Procuradorias de Justiça.
O Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de seu Órgão Especial,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 44, incisos I, II e III, da Lei
Complementar Estadual na 734, de 26 de novembro de 1993 - Lei Orgânica
Estadual do Ministério Público,
Resolve editar o seguinte Ato Normativo:
Art. Ia O artigo 2a do Ato Normativo na 3 1/94-CPJ, de 14 de setembro
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3a:
“§ 3a O Procurador-Geral de Justiça, considerada a natureza dos pro
cessos afetos à atribuição da 3a Procuradoria de Justiça, e na hipótese de o
limite de distribuição de feitos superar o padrão estabelecido neste ato norma
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tivo, sempre designará Promotores de Justiça da mais elevada entrância para
que nela atuem em caráter emergencial.”
Art. 2fl O artigo 6“ do Ato Normativo nü 31/94-CPJ, de 14 de setembro
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3a:
“ § 3“ O Promotor de Justiça convocado poderá participar das delibera
ções previstas neste artigo.”
Art. 3ÜO § 12 do artigo 10 do Ato Normativo nu 31/94-CPJ, de 14 de
setembro de 1994, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea e\
“e) de 1 (um) dia, para os Procuradores de Justiça e os Promotores de
Justiça convocados que comparecerem a reunião da respectiva Procuradoria
de Justiça.”
Art. 4<JAs alíneas b, c e d do § 12 do artigo 10 do Ato Normativo na 31/
94-CPJ, de 14 de setembro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
“b) de 1 (um) dia, no máximo, para os Procuradores de Justiça que
participem das sessões de julgamento das Câmaras e Grupos de Câmaras dos
Tribunais junto aos quais oficiem;
c) de 1 (um) dia, para o Procurador de Justiça que exercer as funções de
administrador do prédio onde se situam os gabinetes dos Procuradores de Justiça;
d) de 1 (um) dia, para os Procuradores de Justiça que comparecerem a
cada dia de reunião, ordinária ou extraordinária, do Colégio de Procuradores
de Justiça;” .
Art. 5ÜO artigo 20 do Ato Normativo n“ 31/94-CPJ, de 14 de setembro
de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Parágrafo único. O Promotor de Justiça, enquanto perdurar a desig
nação, subscreverá seus pareceres independentemente de referendo, salvo quan
do se tratar de interposição de recurso, identificar-se-á como ‘Promotor de
Justiça Designado em Segundo Grau’, e poderá tomar ciência de acórdãos
pessoalmente” .
Art. 6a Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

avisa que faz publicar as questões objetivas da prova preambular do 82a Con
curso de Ingresso à Carreira do Ministério Público - 2001, realizada em 8 de
abril de 2001, e os respectivos gabaritos. A presente publicação refere-se à
versão 01, sendo que as provas de versões 02, 03 e 04 possuem idêntico teor,
apenas alterando-se a ordem das questões.
D ireito Constitucional e A dm inistrativo
01. Apenas um dos enunciados corresponde a uma das matérias de
competência do Supremo Tribunal Federal. Indique-o.
(A) Processar e julgar os habeas corpus decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores e os mandados de injunção decididos em única
instância pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, se con
cessiva a decisão.
(B) Processar e julgar o Presidente da República e os Governadores
dos Estados e do Distrito Federal nos crimes comuns.
(C) Processar as causas e os conflitos entre a União e os Estados e os
conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União.
(D) Processar e julgar o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território.
(E) Processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de
ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade
de lei ou ato normativo estadual.
02. Assinale o enunciado correto a respeito das Comissões Parlamen
tares de Inquérito.
(A) Podem, após concluídos os seus trabalhos, propor ação penal con
tra o investigado, por meio do oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário.
(B) Um representante do Ministério Público, obrigatoriamente, deverá
participar de todas as suas sessões, diligências e audiências.
(C) Possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais
e objetivam a apuração de fatos indeterminados, atribuídos aos investigados.
(D) Podem ser criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Fede
ral ou pelo Tribunal de Contas da União.
(E) Possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais
e podem encaminhar suas conclusões ao Ministério Público para a promoção
da responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
03. A respeito do controle de constitucionalidade por via de exceção,
também chamada via de defesa, é correto dizer que a declaração
(A) atinge a lei em tese e opera seus efeitos em relação a terceiros.
(B) atinge a lei em tese e opera seus efeitos apenas entre as partes.
(C) não atinge a lei em tese e opera seus efeitos apenas entre as partes.

(Republicado por necessidade de retificação, DOE, dc 22 de junho de 2001)
(DOE, de 26 de junho de 2001)

AVISO Na 197/2001-PGJ, DE 19 DE ABRIL DE 2001
82“ C oncurso de Ingresso à Carreira do Ministério Público - 2001
A Procuradora-Geral de Justiça Substituta e Presidenta da Comissão
do 82“ Concurso de Ingresso à Carreira do Ministério Público - 2001, no uso
de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no art. 9a, parágrafo único,
do Regulamento do Concurso de Ingresso à Carreira do Ministério Público,
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(D) constitui o objeto principal da ação proposta.
(E) só pode ser proferida nas ações em que o Estado figure como parte.
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04. Aponte o enunciado em que as duas afirmações a respeito do pro
cesso legislativo estão incorretas.
(A) É vedada proposta de emenda que vise abolir a separação dos po
deres e aquela que objetive modificar o número de membros do Supremo Tri
bunal Federal.
(B) A emenda constitucional não poderá ser aprovada na vigência de
estado de sítio, intervenção federal ou de estado de defesa e será aprovada por
três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, em cada um
dos dois turnos de discussão e votação.
(C) São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que dis
ponham sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como tis que fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas.
(D) Nas leis delegadas, o Presidente da República solicitará a delega
ção ao Congresso Nacional, que a dará na forma de resolução, especificando o
seu conteúdo e os termos de seu exercício.
(E) A medida provisória deverá ser convertida em lei no prazo de ses
senta dias, caso contrário perderá sua eficácia e seus efeitos terão validade
garantida durante o período em que vigorou.
05. As alternativas abaixo contêm impropriedades a respeito do M inis
tério Público, com exceção de uma que está absolutamente correta. Aponte-a.
(A) Os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados serão nomeados
pelo Governador, para um mandato de três anos, e o Procurador-Geral da Re
pública poderá ser destituído pelo Presidente da República, após autorização
da maioria absoluta do Congresso Nacional.
(B) Os membros do Ministério Público adquirem a garantia da vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo a não ser após
regular processo administrativo, no qual lhes seja garantida ampla defesa.
(C) Os membros do Ministério Público não poderão exercer outra fun
ção pública, salvo se estiverem em disponibilidade.
(D) O Ministério Público possui autonomia funcional e administrativa
e é regido pelos princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da
independência funcional.
(E) Os membros do Ministério Público são inamovíveis, salvo por in
teresse público, a critério do Procurador-Geral da República ou dos Procura
dores-Gerais de Justiça dos Estados.
06. Assinale o enunciado que não está em consonância com um dos
incisos do artigo 5a, da Constituição Federal.
(A) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escri
ta e fundamentada de autoridade judiciária.
(B) Não intentada ação penal pública dentro do prazo legal, será admi
tida ação penal privada.

(C) É permitido reunir-se pacificamente, sem armas, em lugar aberto
ao público, independente de prévio aviso à autoridade competente, desde que
não se frustre outra reunião anteriormente convocada.
(D) O estrangeiro não será extraditado em razão da prática de crime
político ou de opinião.
(E) Não haverá identificação criminal daquele que já possuir identifi
cação civil, salvo nas hipóteses previstas em lei.
07. A seguridade social é organizada pelo Poder Público com base,
dentre outros, em um dos objetivos abaixo. Indique-o.
(A) Uniformidade da base de financiamento.
(B) Diversidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais.
(C) Redutibilidade do valor de benefício.
(D) Caráter democrático e centralizado da administração, com a parti
cipação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo.
(E) Universalidade da cobertura e do atendimento.
08. Assinale a alternativa em que há correlação correta entre os enuncia
dos referentes às limitações ao poder de tributar por parte da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e os princípios constitucionais tributários.
(A) É vedado utilizar tributo com efeito de confisco: princípio da isonomia.
(B) É vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça: prin
cípio da capacidade contributiva.
(C) É vedado cobrar tributo no mesmo exercício financeiro no qual foi
publicada a lei que o instituiu ou o aumentou: princípio da anterioridade.
(D) É vedado instituir imposto sobre templos de qualquer culto: prin
cípio da legalidade.
(E) É vedado instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o pa
pe! para a sua impressão: princípio da cumulalividade.
09. Segundo os princípios constitucionais da administração pública, é
certo afirmar-se que
(A) o prazo de validade do concurso público será de dois anos,
improrrogáveis.
(B) a investidura em cargo em comissão, declarado em lei de livre
nomeação e exoneração, depende, sempre, de aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.
(C) a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado,
para atender a necessidade de excepcional interesse público.
(D) a proibição de acumular cargos públicos remunerados não abrange
as sociedades de economia mista, as fundações e as empresas públicas.
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(E)
os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo podem ser supe
riores aos do Poder Executivo, mas não podem exceder aqueles do Poder
Judiciário.
10. Leia as afirmações a seguir, a respeito dos atos administrativos.
I. A desapropriação é um ato de império.
11. Os atos ordinatórios disciplinam o funcionamento da administração
e a conduta funcional de seus agentes.
III. Nos atos vinculados, o administrador está sujeito aos termos da lei,
apenas quanto à finalidade do ato.
IV. Nos atos de gestão, a administração usa soberania e exerce seu
poder de coerção.
Pode-se dizer que
(A) apenas as afirmações I e II estão corretas.
(B) apenas as afirmações II e IV estão corretas.
(C) apenas a afirmação I está correta.
(D) apenas a afirmação III está correta.
(E) todas as afirmações estão incorretas.
II. Declarada a inconstitucionalidade de uma lei, o Supremo Tribunal
Federal enviá-la-á ao Senado Federal para
(A) encam inhar a decisão à Câmara dos Deputados, para a sua apre
ciação.
(B) confirmar ou modificar a decisão do Supremo Tribunal Federal,
por voto da maioria absoluta de seus membros.
(C) corrigir a lei, na parte referente à inconstitucionalidade.
(D) suspender integralmente a execução da lei, sendo vedada a sua
suspensão parcial.
(E) suspender a execução da lei, no todo ou em parte.
12. A Constituição Federal não atribui ao Ministério Público a função
institucional de
(A) defender judicial mente os direitos e interesses das populações in
dígenas.
(B) representar judicialmente entidades públicas.
(C) promover, privativamente, a ação pena! pública, na forma da lei.
(D) exercer o controle externo da atividade policial.
(E) exercer funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis
com sua finalidade.
13. As entidades parestatais diferenciam-se das entidades autárquicas, pois
(A)
as parestatais são criadas por lei específica e as autarquias
independem de lei.
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(B) as parestatais possuem patrimônio próprio, ao contrário das autar
quias, que não o possuem.
(C) as parestatais não são sujeitas à licitação para compras, serviços,
obras e alienação de seus bens, mas as autarquias se submetem aos processos
licitatórios.
(D) as parestatais exercem funções públicas típicas, ao passo que as
autarquias exercem funções públicas atípicas.
(E) as parestatais dependem do registro de seu estatuto para adquirir
personalidade, ao contrário da autarquia, que adquire personalidade com a lei
que a institui.
14. A lei da improbidade administrativa contém apenas uma das dispo
sições abaixo. Indique-a.
(A) A autoridade administrativa poderá decretar o seqüestro dos bens
do agente que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio
público.
(B) O seqüestro dos bens só poderá ser decretado no curso de procedi
mento administrativo.
(C) A ação principal será proposta dentro do prazo de 60 dias pelo
Ministério Público, único legitimado para tanto.
(D) A sentença que julgar a ação civil procedente determinará que o
réu repare o dano causado, efetuando o pagamento respectivo, ou decretará a
reversão dos bens, em favor de pessoa jurídica prejudicada.
(E) O Ministério Público poderá desistir da ação, se houver acordo,
transação ou conciliação.
15. Assinale a alternativa cujo enunciado contraria norma constitucio
nal a respeito de fianças públicas ou sobre o sistema tributário nacional.
(A) A Lhiião poderá, mediante lei complementar, instituir emprésti
mos compulsórios, sendo que a aplicação dos recursos deles provenientes será
vinculada à despesa que fundamentou sua instituição.
(B) A União não poderá instituir isenções de tributos de competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(C) O Banco Central poderá conceder empréstimos ao Tesouro Nacio
nal, nos casos previstos em lei.
(D) Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal não poderão esta
belecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em
razão de sua procedência e destino.
(E) As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
16. A respeito de licitação, o único enunciado correto é:
(A)
Pode haver dispensa de licitação para a contratação de instituição
estrangeira de pesquisa, desde que tenha reconhecida reputação ética e profis
sional.
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(B) Sendo obrigatória a licitação, o administrador poderá, livremente,
escolher a sua modalidade.
(C) A anulação da licitação produz efeitos ex tunc e pode ser decretada pelo
Poder Judiciário, em face de sua ilegalidade ou de ilegalidade de seu julgamento.
(D) A revogação da licitação produz efeitos ex tunc e pode ser decreta
da pelo Poder Judiciário, por razões de oportunidade e de conveniência.
(E) Na modalidade tomada de preço, os interessados são convidados a
participar da licitação, por meio de carta-convite.
17. Segundo a teoria do risco administrativo, a administração pode
excluir ou atenuar sua responsabilidade, provando:
I. que não houve nexo de causalidade vinculando seu comportamento
ao dano;
II. que não houve mau funcionamento ou retardamento do serviço;
III. que o dano ocorreu por culpa exclusiva ou parcial da vítima.
Pode-se afirmar que apenas
(A) os itens I e III estão corretos.
(B) o item I está correto.
(C) o item II está correto.
(D) o item III está correto.
(E) os itens II e III estão corretos.
18. Ato administrativo negociai, discricionário e precário, por meio do
qual a administração possibilita ao particular a execução de serviços de inte
resse coletivo ou o uso especial de bens públicos. Trata-se de
(A) aprovação.
(B) licença.
(C) homologação.
(D) permissão.
(E) admissão.
19. Cessão de uso é
(A) a transferência gratuita da posse de um bem público de uma enti
dade ou órgão da administração para outra, nas condições estabelecidas e por
tempo certo e indeterminado.
(B) a transferência de uma área pública inaproveitável a um particular
proprietário de imóvel confinante, para o aproveitamento conjunto de ambos.
(C) a transferência de um bem público a um particular, para sua utili
zação por tempo certo e indeterminado.
(D) a transferência de um bem público, para resgate de uma dívida.
(E) a transferência de um bem público, para incentivar construções ou
atividades particulares de interesse público.

20. O ato por meio do qual se preenche um cargo público, com a
designação de seu titular, é
(A) lotação.
(B) preenchimento.
(C) transferência.
(D) provimento.
(E) promoção.

Direito Penal
2 1. “A”, condenado irrecorrivelmente no Brasil por vadiagem (trânsito
em julgado da sentença em lu. 12.1996 e cumprimento da pena em 2.2.1997),
praticou também no Brasil a contravenção de perturbação do trabalho em
22.12.1999. Partindo desses dados, pode-se dizer que
(A) “A" não é reincidente porque foi anteriormente condenado por con
travenção.
(B) “A” só seria reincidente se a condenação anterior tivesse ocorrido
no estrangeiro.
(C) “A ” não é reincidente porque o fato posterior não diz respeito a
crime.
(D) “A” é reincidente, devendo suportar efeitos dessa circunstância
agravante.
(E) pelas datas do trânsito em julgado da sentença, do cumprimento da
pena e da nova infração, não cabe, no caso, reconhecer a reincidência.
22. Leia as afirmações que seguem:
I. Para configuração do crime de corrupção passiva, na modalidade
solicitar vantagem indevida, é necessário que a solicitação do funcionário pú
blico seja correspondida pelo extraneus.
II. No mesmo crime, na aceitação de promessa de vantagem pelo fun
cionário público, é o particular promitente quem tem a iniciativa, e este come
te o crime de corrupção ativa.
Pode-se dizer que
(A) as duas afirmações se mostram irreais.
(B) ambas as afirmações se apresentam corretas.
(C) está errada somente a afirmação I.
(D) está errada somente a afirmação II.
(H) a afirmação II é parcialmente correta e a afirmação I é inteiramente
certa.
23. Assinale a alternativa falsa.
(A) O crime impossível é também conhecido como “quase crime” .
(B) Crime falho é o nome que se dá à tentativa perfeita ou acabada.

347

Justiíia, São Paulo, 6 3 (1 94 ), a b r./ju n . 2 00 1

LEGISLAÇÃO

(C) Crime exaurido é aquele que, apesar de todos os esforços do agen
te, não se consuma por sua própria vontade.
(D) Crime vago é o que tem por sujeito passivo entidade sem persona
lidade jurídica.
(E) Crime pluriofensivo é o que lesa ou expõe a perigo de dano mais de
um bem jurídico.
24. Numa das alternativas seguintes, se insere a asserção correta. Aponte-a.
(A) Em matéria criminal, a culpa recíproca não produz efeitos quanto
à fixação da pena.
(B) Em terna de circunstâncias agravantes, ao referir-se a “velho”, o
Código Penal estabelece o limite cronológico.
(C) O autor de estupro qualificado pode ser beneficiado com indulto.
(D) A contravenção de perturbação da tranquilidade exige o requisito
típico “ lugar público” .
(E) A lei que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente possibilita a responsabiliza
ção penal da pessoa jurídica.
25. “A” induziu a gestante “B” a provocar aborto em si mesma, e ela o
provocou. Em outra hipótese, “C” executou aborto em “D”, gestante, com o
seu consentimento. Procede dizer que
(A) não há concurso de pessoas nos dois casos.
(B) no primeiro caso, “A” é partícipe de “B” no crime de auto-aborto e,
no segundo, “C ” é autor de outro crime, ou seja, o de provocação de aborto
com o consentimento da gestante.
(C) no segundo caso, “C” responde pelo crime de auto-aborto.
(D) no primeiro caso, “B” responde por outro crime que não o de autoaborto, e, no segundo, “C ” responde por outro crime que não o de provocação
de aborto com o consentimento da gestante.
(E) no segundo caso, só “D” poderá ser responsabilizada por crime.
26. Aponte a afirmativa correta.
(A) No crime continuado, o prazo decadencial deve ser considerado
em relação a cada delito que, para isso, deve ser apreciado isoladamente.
(B) Sursis humanitário é o etário.
(C) No que se relere à reabilitação, a lei faz distinção entre o condena
do reincidente e o não reincidente, quanto ao prazo indispensável para a con
cessão do benefício.
(D) A anistia opera ex nunc.
(E) Em caso de rapto mediante fraude, o casamento da vítima com
terceiro extingue a punibilidade do autor do crime se este apresentar prova do
matrimônio no prazo de sessenta dias a contar da sua celebração.

27. Indique a alternativa falsa.
(A) Não mais vigora o sistema do duplo binário, no que diz respeito às
medidas de segurança.
(B) A falsificação de testamento ológrafo configura o crime de falsifi
cação de documento particular.
(C) O Código Penal prevê uma possibilidade de regime fechado a con
denado a pena de detenção.
(D) O dispositivo do Código Penal que cuida do arrependimento pos
terior, é causa obrigatória de diminuição de pena.
(E) Não se há de falar em arrependimento eficaz se ocorreu consuma
ção.
28. Na extorsão mediante seqüestro, pode ser aplicada redução de pena
em razão do que doutrinariamente se denomina “delação premiada”, somente
quando
(A) o crime é cometido por quadrilha ou bando e, ainda que se diga
inocente e noticie que não sabe onde está o sequestrado, o concorrente denun
cia o fato à autoridade.
(B) o crime é cometido por uma só pessoa e ela se entrega à autoridade
e indica onde está o seqíiestrado.
(C) o crime é cometido por pelo menos quatro pessoas, e uma delas
delata o concorrente à autoridade.
(D) o crime é cometido em concurso e o concorrente denuncia-o à
autoridade, facilitando a libertação do sequestrado.
(E) o crime é cometido por quadrilha ou bando e, ainda que informe
ignorar o local onde se acha o seqíiestrado, um dos agentes (só o co-autor e não
o partícipe) delata os demais.
29. Marque a alternativa em que se insere a afirmação verdadeira.
(A) No crime permanente, a consumação prolonga-se no tempo e, as
sim, o agente não pode fazer cessar a atividade delituosa.
(B) Só no Código Penal estão as causas de suspensão do curso do pra
zo da prescrição.
(C) Indivíduo que constrange a vítima a assistir a ato de libidinagem
executado por terceiros, sem a intervenção material daquela, comete o crime
de atentado violento ao pudor.
(D) O excesso de velocidade de veículo automotor (velocidade incom
patível), em alguns casos, constitui crime.
(E) Responde por crim e qualificado quem porta arm a de fogo de
uso perm itido, sem a autorização e em desacordo com determ inação le
gal e regulam entar, e possui processo em andam ento por crim e contra a
pessoa, contra o patrim ônio ou por tráfico ilícito de entorpecentes e dro
gas afins.
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30. Leia atentamente os enunciados abaixo.
I. Admite-se a exceção da verdade na difamação, se o ofendido é funcio
nário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
II. É admitido perdão judicial em caso de difamação.
III. Na difamação e na calúnia há ofensa à honra subjetiva e, na injúria,
à honra objetiva.
IV. Não se possibilita argíiição de exceção da verdade na hipótese de
injúria.
V. A lei prevê que é punível a difamação da memória dos mortos.
Tendo em conta o que estabelece o Código Penal, pode-se afirmar que
(A) os enunciados I e IV são incorretos.
(B) somente os enunciados II e V são corretos.
(C) somente o enunciado III é correto.
(D) todos os enunciados são corretos.
(E) os enunciados II, III e V são incorretos.
31. Assinale a alternativa incorreta.
(A) As leis temporárias e excepcionais não se aplicam a fatos ocorri
dos antes de sua vigência, não se derrogando o princípio da reserva legal.
(B) Nos crimes instantâneos de efeitos permanentes, consumada a in
fração em dado momento, seus efeitos permanecem independentemente da
vontade do sujeito ativo.
(C) Excluído, pela reabilitação, o efeito da condenação consistente em
perda do cargo, o funcionário público deverá ser reconduzido ao mesmo cargo
de que fora demitido.
(D) Ocorre tentativa branca quando o objeto material não sofre lesão.
(E) Na Lei de Abuso de Autoridade são descritos crim es próprios e,
apesar disso, pode-se adm itir participação de terceiro que não exerça “au
toridade” .
32. “A” cometeu três roubos simples, em concurso formal perfeito, e,
quanto à privativa de liberdade, o Juiz aplicou-lhe pena-base no mínimo, com
aumento de 1/5, em razão do concurso referido. Além disso, impôs-lhe trinta
dias-multa. Tendo em conta tais dados, pode-se dizer que
(A) a pecuniária aplicada é excessiva, pois deveria ter seguido o crité
rio utilizado para dosar a pena privativa de liberdade.
(B) a multa foi aplicada com acerto, obedecendo não ao sistema de
exasperação destinado pela legislação às penas privativas de liberdade, mas a
outro dispositivo do Código Penal.
(C) Não está totalmente errado o quantuni de multa, pois o crime é grave.
(D) A quantidade de multa imposta contrariou o disposto no Código
Penal.
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(E) A multa deveria ter sido exasperada na proporção de um sexto até
metade.
33. “A”, adotado por “B”, subtraiu, para si, coisa móvel a este perten
cente. Com relação a imunidade penal absoluta, é correto afirmar que
(A) não se pode cogitar de isenção de pena.
(B) à vista do parentesco existente entre os sujeitos ativo e passivo,
poder-se-á cogitar de isenção de pena só se a vítima não tiver outros filhos.
(C ) só p o d e ria haver isen ção de p en a se e x is tis s e laço de
consanguinidade entre “A” e “B”.
(D) cabe reconhecer a imunidade absoluta porque o parentesco é natural.
(E) admite-se isenção de pena no caso, diante de parentesco civil.
34. Assinale a alternativa falsa.
(A) A pena de cinco meses de detenção pode ser substituída por pres
tação de serviços à comunidade, mas não por multa.
(B) Em sede penal, entrando em vigor lex gravior, esta não alcança
fato praticado anteriormente.
(C) Na hipótese de conatus, a prescrição antes de transitar em julgado
a sentença final começa a correr do dia em que cessou a atividade criminosa.
(D) Na ameaça, o sujeito ativo pretende apenas atemorizar o sujeito
passivo, e no constrangimento ilegal, aquele pretende conduta positiva ou ne
gativa da vítima.
(E) Para que se dê a extinção de punibilidade em caso de sonegação
fiscal, o agente deverá promover o pagamento não só do tributo, mas também
dos acessórios, antes do recebimento da denúncia.
35. M ulta vicariante é a
(A) só imposta a infração administrativa.
(B) de valor irrisório.
(C) substitutiva.
(D) cumulativa à pena privativa de liberdade.
(E) aplicada como sanção principal cominada abstratamente como san
ção específica a um tipo penal.
36. “A” entrou em uma loja e enquanto o amigo que o acompanhava
distraía a vítima (proprietária do estabelecimento), “A” foi embora do local, com
vestimenta que não lhe pertencia, não mais retornando. “A” cometeu o crime de
(A) furto qualificado por fraude.
(B) estelionato.
(C) furto qualificado por destreza.
(D) furto qualificado por abuso de confiança.
(E) furto de uso.
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37. Aponte o enunciado falso.
(A) Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas
de direitos, as frações de dia e, quanto à multa, também se desprezam frações.
(B) E possível falar-se em estado de necessidade recíproco e impossí
vel dizer-se de legítima defesa recíproca.
(C) Pode-se dizer que a condenação irrecorrível do sentenciado a pena
privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos, por crime culposo ou con
travenção, durante o período de prova, é causa de revogação obrigatória do sursis.
(D) É exemplificativo o rol de causas de extinção de punibilidade, cons
tante do Código Penal.
(E) Quanto ao lugar do crime, no Brasil foi adotada a teoria da ubiqui
dade.
38. O percentual do acréscimo de pena em razão do crime continuado
é fixado tendo-se em vista
(A) o iter criminis percorrido.
(B) o número de infrações cometidas.
(C) a capacidade econômica das vítimas.
(D) o montante do prejuízo.
(E) a gravidade das infrações.
39. Aponte a alternativa correta.
(A) Interposto recurso extraordinário, não mais se pode cogitar de per
dão do ofendido.
(B) Comutação é o nome que recebe o indulto individual total.
(C) A negligência do querelante na ação subsidiária causa perempção.
(D) Admite-se retratação no crime de falsa perícia.
(E) Nos crimes permanentes, o reconhecimento da prescrição não é
condicionado à cessação da permanência.
40. O condutor de veículo automotor que na direção do mesmo causa
lesão corporal culposa ou homicídio culposo e deixa de prestar socorro à víti
ma do acidente quando possível fazê-lo sem risco pessoal, responde por lesão
corporal culposa ou homicídio culposo, crimes previstos
(A) no Código de Trânsito Brasileiro, em concurso com a omissão de
socorro prevista no Código Penal.
(B) no Código de Trânsito Brasileiro, ficando absorvida a omissão de
socorro.
(C) no Código de Trânsito Brasileiro, em concurso com a omissão de
socorro prevista no mesmo Código.
(D) no Código de Trânsito Brasileiro, com pena agravada.
(E) no Código Penal, em concurso com a omissão de socorro prevista
no Código de Trânsito Brasileiro.
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Direito Processual Penal
41. A denúncia é
(A) prova material.
(B) prova documentai.
(C) fonte de prova.
(D) meio de prova.
(E) prova instrumental.
42. É incorreto afirmar que a jurisdição penal
(A) é um poder.
(B) é uma atividade.
(C) é uma função.
(D) é exercida exclusivamente pelo Poder Judiciário.
(E) possui caráter substitutivo.
43. A suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei
n° 9.099/95,
(A) pode ocorrer antes do oferecimento da denúncia.
(B) prescinde de manifestação do Defensor do acusado acerca de sua
aceitação ou não.
(C) pode ocorrer antes do recebimento da denúncia.
(D) é cabível nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou
inferior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento
especial.
(E) é cabível nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou
inferior a um ano, abrangidos ou não por essa Lei.
44. O prazo para alegações finais, previsto no artigo 500 do Código de
Processo Penal, é de
(A) 5 (cinco) dias.
(B) 10 (dez) dias.
(C) 3 (três) dias.
(D) 2 (dois) dias.
(E) 15 (quinze) dias.
45. O inquérito policial não poderá ser arquivado se
(A) o fato for atípico.
(B) houver coisa julgada.
(C) extinta a punibilidade do agente.
(D) existirem apenas provas razoáveis acerca da autoria e da materiali
dade do fato típico penal.
(E) a autoria for desconhecida.
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46. Em se tratando de crime de ação penal de iniciativa exclusivamen
te privada, poderá o Estado, em algum momento, deter a titularidade do direito
de ação, com exclusão do ofendido ou de seu representante legal?
(A) Sim, no caso de negligência do querelante.
(B) Sim, se o querelante desistir da ação.
(C) Não, porque possuindo o ofendido ou seu representante legal (e, se
for o caso, as pessoas indicadas no artigo 31 do Código de Processo Penal)
legitimidade ad causam ativa ordinária, não podem ser substituídos no proces
so pelo Estado.
(D) Sim, na execução penal, que é jurisdícionalizada, pois a atuação
do querelante, a quem o Estado transferiu apenas o ju s persequendi in judicio,
cessa no âmbito da jurisdição penal, com o trânsito em julgado da sentença
que impôs a sanção penal ao réu.
(E) Não, nem mesmo na execução penal, que é de caráter tipicamente
administrativo, pois a legitimidade ad causam ativa extraordinária do ofendi
do ou de seu representante legal (e, se for o caso, das pessoas indicadas no
artigo 3 1 do Código de Processo Penal) estende-se até ela.
47. O réu interpôs, tempestivamente, por termo nos autos, apelação
contra a sentença que o condenou por crime de furto qualificado. As razões do
inconformismo foram apresentadas pelo seu Advogado após o prazo do artigo
600 do Código de Processo Penal. Será caso de
(A) conhecimento da apelação pelo Tribunal, pois a apresentação das
razões fora do prazo constitui mera irregularidade.
(B) não conhecimento da apelação pelo Tribunal, por intempestividade.
(C) não recebimento da apelação pelo Juízo a quo.
(D) não conhecimento da apelação pelo Tribunal, por deserção.
(E) conhecimento da apelação pelo Tribunal, devendo ser, entretanto,
as razões desentranhadas dos autos.
48. Da decisão que rejeitar a denúncia oferecida nos termos do artigo
77 da Lei na 9.099/95, caberá
(A) apelação, no prazo de dez dias.
(B) apelação, no prazo de cinco dias.
(C) recurso em sentido estrito, no prazo de quinze dias.
(D) recurso em sentido estrito, no prazo de cinco dias.
(E) correição parcial.
49. O Juiz
(A) é sujeito interessado do processo.
(B) é sujeito imparcial do processo.
(C) não é sujeito do processo.

(E) não pode expedir de ofício ordem de habeas corpus.
50. A revisão criminal
(A) é cabível pro societate.
(B) não pode ser requerida após extinta a pena.
(C) tem como pressuposto a existência de sentença condenatória tran
sitada em julgado.
(D) só será admitida com o recolhimento do réu à prisão.
(E) não é cabível contra decisão condenatória proferida pelo Tribunal
do Júri.
51. Acolhendo recurso de ofício do Juiz que absolveu sumariamente o
réu da acusação de tentativa de homicídio, o Tribunal pronunciou-o. Após, no
prazo para o oferecimento do libelo, o Promotor de Justiça que havia opinado
pela absolvição do réu e que exerce na comarca atribuições plenas, não o ela
borou, sob o argumento de salvaguarda de sua convicção jurídica, com a invo
cação do princípio da independência funcional. Esse posicionamento do Pro
motor de Justiça
(A) está incorreto, porque inexiste o princípio da independência funcio
nal, incorrendo, assim, na multa prevista no artigo 419 do Código de Processo
Penal, por violação de dever funcional.
(B) está correto, devendo passar a oficiar no processo o Promotor de
Justiça substituto legal.
(C) está incorreto, pois a aplicação do princípio da independência fun
cional somente pode incidir na hipótese do artigo 28 do Código de Processo
Penal, antes do oferecimento da denúncia.
(D) está correto, pois, ao ter opinado pela absolvição sumária do réu,
isso importou em desistência da ação penal, não sendo obrigado a prosseguir
nos seus atos.
(E) está incorreto, pois não poderia opinar pela absolvição do réu.
52. O prazo máximo da prisão temporária é de
(A) 15 dias, improrrogável.
(B) 30 dias, improrrogável.
(C) 30 dias, prorrogável por igual período, em se tratando de crimes
hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e
terrorismo; e de 5 dias, nos demais crimes em que cabível, prorrogável por
igual período.
(D) 30 dias, prorrogável por igual período, em se tratando de crimes
hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e
terrorismo; e de 15 dias, nos demais crimes em que cabível, prorrogável por
igual período.
(E) 10 dias, prorrogável por igual período.

(D) não pode ouvir testemunhas não indicadas pelas partes.
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53. Dois inquéritos policiais que apuraram o mesmo crime e autoria
foram encaminhados ao foro competente, junto ao qual nenhuma medida a
eles relacionada havia sido anteriormente tomada, sendo ali distribuídos para
Varas diversas, igualmente competentes. A competência será determinada pela
(A) precedência da distribuição dos inquéritos policiais.
(B) precedência da instauração dos inquéritos policiais.
(C) precedência do relatório final dos inquéritos policiais.
(D) conexão.
(E) continência.
54. Em processo por crime relacionado com entorpecente, a alegação
do acusado, no interrogatório judicial, de dependência toxicológica,
(A) obriga, por si só, à realização do exame de dependência toxicológica.
(B) basta, por si só, para comprovar a dependência toxicológica.
(C) não obriga, por si só, à realização de exame de dependência
toxicológica, para o que será necessária a existência, nos autos, de dados que
autorizem dúvida acerca da sua imputabilidade e dependência.
(D) obriga à imediata nomeação de curador.
(E) obriga à imediata suspensão do processo.
55. Se o acusado, citado por edital, não comparece em Juízo e não
constitui Advogado,
(A) ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, ten
do prosseguimento com o seu comparecimento.
(B) deverá ser nomeado a ele Defensor, prosseguindo-se o processo
normalmente.
(C) ficará suspenso o processo pelo prazo máximo, estabelecido pelo
Juiz, de cinco anos.
(D) ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional pelo
prazo máximo de cinco anos, estabelecido pelo Juiz.
(E) ficará suspenso o processo, mas não o curso do prazo prescricional.
56. É possível a fiança
(A) em caso de prisão preventiva.
(B) em caso de prisão administrativa por mandado de Juiz do cível.
(C) nos crimes hediondos.
(D) nos crimes punidos com reclusão em que a pena mínima cominada
é de quatro anos.
(E) após sentença condenatória não transitada em julgado.
57. Nas infrações penais que deixam vestígios, o exame de corpo de
delito, de acordo com o Código de Processo Penal,

(B) pode ser suprido pela confissão do autor do fato.
(C) nunca poderá ser indireto.
(D) é indispensável, ressalvada a hipótese de impossibilidade de sua
realização por haverem desaparecido os vestígios, quando a prova testemu
nhai poderá suprir-lhe a falta.
(E) deverá ser renovado em Juízo, se realizado na fase inquisitória.
58. A ação penal pública condicionada é promovida por meio de
(A) denúncia do Ministério Público.
(B) representação do ofendido ou de seu representante legal.
(C) requisição do Ministro da Justiça.
(D) representação do ofendido ou de seu representante lega! e requisi
ção do Ministro da Justiça.
(E) requerimento do ofendido ou de seu representante legal.
59. A falta de defesa prévia
(A) é, por si só, causa de nulidade absoluta, por ser esta elemento es
sencial do processo.
(B) é, por si só, causa de nulidade relativa, por ser esta elemento essen
cial do processo.
(C) não causa nulidade, desde que tenha sido facultada à Defesa a sua
apresentação.
(D) constitui irregularidade, sanável com a devolução do prazo à Defesa.
(E) é irregular, pois a Defesa é obrigada a apresentá-la.
60. É competente para a aplicação de lei penal nova mais benigna ao
réu, quando já houver sentença transitada em julgado,
(A) o Juízo das Execuções.
(B) o Tribunal, em revisão criminal.
(C) o Tribunal, em apelação.
(D) o Juízo do domicílio do réu.
(E) o Juízo ao qual for distribuído o pedido respectivo.
D ireito Processual Civil e Tutela de Interesses Difusos e Coletivos
61. Na ação monitoria, em sendo deferida a inicial, determinando o Juiz
a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa, essa decisão
(A) comporta impugnação através do recurso de apelação recebida nos
efeitos suspensivo e devolutivo.
(B) comporta impugnação através do recurso de apelação recebida so
mente no efeito devolutivo.
(C) comporta impugnação através do recurso de agravo de instrumento.
(D) comporta impugnação através do recurso de agravo retido.
(E) é irrecorrível.
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62. O foro competente para a ação de separação conjugal será
(A) o do domicílio do casal.
(B) o da residência da mulher.
(C) o da residência do réu.
(D) o do domicílio do marido.
(E) o da residência do marido.
63. Paulo adquiriu de Júlio um imóvel através de escritura pública,
devidamente registrada. Na escritura em questão foi transferida ao adquirente,
pela cláusula constituti, a posse do imóvel. Entretanto, o vendedor recusa-se a
fazer a entrega do imóvel ao adquirente. Este, para obter a posse do imóvel,
deverá entrar em Juízo com a ação de
(A) manutenção de posse.
(B) interdito proíbitório.
(C) reintegração de posse.
(D) reivindicatória.
(E) imissão de posse.
64. Os atos praticados em fraude de execução são
(A) nulos de pleno direito, podendo a nulidade ser decretada de ofício.
(B) anuláveis, cabendo ao credor requerer a anulação dos mesmos pe
rante o Juízo da execução.
(C) inexistentes, já que pela penhora o executor perde o jusproprietatis
do bem submetido à constrição judicial.
(D) ineficazes em relação ao exeqiiente, ainda que permaneça hígido
em relação às partes contratantes.
(E) anuláveis através do manejo da ação pauliana pelo interessado.
65. Os embargos infringentes devem ser endereçados
(A) ao Presidente do Tribunal, que os encaminhará à Câmara compe
tente para o seu processamento.
(B) ao Presidente da Câmara na qual foi proferido o acórdão embargado.
(C) ao relator do acórdão embargado, que é o competente para decidir
a respeito de sua admissibilidade.
(D) ao magistrado que proferiu o voto vencido, que dá embasamento
aos embargos infringentes.
(E) ao novo relator, que determinará a abertura de vista ao embargo
para a impugnação.
66. O devedor oferecerá os embargos no prazo de 10 (dez) dias,
(A) contados da juntada aos autos do mandado cumprido.
(B) contados da juntada aos autos da carta precatória devidamente
cumprida.
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(C) contados da intimação da penhora, mesmo no caso de precatória.
(D) mas na hipótese de vários devedores com advogados diferentes
aplica-se o disposto no artigo 191, do CPC.
(E) a partir da juntada do respectivo mandado, se houver citação com
hora certa.
67. Assinale a alternativa correta.
(A) A coisa julgada material atinge toda a sentença.
(B) Somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa
julgada material.
(C) A fundamentação, requisito essencial, por sua relevância à deter
minação do dispositivo da sentença, também se recobre da qualidade da res
judicata.
(D) A qualidade da coisa julgada alcança todas as questões prejudi
ciais decididas incidentalmente no processo.
(E) A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença,
faz coisa julgada.
68. O prazo para o réu responder aos termos da ação rescisória é de
(A) 10 (dez) dias.
(B) 15 (quinze) dias.
(C) 20 (vinte) dias.
(D) 30 (trinta) dias.
(E) 15 (quinze) a 30 (trinta) dias, conforme assinado pelo relator.
69. São elementos de uma ação:
(A) as partes, o pedido e a causa de pedir.
(B) a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a qualidade
para agir.
(C) as partes, a causa de pedir e o interesse de agir.
(D) a possibilidade jurídica do pedido, a causa de pedir e a qualidade
para agir.
(E) as partes, a causa de pedir e a qualidade para agir.
70. Em uma ação de divórcio, o falecimento de uma das partes acarretará
(A) extinção do processo, sem julgamento do mérito.
(B) improcedência da ação, por ausência de interesse processual.
(C) suspensão do processo, para habilitação dos herdeiros interessados.
(D) carência, por falta de uma das condições da ação.
(E) indeferimento da inicial por causa superveniente.
71. Em sede de desistência do recurso,
(A)
o recorrente somente poderá desistir do recurso com a anuência do
recorrido.

358

Jusíilía, São Pauio, 63 (194), o b r./ju n . 2001

(B) o recorrente somente poderá desistir do recurso com a anuência do
recorrido e homologação judicial.
(C) o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, indepen
dentemente de anuência do recorrido.
(D) os efeitos da desistência somente ocorrerão após a homologação
judicial.
(E) a homologação da desistência é necessária para pôr fim ao proce
dimento recursal.
72. Decisão de primeiro grau deixou de declarar extinto o processo,
por falta de condições da ação (carência).
Assinale a opção correta.
(A) A sentença de mérito proferida em primeira instância impede que
o Tribunal venha a conhecer da matéria em sede de apelação.
(B) Não ocorre preclusão no caso e a matéria pode ser conhecida em
segundo grau, por ocasião do julgamento da apelação interposta, ainda que
não haja provocação.
(C) Não havendo recurso da decisão, opera-se a coisa julgada.
(D) Mantida a decisão monocrática no julgamento do agravo interpos
to, com trânsito em julgado, o Tribunal não poderá conhecer da matéria no
julgamento da apelação.
(E) O Tribunal poderá conhecer da matéria, se ventilada na apelação.
73. A intervenção do Ministério Público, no incidente de uniformiza
ção da jurisprudência, é
(A) facultativa, a critério do Ministério Público quando vislumbra in
teresse público na causa.
(B) obrigatória, em todos os casos.
(C) obrigatória, somente quando o M inistério Público suscitar o
incidente.
(D) obrigatória, se houver interesse de incapaz na causa.
(E) desnecessária, já que a iniciativa do incidente é uma faculdade do
Juiz.
74. São casos de intervenção de terceiros, provocada
(A) a oposição, a denunciação da lide e o chamamento do processo.
(B) a denunciação da lide, a assistência simples e litisconsorcial e o
chamamento do processo.
(C) a nomeação à autoria, a oposição e a denunciação da lide.
(D) a denunciação da lide, a nomeação à autoria e o chamamento ao
processo.
(E) a assistência, a oposição e o recurso de terceiro prejudicado.
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75. Com a alienação da coisa ou do direito litigioso, o adquirente
(A) deverá substituir o alienante no processo, já que ninguém pode
pleitear em nome próprio direito alheio.
(B) não poderá substituir o alienante no processo, para que seja preser
vada a estabilidade da relação processual.
(C) somente poderá ingressar em Juízo se houver consentimento da
parte contrária.
(D) só poderá intervir no processo na qualidade de assistente litiscon
sorcial.
(E) deverá ser nomeado à autoria pelo alienante.
76. Deferida a presença do perito e assistentes na audiência de instru
ção e julgamento, para esclarecimentos, perito e assistentes
(A) serão ouvidos, antes da oitiva das testemunhas, podendo ser livre
mente inquiridos pelas partes.
(B) serão ouvidos na audiência, após os depoimentos pessoais, poden
do ser livremente inquiridos pelas partes.
(C) poderão ser dispensados de prestar esclarecimentos pelo Juiz pre
sidente, se este, após a produção da prova oral, tiver formado sua convicção
pessoal a respeito das provas.
(D) serão ouvidos na audiência, antes dos depoimentos pessoais e res
ponderão aos quesitos de esclarecimentos formulados pelas partes.
(E) serão ouvidos na audiência, após os depoimentos pessoais, poden
do ser inquiridos, inclusive, sobre novos quesitos formulados pelas partes.
77. A sentença que julga improcedente a demanda é
(A) mandamental.
(B) constitutiva.
(C) condenatória.
(D) deciaratória negativa.
(E) constitutiva negativa.
78. A situação de compradores que adquiriram produtos com o mesmo
defeito de série refere-se a interesses definidos como
(A) coletivos.
(B) individuais homogêneos.
(C) difusos.
(D) públicos.
(E) metaindividuais divisíveis.
79. A sentença que compele o Poder Público a proibir, em todo o terri
tório nacional, a produção, divulgação, distribuição ou venda de produto pos
sui natureza
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(A) cominatória.
(B) desconstitutiva.
(C) condenatória.
(D) injuncional.
(E) declaratória.
80. Assinale a alternativa correta.
(A) Qualquer dos co-legitimados à ação civil pública, através de seus
organismos administrativos, pode instaurar o inquérito civil.
(B) O inquérito civil é indispensável à propositura da ação civil pública.
(C) O inquérito civil só pode ser instaurado e presidido por membro do
Ministério Público.
(D) O inquérito civil deverá obedecer ao princípio do contraditório,
constitucionalmente assegurado.
(E) O arquivamento do inquérito civil instaurado pelo Ministério Pú
blico impede que os co-legitimados possam propor ação civil pública sobre a
questão ventilada.

Estatuto da Criança e do Adolescente
81. Assinale a alternativa em que estão elencadas apenas medidas que
podem ser aplicadas na hipótese de ato infracional praticado por criança.
(A) Orientação, apoio e acompanhamento temporários; matncula e frequência
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; advertência.
(B) Entrega aos pais mediante termo de responsabilidade; advertência;
prestação de serviços à comunidade.
(C) Entrega aos pais mediante termo de responsabilidade; matrícula e
frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; abri
go em entidade.
(D) Orientação, apoio e acompanhamento temporários; prestação de
serviços à comunidade; liberdade assistida.
(E) Entrega aos pais mediante termo de responsabilidade; obrigação
de reparar o dano; colocação em família substituta.
82. Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que os integrantes
de Conselho Tutelar, além de reconhecida integridade moral,
(A) devem ser brasileiros natos, maiores de 21 (vinte e um) anos, resi
dir no município, podem ser remunerados e são demissíveís ad nutum.
(B) devem ser maiores de 2 1 (vinte e um) anos ou emancipados, residir
no município, têm mandato certo e não podem ser remunerados.
(C) devem ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, residir na comarca
e são demissíveis ad nutum.
(D) devem ser maiores de 21 (vinte e um) anos, residir na comarca,
têm mandato certo e não podem ser remunerados.
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(E)
devem ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, residir no municí
pio, têm mandato certo e podem ser remunerados.
83. Em relação à adoção de criança ou adolescente, pode-se afirmar que
(A) é irrevogável.
(B) o adotante deve ser, pelo menos, 21 (vinte e um) anos mais velho
que o adotando.
(C) a adoção cessa todo e qualquer vínculo com os pais e parentes.
(D) a adoção não acarreta a atribuição de direitos sucessórios ao adotado.
(E) a adoção pode ser constituída por escritura pública oirsentença judicial.
84. A remissão concedida pelo Juiz
(A) pressupõe o reconhecimento da responsabilidade pelo ato infra
cional.
(B) importa em suspensão ou extinção do processo, conforme o caso.
(C) importa em exclusão do processo.
(D) torna necessário recurso para a revisão da medida sócio-educativa
aplicada.
(E) será levada em conta para efeito de antecedentes.
85. Tratando-se de ato infracional praticado por adolescente, será com
petente o Juízo da Infância e Juventude
(A) do domicílio dos pais ou responsável.
(B) da sede do Conselho Tutelar.
(C) do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão,
continência e prevenção.
(D) do lugar onde o adolescente estiver internado provisoriamente em
virtude de determinação judicial.
(E) do lugar onde se encontre a criança ou adolescente, na falta de pais
ou responsável.
D ireito Civil
86. A Lei de Introdução ao CC, ao dispor que “salvo disposição contrá
ria, a lei passa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publica
da” (artigo Ia, caput), consagra o princípio ou sistema da obrigatoriedade
(A) progressiva.
(B) condicional.
(C) simultânea.
(D) fracionada.
(E) temporal.
87. E um bem móvel
(A) a enfiteuse.
(B) o penhor agrícola.
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(C) a servidão predial.
(D) o direito de autor.
(E) o direito à sucessão aberta.
88. A morte real acarreta a imediata cessação dos direitos e obrigações
de que o de cujus era titular, exceto
(A) a dissolução do vínculo conjugal.
(B) a extinção do usufruto.
(C) a dissolução da comunhão universal.
(D) a sua vontade.
(E) a extinção do pátrio poder.
89. O de cujus, viúvo, deixou uma casa comprada após a morte da
mulher. Faleceu deixando vivos os pais, quatro filhos e dois netos, que são
filhos de um filho pré-morto do de cujus. Os netos têm, cada um, direito ao
seguinte quinhão sobre o imóvel:
(A) 1/10 (um décimo).
(B) 1/6 (um sexto).
(C) 1/4 (um quarto).
(D) 1/5 (um quinto).
(E) 1/8 (um oitavo).
90. A expressão “dôo o meu terreno situado à rua X, i r 30, bairro Bela
Vista, nesta cidade, à Municipalidade, a fim de que nele seja construído um
hospital” encerra uma liberalidade gravada com
(A) condição resolutiva.
(B) condição suspensiva.
(C) termo certo.
(D) condição potestativa.
(E) encargo.
91. Marido e mulher, casados no regime da comunhão universal de
bens, falecem no mesmo naufrágio. O patrimônio de ambos, a inventariar, é
representado por R$ 120.000,00 em dinheiro. O varão deixa os pais e 2 irmãos.
A varoa, 2 irmãos. É reconhecida no inventário a comoriência. A herança deve
tocar
(A) toda para os pais do varão (R$ 120.000,00).
(B) metade (R$ 60.000,00) para os pais do varão, metade (R$ 60.000,00)
para os irmãos da varoa.
(C) 1/6 (R$ 20.000,00) para todos, ou seja, para os 4 irmãos dos faleci
dos e para os pais do varão.
(D) metade (R$ 60.000,00) para os irmãos do varão e metade (R$
60.000,00) para os irmãos da varoa.
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(E)
metade (R$ 60.000,00) para os pais do varão e a outra metade
dividida em 1/4 para cada um dos irmãos de ambos os falecidos (R$ 15.000,00).
92. A emancipação do menor dependerá de sentença na hipótese de
(A) colação de grau científico em curso de ensino superior.
(B) casamento.
(C) estar o menor sob tutela.
( D) concessão pela mãe, se morto o pai.
(E) concessão pela mãe, se interditado o pai.
93. Assinale a hipótese em que a mulher precisa de autorização do marido.
(A) Gravar de ônus real os imóveis de seu domínio particular, qualquer
que seja o regime de bens.
(B) Obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição das coisas ne
cessárias à economia doméstica possa exigir.
(C) Contrair as obrigações concernentes à indústria que exercer com
autorização do marido.
(D) Contrair as obrigações concernentes à profissão que exercer com
suprimento do Juiz.
(E) Comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica.
94. Assinale a hipótese que autoriza a deserdação de descendente por
seu ascendente.
(A) Ofensas físicas contra o cônjuge, filhos ou pais do ascendente.
(B) Autoria de crime culposo contra o ascendente.
(C) União livre e estável da filha com homem solteiro, separado ou
divorciado.
(D) Injúria grave contra o cônjuge, filhos ou pais do ascendente.
(E) Relações ilícitas com a madrasta ou o padrasto.
95. Segundo o artigo 225, § 2a, da Lei de Registros Públicos, “consi
deram -se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracte
rização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior”. O
enunciado observa o princípio fundamental do registro de imóveis da
(A) continuidade.
(B) especialidade.
(C) legalidade.
(D) prioridade,
(E) anterioridade.
D ireito Com ercial
96. Em relação ao cheque, o visto do sacado
(A)
importa no bloqueio da quantia correspondente, na conta do em i
tente, em benefício do credor.
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(B) exonera o emitente ante a garantia do banco, que se compromete
com o pagamento tão logo tenha o numerário correspondente.
(C) significa a conferência do cheque pelo emitente, que, assim, ratifi
ca eventual rasura.
(D) obriga o banco até o saldo do emitente.
(E) vale tão-somente como aceite, exonerando os demais coobrigados.
97. A duplicata comercial é
(A) reprodução idêntica de um título de crédito extraviado, cuja vali
dade depende do aceite do sacado.
(B) título de emissão obrigatória em venda mercantil a prazo, salvo se
for sacada letra de câmbio.
(C) título emitido pelo comprador, representando promessa de paga
mento de uma venda mercantil.
(D) título de emissão facultativa pelo vendedor, representando o crédi
to decorrente de uma venda mercantil.
(E) título de emissão obrigatória pelo comprador, representando pro
messa de pagamento de uma venda mercantil.
98. O requerimento de falência
(A) pode ser formulado apenas por credor domiciliado no Brasil.
(B) deve ter por base dívida mercantil.
(C) pode ser formulado por credor de prestação alimentícia.
(D) pode ser formulado apenas por comerciante, ainda que irregular.
(E) pode ser formulado tanto por credor comercial como civil.
99. Na falência, o depósito eíisivo
(A) é obrigatório, na hipótese de pedido fundado na impontualidade.
(B) é obrigatório, qualquer que seja o fundamento do pedido de falência.
(C) é faculdade do devedor, na hipótese de pedido fundado na impontualidade.
(D) é exigível do devedor, quando julgadas improcedentes suas ale
gações.
(E) é faculdade do devedor, qualquer que seja o fundamento do pedido
de falência.
100. A alienação fiduciária em garantia
(A) pode ser empregada no financiamento de qualquer espécie de bem
e transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta.
(B) pode ser empregada apenas no financiamento de bem móvel e trans
fere ao devedor o domínio resolúvel e a posse indireta.
(C) pode ser empregada no financiamento de qualquer espécie de bem
e transfere ao devedor o domínio resolúvel e a posse indireta.

(D) pode ser empregada apenas no financiamento de bem móvel e trans
fere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta.
(E) pode ser empregada no financiamento de qualquer espécie de bem
e o credor torna-se possuidor direto e depositário do bem.

Prova Preambular
Versão 1
2- E
1-D
7- E
6- C
12
- B
11 - E
1
7
-A
16 - C
22- C
21 - D
27- B
26 - A
32- B
31 - C
37- C
36 —A
42- D
41 - C
47- A
46- D
52- C
51 - B
57- D
56- E
62- B
61 - E
67- B
66 - anulada
72- B
71 - C
77- D
76- D
82- E
81 - C
87- D
86- C
92- C
91 - B
97- D
96- A
Versão 2
2- B
1- E
6 - anulada

11 - C
16-D
21 - C
26-C
31 - D
36- B
41 - E
46-D
51 - A
56- C
61 - A
66 - A
71 - D
76- C

3- C
8- C
13 - E
18 - D
23 - C
28- D
33 - E
38- B
43-E
48 - A
53- A
58- A
63 - C
68 - E
73- B
78 - anulada

83- A
88- D
93- A
98 - E
3- C

7- B

8 -E

12 - B
17 - D

13 —B

22 - E

27- D
32- A
37- C
42-D
47-C
52- B
57- B
62- C
67- D
72- E
77- E

18 - anulada

23- A
28- E
33 - A
38- A
43- A
48- C
53- D
58- E
63- B
68- E
73- C
78 - C

4 -E
9- C
14 - D
19-A
24- E
29- D
34- A
39- D
44- C
49- B
54- C
59-C
64- D
69-A
74- D
79- D
84- B
89 - A
94- E
99- C
4- D
9- A
14- D
19 - D
24- B
29- C
34- B
39- C
44-C
49- E
54- D
59 - A
64- D
69- C
74- E
79- C

5- D
10-A
15 - C
20- D
25 - B
30- E
35- C
40- D
45- D
50- C
55- A
60- A
65 - C
70- A
75-C
80 - C
85- C
90 - E
95- A
100 - anulada

5 -C
10-A
15 - C
20 - C

25- C
30- D
35- C
40-A
45- A
50 - B
55 - E
60-C
65- D
70 - anulada

75- D
80-A

r
366
81 - E
86-C
91 - C
96-B
Versão 3
1-C
6- B
11 - A
16 - C
21 - D
26-B
31 - E
36-D
41 - A
46-C
51 - A
56 - E
61 - anulada
66-C
71 - D
76 - C
81 - D
86- C
91 - E
96-C
Versão 4
1-D
6- A
11 - C
16 - A
21 - C
26-D
31 - B
36 - E
41 - C
46 - C
51 - B
56 - A
61 - D
66-C
71 ~ E
76-C
81 - E
86 - anulada

Justitia, São Paulo, 63 (1 94), abr./jun. 2001

367

LEGISLAÇÃO

82-B
87 - A
92-D
97 - C

83-E
88-D
93-D
98 - A

84-D
89-A
94-A
99-E

2- D
7- C
12 - D
17 - D
22-A
27 - C
3 2 -D
37 - C
42 - B
47-B
52-C
57 - B
62-B
67-B
72-D
77 - E
82 ~ E
87 - E
92 ~ B
97-A

3- D
8- A
13 - E
18 - E
23-A
28-A
33-A
38-C
43-D
48-E
53-B
58-C
63-E
68-B
73 - anulada
78-A
83 - C
88-C
93-E
98-D

4 -A
9 -E
14 - C
19 - C
24-B
29-C
34-C
39-E
44-D
49-A
54-D
59-D
64 - A
69-D
74-D
79-B
84- E
89-C
94-D
99-A

5- E
10 - A
15 - anulada
20-D
25-C
30-A
35-A
40 - B
45-E
5 0 -C
55-D
60-C
65-A
70 ~ C
75-C
80 - C
85-D
90 - A
95-C
100- D

2- C
7 -B
12- B
17 - C
22-D
27-A
32 - C
37 - D
42-E
47-D
52-C
57-D
62-E
67-E
72-B
77-A
82-B
87 - B

3 -C
8- D
13 - E
18 - B
23-E
28 ~ A
33-A
38-A
43-A
48- D
53-A
58- E
63-C
68-C
73-E
78-D
83 - C
88- E

4 -E
9- D
14 - A
19- D
24-C
29 - B
34-C
39-C
44-B
49-A
54-E
59-C
64-E
69-C
74-D
79 - A
84-D
89-A

5 -B
10 - E
15 - C
20-D
25-D
30- C
35-A
40 - A
45-C
50- E
55 - A
60 - anulada
65-D
70 - A
75-C
80-D
85-C
90 - A

85 - C
90-D
95 - E
100- A

:
]

91-C
96 - D

92-B
97-D

93-B
9 8 -a n u la d a

94-D
99-D

95 - C
100-C
(DOE, de 20 de abril de 2001)

j

It
i

AVISO N- 202/2001-PGJ, DE 19 DE ABRIL DE 2001
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O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a
pedido do Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça Criminais, Dr. José Oswaldo Molineiro, avisa que foi publicada no
Diário Oficial da União, do dia 12 de abril de 2001, a Lei n~ 10.217/2001, de
1 I de abril de 2001, com o seguinte teor:
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Lei na 10.217, de 11 de abri! de 2001

m

Altera os arts. Ia e 2” da Lei nL 9.034, de 3 de maio de 1995,
que dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção
e repressão de ações praticadas por organizações criminosas.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
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Lei:
Art. l" Os arts. !ü e 2a da Lei i r 9.034, de 3 de maio de 1995, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1u Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatórios que versem sobre ilícitos decorrentes de ações praticadas por qua
drilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo.”
(NR)
“Art. 2r Em qualquer fase de persecução criminal são permitidos, sem
prejuízo dos já previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e
formação de provas:
(...)

IV - a captação e a interceptação ambiental de sinais eletromagnéti
cos, óticos ou acústicos, e o seu registro e análise, mediante circunstanciada
autorização judicial;
V - infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em tarefas de
investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, mediante cir
cunstanciada autorização judicial.
Parágrafo único. A autorização judicial será estritamente sigilosa e per
manecerá nesta condição enquanto perdurar a infiltração”.
Art. 2UEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(DOE, cie 21 de abril de 2001)
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AVISO N“ 252/2001-PGJ, DE 8 DE MAIO DE 2001
82uConcurso de Ingresso à Carreira do Ministério Público - 2001
A Procuradora-Geral de Justiça Substituta e Presidenta da Comissão
do 82“ Concurso de Ingresso à Carreira do Ministério Público - 2001, no uso
de suas atribuições, avisa que faz publicar as questões da prova escrita do
referido concurso, realizada em 6 de maio de 2001.
q

Questões
1 - Defina atos e fatos jurídicos, estabelecendo a diferenciação entre
ambos e especificando os elementos constitutivos dos últimos.
2 - Defina o termo legal da falência, especificando como é fixado e
qual a sua finalidade.
3 - É admissível a denunciação da lide pela Administração a seus ser
vidores, em ação que lhe é movida por responsabilidade decorrente do risco
administrativo?
4 - A critério do Juiz (nfl VIII, do art. 6“, da Lei na 8.078/90) poderá
haver inversão do ônus da prova para a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor hipossuficiente. Sob o pálio do direito consumerista, qual o alcan
ce do conceito de hipossuficiência?
5 - Os membros do Ministério Público podem ser considerados agen
tes políticos, servidores públicos, agentes delegados, agentes honoríficos ou
não se enquadram em nenhuma destas espécies de agentes públicos? Justifi
que.
Avisa, também, que faz publicar a dissertação e a peça prática, sorteadas
na presença dos demais Membros da Comissão de Concurso e dos senhores
fiscais, de acordo com o art. 14, parágrafo único, do Regulamento do Concur
so.

2a Dissertação:
Do roubo praticado com arma de brinquedo.
!. Roubo. Conceito.
2. Roubo circunstanciado. O emprego de arma no cometimento do rou
bo. Circunstância objetiva ou subjetiva.
3. “Arma de brinquedo” . Questão da tipicidade em caso de roubo pra
ticado com arma de brinquedo. Aumento, ou não, da pena. Justificativas.
4. O emprego da arma de brinquedo na execução do roubo. O Código
Penal e a Lei na 9.437, de 20.2.1997. Incidência. Concursos de crimes.
5. A Súmula nu 174 do STJ. Cancelada, ou não?

Peça Prática 1
O candidato, na qualidade de Promotor de Justiça, deverá elaborar peça
prática, requerimentos e demais manifestações cabíveis e oportunas, visando à

369

avaliação de seus conhecimentos sobre Direito Processual Penal, levando em
conta os dados abaixo:
Foi encaminhado ao Ministério Público inquérito policial concluído,
onde apurado que R., no dia 30 de janeiro de 2001, por volta das 14:00 horas,
subtraiu para si uma bicicleta, pertencente a V., que a havia deixado estaciona
da sobre a calçada, em frente à sua residência, localizada na Avenida São João,
s/na, São Paulo,
Há no inquérito policial declarações da vítima V., que confirmou o furto,
e depoimentos da testemunha T„ que presenciou a subtração e que reconheceu
R., o qual confessou a autoria, na presença de curador que lhe foi nomeado. A
bicicleta, avaliada em R$ 250,00, foi apreendida dez dias após, em poder de R.
R. possui 20 anos de idade, é primário e portador de bons antecedentes..
Avisa, ainda, que as seguintes dissertação e peça prática também fo
ram objeto de sorteio (mas não foram sorteadas):

Ia Dissertação:
Dos crimes de tortura.
1. Sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo, modos e meios de
execução.
2. Causas de aumento de pena.
3. O constrangimento ilegal, a ameaça, a lesão corporal leve e a figura
típica da tortura. Absorção dos três primeiros crimes pelo último, ou convivên
cia, sem atrito.
4. O regime inicial fechado previsto no art. Ia, § 7a, da Lei nB9.455, de
7.4.1997, e a possibilidade, ou não, de concessão de sursis.
5. Tortura e morte da vítima. Incidência do Código Penal e/ou da Lei
Especial.

Peça Prática 2
O candidato, na qualidade de Promotor de Justiça, deverá elaborar peça
prática, visando à avaliação de seus conhecimentos sobre Direito Processual
Penal, levando em conta os dados abaixo:
R. adquiriu, em 22 de dezembro de 2000, às 11:15 horas, no estabele
cimento comercial de V., localizado na Avenida São João, s/n~, em Diadema,
mercadorias e efetuou o pagamento, à vista, com um cheque de R$ 80,00, de
agência bancária localizada em São Paulo, onde movimentava conta-corrente.
Depositado esse cheque por V. em Diadema, o seu pagamento foi recusado
pela agência bancária sacada, por insuficiência de fundos.
Processado R. perante o Juízo da Comarca de Diadema, foi condenado
às penas de um ano e dois meses de reclusão, no regime prisional inicial fecha
do, e de onze dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal, como incur
so no artigo 171, § 2a, inciso VI, do Código Penal. Foi-lhe negado o direito de
apelar em liberdade.
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A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo depois agravada, por
força de reincidência comprovada por certidão cartorária.
Houve, no processo, confissão da autoria por R., que foi reconhecido
pela vítima V.. que o atendera, e por uma testem unha presencial, T. (não
contraditada), que trabalhava no estabelecimento comercial daquela. A vítima
V. não foi ressarcida do prejuízo que sofreu, no valor do cheque, que se encon
tra juntado aos autos.
Inconformado, R. apelou, argüindo, através de seu Advogado, nas ra
zões recursais, em preliminar, a nulidade da ação penal, por incompetência
ratione loci (pelo lugar da infração) do Juízo de Diadema, argumentando que
o foro competente é o do local onde se situa a agência bancária que recusou o
pagamento do cheque (essa nulidade somente foi argüida nessa oportunidade).
Pediu, também, a absolvição, alegando que as declarações da vítima V. e os
depoimentos da testemunha T. não têm validade, porque a primeira tem inte
resse na sua condenação e a segunda, pelo fato dela trabalhar no estabeleci
mento comercial daquela, é suspeita, tendo restado apenas a confissão do mes
mo, que, isolada, não é suficiente para embasar a condenação. Alternativa
mente, requereu o cancelamento da circunstância agravante da reincidência,
porque não articulada na denúncia; com a consequente redução de pena, bem
como concessão de benefícios cabíveis.
R. encontra-se preso e o recurso foi recebido pelo Juiz de primeiro grau.
Foi aberta vista dos autos ao Ministério Público, que não interpôs re
curso, para a manifestação cabível.
(DOE, de 9 de maio de 2001)

Art. l i! Os dispositivos da Lei ir 8.209, de 4 de janeiro de 1993, a
seguir discriminados, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o artigo Ia:
“A rt. l u F ica criada a S ecretaria de E stado da A dm inistração
Penitenciária, destinada a promover a execução penal no âmbito administrativo
e a proporcionar condições para a reinserção social do condenado e do interno,
e a custódia provisória de presos.” (NR);
II - as alíneas do inciso II do artigo 2~:
“a) Centros de Detenção Provisória; (NR)
b) Penitenciárias;
c) Colônias Agrícolas, Industriais ou similares;
d) Centros de Ressocialização; (NR)
e) Centros de Observação Criminológica; (NR)
f) Centros de Progressão Penitenciária; (NR)
g) Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; (NR)
h) o u tro s estab elecim en to s dessa n a tu re za que venham a ser
criados.”(NR);
III - o inciso IV do artigo 2U:
“V - o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento de penas
privativas de liberdade e de prestação de serviços à comunidade, este último
desde que credenciado pelo Poder Judiciário.” (NR);
IV - o artigo 3fi e seu parágrafo único:
“Art. 3ÜA Secretaria da Administração Penitenciária tem a seguinte
estrutura básica: (NR)
I - Gabinete do Secretário; (NR)
II - Coordenadoria de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande
São Paulo; (NR)
III Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba
e Litoral; (NR)
IV - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do
Estado; (NR)
V - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste do
Estado; (NR)
VI - Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado;
(NR)
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AVISO N“ 269/2001-PGJ, DE 15 DE MAIO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a
pedido do Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça Criminais, Dr. José Oswaldo Molineiro, avisa que foi publicada no
Diário Oficial, do dia 10 de maio de 2001, a Lei Complementar n- 897, de 9 de
maio de 2001, com o seguinte teor:
Lei C om plem entar i r 897, de 9 de m aio de 2001
Altera a Lei n1 8.209, de 4 de janeiro de 1993, que criou a
Secretaria da Administração Penitenciária, e dá outras providências
correlatas.
O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte lei complementar:

VII - Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário; (NR)
VIII - Departamento de Controle e Execução Penal; (NR)
IX - Ouvidoria do Sistema Penitenciário; (NR)
X - Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário; (NR)
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XI - Conselho Penitenciário do Estado; (NR)
XII - Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária; (NR)
XIII - Núcleo de Apoio Administrativo. (NR)
Parágrafo único. Vincula-se à Secretaria da Administração Penitenciária
Fundação ‘Prof. Dr. Manoel Pedro PimenteP.” (NR)
Art. 2a Ficam criados, na Tabela I do Subquadro de Cargos Públicos
(SQC-I) do Quadro da Secretaria da Administração Penitenciária, os seguintes
cargos:
I - enquadrados na Escala de Vencimentos-Comissão, instituída pelo
artigo 9a da Lei Complementar na 712, de 12 de abril de 1993:
a) 4 (quatro) de Coordenador, referência 25;
b) 8 (oito) de Assistente Técnico de Coordenador, referência 22;
II - enquadrados na Escala de Vencimentos-Comissão, instituída pelo
artigo 1" da Lei Complementar na 674, de 8 de abril de 1992:
a) 1 (um) de Coordenador de Saúde, referência 16;
b) 2 (dois) de Assistente Técnico de Coordenador de Saúde, referência
13.
Art. 3a Para o provimento dos cargos de que trata o artigo anterior,
observado o disposto no inciso V do artigo 37 da C onstituição Federal,
exigir-se-á:
I - para os mencionados na alínea a do inciso I:
a) diplom a de nível superior ou habilitação profissional legal
correspondente, compatível com as atividades a serem desempenhadas;
b) experiência profissional comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos
de atuação na área penitenciária;
II - para os mencionados na alínea “b” do inciso I:
a) diplom a de nível superior ou habilitação profissional legal
correspondente, compatível com as atividades a serem desempenhadas;
b) experiência profissional comprovada de, no mínimo, 4 (quatro) anos,
na área de administração ou na área jurídica;
III - para o mencionado na alínea a do inciso II:
a) diplom a de nível superior ou habilitação profissional legal
correspondente, compatível com as atividades a serem desempenhadas;
b) experiência profissional comprovada de, no mínimo, 5 (cinco) anos
de atuação na área de saúde;
IV - para os mencionados na alínea b do inciso II:
a) diplom a de nível superior ou habilitação profissional legal
correspondente, compatível com as atividades a serem desempenhadas;
b) experiência profissional comprovada de, no mínimo, 4 (quatro) anos
de atuação na área de saúde.

§ Ia Para o provimento dos cargos previstos no inciso II do artigo anterior
exigir-se-á também declaração de que não exerce função de direção, gerência
ou administração em entidade que mantenha contrato ou convênio com o
Sistema Único de Saúde - SUS/SP ou seja por este credenciada.
§ 2a O disposto nos incisos I e II deste artigo aplica-se aos cargos de
Coordenador e Assistente Técnico de Coordenador criados pelos itens 1 e 5, da
alínea a, do inciso I, do artigo Ia da Lei tr 6.228, de 11 de novembro de 1988,
respectivamente.
Art. 4a O desdobram ento da estrutura básica, as atribuições e a
s u b o rd in a ç ã o das u n id ad e s a d m in istra tiv a s m en cio n ad o s nesta lei
complementar, bem como a competência de seus dirigentes, serão fixados por
decreto.
Art. 5a As despesas resultantes da aplicação desta lei complementar
correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente,
ficando o Poder Executivo autorizado a abrir, para o presente exercício, na
Secretaria da Administração Penitenciária, créditos adicionais até o limite de
R$ 410.400,00 (quatrocentos e dez mil e quatrocentos reais), mediante a
utilização de recursos nos termos do § Ia do artigo 43 da Lei Federal i r 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 6a Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
(DOE, de 16 de maio de 200 i)

AVISO Na 270/2001-PGJ, DE 15 DE MAIO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a
pedido do Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça Criminais, Dr. José Oswaldo Molineiro, avisa que foi publicada no
Diário Oficial, do dia 5 de maio de 2001, a Resolução SAP-026, de 4.5.2001,
seguinte teor:

Resolução SAP-026, de 4 de maio de 2001
Regulamenta a inclusão, permanência e exclusão dos presos
no Regime Disciplinar Diferenciado.
O Secretário da Administração Penitenciária, de conformidade com a
Lei de Execução Penal, especialmente o artigo 53, IV, e o Decreto na 45.693/
2001, considerando que:
É necessário disciplinar, dentre os estabelecimentos penitenciários, o
Regime Disciplinar Diferenciado, destinado a receber presos cuja conduta acon
selhe tratamento específico, a fim de fixar claramente as obrigações e as facul
dades desses reeducandos;
Os objetivos de reintegração do preso ao sistema comum devem ser
alcançados pelo equilíbrio entre a disciplina severa e as oportunidades de aper
feiçoamento da conduta carcerária;
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0 Regime Disciplinar Diferenciado é peculiar, mas, apesar de seu ri
gor, não pode ser discriminatório, permanente ou afrontador das disposições
das Constituições da República e do Estado, e da Lei de Execução Penal,

X - Entrega de alimentos, peças de roupas e de abrigo e objetos de higiene
pessoal, uma vez ao mês, pelos familiares ou amigos constantes do rol de visitas.
Art. 6a O cumprimento do RDD exaure a sanção e nunca poderá ser
invocado para fundamentar nova inclusão ou desprestigiar o mérito do senten
ciado, salvo, neste último caso, a má conduta denotada no curso do regime e
sua persistência no sistema comum.
Art. 7a A reinclusão só poderá ser determinada com base em fato novo
ou contumácia na prática dos mesmos atos que levaram o sentenciado à pri
meira inclusão.
Art. 8Ü A inclusão e a exclusão do sentenciado no RDD serão
comunicadas, em 48 horas, ao Juízo da Execução Penal.
Art. 9a Os casos omissos serão solucionados com a aplicação do Regi
mento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo.
Art. 10. As ordens de inclusão no RDD, anteriores à presente Resolu
ção, ficam canceladas.
Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
alcançando desde logo os sentenciados já incluídos no RDD, sem prejuízo do
tempo anterior de inclusão. Revogam-se as disposições em contrário, espe
cialmente a Resolução SAP-78/93.

Resolve:
Art. Ia O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), aplicável aos líde
res e integrantes das facções criminosas, bem como aos presos cujo comporta
mento exija tratamento específico, é próprio do Anexo de Taubaté, das unida
des I de Avaré, I e II de Presidente Wenceslau, Iaras e de outras designadas
pela Administração.
Art. 2a O Diretor Técnico de qualquer unidade, em petição fundamen
tada, solicitará a remoção do preso ao RDD, perante o Coordenador Regional
das unidades prisionais, que, se estiver de acordo, encaminhará o pedido ao
Secretário Adjunto, para decisão final.
Art. 3a Ninguém será incluído no RDD por fato determinante de inclu
são anterior.
Art. 4a O tempo máximo de permanência, na primeira inclusão, é de
180 dias; nas demais, de 360 dias.
§ 1~ No decorrer da permanência do preso no RDD, havendo a prática
de fato grave devidamente comprovado, deverá ser feito novo pedido de inclu
são, procedendo-se nos termos do artigo 2a.
§ 2” Os Diretores das unidades citadas no art. Ia, assessorados pelos
técnicos do Centro de Segurança e Disciplina e do Núcleo de Reabilitação,
poderão requerer ao Secretário Adjunto, com parecer prévio do Coordenador
Regional, que reconsidere a decisão de inclusão do preso no RDD.
Art. 5a Durante a permanência, para assegurar os direitos do preso,
serão observadas as seguintes regras:
1 - Conhecimento dos motivos de inclusão no RDD.
II - Saída da cela para banho de sol de, no mínimo, 1 hora por dia.
III - Acompanhamento técnico programado.
IV - Duração de 2 horas semanais para as visitas, atendido o disposto
no artigo Ia da Resolução SAP-9/2001.
V - Permanecer sem algemas, no curso das visitas.
VI - Remição da pena pelo trabalho e pela educação, conforme a lei e
a jurisprudência.
VII - Remição do RDD, à razão de I dia descontado por 6 dias nor
mais, sem falta disciplinar, com a possibilidade de serem remidos, no máximo,
25 dias, e cumpridos 155 dias de regime.
VIII - A ocorrência de falta disciplinar determina a perda do tempo
anteriormente remido.
IX - Contato com o mundo exterior pela correspondência escrita e
leitura.

(DOE, de 16 de maio de 2001)

AVISO Nü 296/2001-PGJ, DE 22 DE MAIO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a
pedido do Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça Criminais, Dr. José Oswaldo Molineiro, avisa aos membros do Minis
tério Público que, durante o “ Ia Encontro do Grupo de Trabalho de Combate
ao Crime Organizado”, realizado no período de 18 a 20 de maio de 2001, em
Campos do Jordão, foi aprovada por aclamação dos Procuradores e Promoto
res de Justiça presentes, a “Carta de Campos do Jordão”, com o seguinte teor:
Carta de Campos do Jordão
Ia Encontro do Grupo de Trabalho do Crime Organizado
Os Procuradores e Promotores de Justiça do Estado de São Paulo, reu
nidos por ocasião do Ia Encontro do Grupo de Trabalho do Crime Organizado,
em Campos do Jordão, de 18a 20 de maio de 2001, contando com a honrosa
participação do General Alberto Mendes Cardoso, DD. Ministro-Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Republica, do Doutor
Dimas Ramalho, DD. Deputado Estadual da Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo, Doutor José Geraldo Brito Filomeno, DD. Procurador-Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, Doutor João Francisco Moreira Viegas, DD.
Integrante do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Doutor
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José Oswaldo Molineiro, DD. Coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça Criminais, Doutor Rodrigo César Rebello Pinho,
DD. Diretor da Escola Superior do Ministério Público, Doutora Evelise Pedroso
Teixeira Prado Vieira, DD. Conselheira do Conselho Superior do Ministério
Público, Doutor Alberto Carlos Dib Júnior, DD. Diretor-Geral do Ministério
Público, Doutor Alberto de Oliveira Andrade Neto, DD. Assessor Especial das
Atividades de Combate às Organizações Criminosas, Doutora Adrienne G.
Nelson de Senna, DD. Presidente do Conselho de Controle de Atividades Fi
nanceiras, D outor Ramon Fernando Silva, DD. C oordenador-G eral do
Contencioso da Secretaria Nacional Anti-Drogas, aprovaram a Carta de Cam
pos de Jordão, como forma de expressar a síntese das conclusões hauridas dos
intensos debates realizados, bem como sua divulgação à classe.
O equacionamento do problema da criminalidade organizada é um dos
grandes desafios colocados aos operadores do Direito para o século XXI, em
razão de suas características peculiares, dentre elas o alto poder de intimidação
e corrupção, impondo-se ao Ministério Público do Estado de São Paulo, neste
contexto contemporâneo, identificar sua política de atuação institucional, para
orientar a atuação harmônica de seus membros no combate a esse fenômeno.
A propósito, ainda em meados da década passada, foi criado o Grupo
de Atuação Especial para a Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), e poste
riormente o Grupo de Atuação Especial de Repressão e Prevenção dos Crimes
Previstos na Lei Anti-Tóxico (Gaerpa). Na mesma linha, mais recentemente,
foi instituída a Assessoria Especial de Coordenação das Atividades de Comba
te às Organizações Criminosas, no âmbito do Ministério Público do Estado de
São Paulo.

oportuno, para tanto, a realização de constantes reuniões com a finalidade de pro
mover trocas de idéias em relação à atuação prática nesse delicado campo. Igual
mente, de rigor dotar os Promotores de Justiça de estruturas material e humana
mínimas, para realização de diligências próprias e para a formação de um banco de
dados com vistas a combater eficazmente a evolução do crime organizado.
Por tais motivos, entendemos conveniente que a Egrégia ProcuradoriaGeral de Justiça encaminhe, com a maior brevidade possível, ao Egrégio Colé
gio de Procuradores de Justiça, o Anteprojeto de Ato discutido nesta data, para
a criação dos Grupos de Atuação Especial Regional para a prevenção e Re
pressão ao Crime Organizado - Gaercos, como forma do Ministério Público
do Estado de São Paulo cumprir com seu papel constitucional de defesa da
ordem pública, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.
Campos do Jordão, 20 de maio de 2001.

Todavia, segundo as estatísticas oficiais da Secretaria da Segurança
Pública de São Paulo e as conclusões do Relatório Final da Comissão Parla
m entar de Inquérito do Narcotráfico da Câmara Federal, a expansão da
criminalidade organizada pelo interior do Estado de São Paulo, notadamente o
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, é uma realidade inegável.
Urge, pois, uma vez mais, voltar os olhos para a realidade emergente, para
- com a experiência já desenvolvida na Capital - possibilitar tratamento igualitário
no combate ao crime organizado em todo o Estado. E o caminho natural para tanto
é a instituição de grupos especializados em diversas regiões, a fim de possibilitar
uma atuação mais eficiente por parte dos Promotores de Justiça.
Por outro lado, em razão da insuficiência do critério adotado pelo le
gislador para conceituar o fenômeno da criminalidade organizada, bem como
ante a necessidade de identificar uma delimitação material para a atuação dos
membros do M inistério Público, de rigor delimitar o âmbito de atuação dos
Promotores de Justiça que atuarão nesta área, de modo a ensejar a concentra
ção na apuração de certas infrações penais consideradas prioritárias.
Não pode ser olvidada, ainda, a necessidade de integração entre todos
os membros da instituição que atuarão de forma especializada, afigurando-se
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(Republicado por necessidade de retificação no DOE, de 23 de maio de 2001)
(DOE, de 29 de maio de 2001}

AVISO Nu309/2001-PGJ, DE 30 DE MAIO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a
pedido do Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça Criminais, Dr. José Oswaldo Molineiro, avisa que foi publicado no
Diário Oficial do Estado, do dia 29 de maio de 2001, o Provimento CSM ir
754/01, com o seguinte teor:
Provim ento CSM r r 754/01
Dispõe sobre o cumprimento de cartas precatórias e regulamenta a
realização dos interrogatórios de presos nos Centros de Detenção Provisória
do Estado.
Considerando o decidido no Processo G-34.589/00;
Considerando a necessidade de atualizar o Provimento CSM CXCI/84;
Considerando a recente criação e instalação na Capital, bem como em
Comarcas do interior e da Grande São Paulo, dos Centros de Detenção Provi
sória;
Considerando a necessidade de efetiva colaboração do Poder Judiciá
rio com a Secretaria da Administração Judiciária, no propósito de amenizar o
problema da ausência de apresentação de réus presos para as audiências, espe
cialmente as destinadas ao interrogatório;
Resolve:
Art. lü Nos processos criminais, o interrogatório poderá ser realizado
na Comarca em que o acusado, preso ou solto, estiver.
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§ l ” Para tanto, será expedida carta precatória, que conterá cópia da
denúncia, do interrogatório extrajudicial, se houver, dos principais depoimen
tos e de outras peças relevantes do inquérito policial.
§ 2~ Caso ainda não tenha sido efetivada a citação do réu, a precatória
destinar-se-á, também, à realização desse ato.
Art. 2UNo Juízo deprecado, o Magistrado, realizando o interrogatório,
deverá abster-se de prolatar qualquer decisão que não seja pertinente ao cum
primento e à execução da carta.
Art. 3" A carta precatória deverá conter solicitação para que o Juízo
deprecado providencie a intimação do réu para a apresentação da defesa pré
via, no prazo legal, com o esclarecimento de que este somente começará a
fluir, no Juízo deprecante, após a juntada da precatória aos autos, independen
temente de nova intimação. A mesma providência será adotada em relação ao
defensor constituído que comparecer ao ato do interrogatório.
Art. 4" As Comarcas do interior que possuírem instaladas as unidades
prisionais denominadas Centros de Detenção Provisória (CDPs) receberão pre
catórias para a citação e interrogatório dos réus ali detidos. Feita a distribui
ção, recomenda-se ao magistrado competente dirigir-se ao CDP para a realiza
ção do ato, evitando-se a necessidade de requisição de réus presos.
Art. 5l Na Comarca da Capital, caberá aos magistrados designados
para atuar no Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO) a realização dos
interrogatórios dos presos recolhidos nos Centros de Detenção Provisória, fa
cultando-se aos juizes das Varas Criminais e do Júri oficiar nesse sentido, re
metendo cópia da denúncia, do interrogatório do réu na fase extrajudicial, dos
depoimentos e principais peças do inquérito policial.
Art. 6tt Os magistrados no exercício de suas funções no Departamen
to de Inquéritos Policiais da Capital (DIPO) são automaticamente designa
dos para auxiliar nas Varas Criminais e do Júri da Capital, em especial para a
realização do interrogatório e intimação do acusado do prazo para a defesa
prévia.
Art, 7<JOs Juizes das Varas Criminais e do Júri da Capital que optarem
por oficiar ao DIPO, na forma do artigo 5fi, deverão providenciar a intimação
do representante do Ministério Público e do defensor constituído, da data de
signada para o interrogatório no interior do CDP, após obtê-la, por qualquer
meio, do magistrado encarregado de realizar o ato.
Art. 8° Faculta-se aos magistrados das Varas Criminais e do Júri da
Capital a realização dos interrogatórios nos CDPs, cabendo-lhes acertar, pre
viamente, data e horário com a autoridade administrativa responsável.
Art. 9ÜOs Centros de Detenção Provisória colocarão à disposição do
Poder Judiciário toda a infra-estrutura necessária para a realização dos interro
gatórios, incluindo segurança, linha telefônica, aparelhamento e serviço de
assistência judiciária aos presos.

Art. 10. Este provimento entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Provi
mento CSM CXCI/84.
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(DOE, de I* de junho de 2001)

AVISO Nü316/2001-PGJ, DE 31 DE MAIO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições e a pedido da
Procuradora de Justiça Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis, Coordenadora do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, de Acidentes
do Trabalho, do Idoso e da Pessoa Portadora de Deficiência, avisa aos membros
do Ministério Público que no dia 24 de maio de 2001 foi sancionada Lei Esta
dual i r 10.813/2001, que dispõe sobre proibições de aquisição, extração e co
mercialização de produtos ou materiais contendo amianto, com o seguinte teor:

Lei ir 10.813, de 24 de niaio de 2001
(Projeto de Lei n“ 648/96, do Deputado Roberto Gouveia - PT)
Dispõe sobre a proibição de importação, extração, beneficiamento, comercialização, fabricação e a instalação, no Estado de São
Paulo, de produtos ou materiais contendo qualquer tipo de amianto.
O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a se
guinte lei:
Art. Ia Ficam proibidos, a partir de Ia de janeiro de 2005, a importação,
a extração, o beneficiamento, a comercialização, a fabricação e a instalação,
no Estado de São Paulo, de produtos ou materiais contendo qualquer tipo de
amianto, sob qualquer forma.
Art. 2a Após 12 (doze) meses da data de publicação desta lei, ficam proi
bidas a fabricação, a comercialização c a instalação, no Estado de São Paulo, dc
materiais de fricção e outros materiais automotivos contendo amianto.
Art. 3fi A partir da data da publicação desta lei, ficam proibidas a fabrica
ção, a comercialização e a instalação, no Estado de São Paulo, de equipamentos de
proteção individual e artefatos de uso infantil, tais como brinquedos, equipamen
tos destinados a parques infanto-juvenis, materiais escolares e giz de cera, que
contenham amianto ou materiais que possam estar contaminados por amianto.
Art. 4a Os órgãos da administração direta e indireta do Estado de São
Paulo ficam proibidos de instalar, a partir da publicação desta lei, em suas
edificações e dependências, assim como adquirir, materiais produzidos com
qualquer tipo de amianto e produtos que contenham este mineral.
Parágrafo único. Os serviços conveniados, contratados ou terceirizados
ficam enquadrados na proibição estabelecida no caput deste artigo, bem como
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os equipamentos privados de uso público, como estádios esportivos, teatros,
cinemas, escolas, creches e hospitais.
Art. 5a Até que se elimine definitivamente o uso do amianto, nos am
bientes de trabalho onde ocorra extração ou produção de materiais que conte
nham o mineral, não deverá ser ultrapassada a concentração de 0,1 (um déci
mo) de fibras de amianto por centímetro cúbico, devendo ocorrer, no mínimo a
cada 6 (seis) meses, avaliação ambiental, de acordo com o Código Sanitário do
Estado de São Paulo, Lei nü 10.083, de 23 de setembro de 1998, e demais
dispositivos legais em vigor.

Art. 10. Fica instituída a notificação obrigatória à autoridade local do
SUS, pela rede pública e privada de assistência à saúde, de todos os casos de
doenças decorrentes da exposição ao amianto.
Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à con
ta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Palácio dos Bandeirantes, 24 de maio de 2001.
Geraldo Alckmin
Fernando DalVAcqua
Secretário da Fazenda
José da Silva Guedes
Secretário da Saúde
José Aníbal Peres de Pontes
Secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico
José Ricardo Alvarenga Trípoli
Secretário do Meio Ambiente
João Caramez
Secretário-Chefe da Casa Civil
Antonio Angarita
Secretário do Governo e Gestão Estratégica
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Art. 6a As empresas ou instituições, públicas e privadas, responsáveis
pela execução de obras de demolição ou remoção de material que contenha
amianto deverão respeitar as normas técnicas previstas no Código Sanitário do
Estado de São Paulo, Lei na 10.083, de 23 de setembro de 1998, e a Lei ir
9.505, de 11 de março de 1997, no que diz respeito às medidas de proteção da
comunidade e dos trabalhadores envolvidos na obra contra a exposição à poei
ra que contenha amianto.
§ Ia A remoção de amianto do tipo anfibólio, que tenha sido aplicado
por jateamento, spray ou qualquer outro processo em que o material esteja
exposto e seja friável, deverá ocorrer no menor prazo possível, após a análise
do impacto dos riscos do amianto e do plano de demolição previsto no caput
deste artigo, observando-se os limites de concentração estabelecidos no artigo
5a desta lei.
§ 2a Os uniformes utilizados pelos trabalhadores na execução de ativi
dades com amianto deverão ser adequadamente lavados pelo empregador.
Art. 7a No período compreendido entre a data da publicação desta lei e Ia
de janeiro de 2005, as empresas que comercializam ou fabricam produtos que
contenham amianto ficam obrigadas a informar nas embalagens dos seus produ
tos, com destaque, a existência do mineral em seu produto e que a sua inalação
pode causar câncer, sem prejuízo das disposições constantes das legislações fe
deral, estadual e municipal no que diz respeito à rotulagem preventiva.
Art. 8a Tanto a desobediência ao disposto nesta lei como sua inobser
vância são consideradas infrações sanitárias e estarão sujeitas às penalidades
estabelecidas no Título IV, do Livro II, do Código Sanitário do Estado de São
Paulo, Lei na 10.083, de 23 de setembro de 1998.
Art. 9a Fica o Poder Executivo autorizado a criar, por intermédio do
Sistema Único de Saúde (SUS), nos Centros de Referência em Saúde do Tra
balhador e demais unidades de saúde, programa para desenvolver ações de
vigilância em saúde e assistência especializada, que vise à prevenção, ao diag
nóstico e ao tratamento das doenças decorrentes do trabalho com o amianto.
Parágrafo único. O programa compreenderá habilitação técnica dos
profissionais e equipamentos necessários para o desenvolvimento das ações
referidas no caput deste artigo.

(DOE, de Dde junho de 2001)

AVISO Na 334/2001-PGJ, DE 7 DE JUNHO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, aten
dendo a pedido da Associação Paulista do M inistério Público, avisa aos Se
nhores M embros do M inistério Público que a Banca Exam inadora do Con
curso “M elhor Arrazoado Forense” - versão 2000, composta pelos colegas,
Doutores Adelina Bitelli Dias Campos, Oswaldo Luiz Palú e Tiago Cintra
Zarif (Série Cível), e Eliana Montemagni, Luiz Cláudio Pastina e Mágino
Barbosa Alves Filho (Série Criminal), concluíram as análies dos trabalhos
inscritos, selecionando para premiação os associados abaixo nomeados (em
ordem alfabética):
A - Série Cível: Alberto Camina Moreira
Fernando Alvarez Belaz
Nilo Spínola Salgado Filho
Orlando Bastos Filho
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B - Série Criminai: Alberto Camina Moreira
Arthur Pinto de Lemos Júnior, e Roberto Teixeira Pinto Porto e Marce
lo B. Mendroni
José Mário Buck Marzagão Barbuto
Valter Foleto Santin
A cerimônia de divulgação final dos resultados e entrega dos prêmios
será agendada e comunicada aos associados por meio de correspondência da
entidade de classe.

Conclusão na 5 - Em caso de ilegalidade na importação da máquina
eletrônica programável, encaminhar cópia dos autos para a Justiça Federal,
visando apurar eventual crime de contrabando ou descaminho (art. 334, CP);
Conclusão na 6 - Recomenda-se, para fins de eventual caracterização
de crime contra a economia popular (art. 2a, inciso IX, da Lei i r ! ,521/51), a
elaboração dos seguintes 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 substituí
do 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
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 microchaves 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?
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(DOE, de 8 de junho de 2001)

AVISO Na 343/2001-PGJ, DE 12 DE JUNHO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a pedido
do Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Crimi
nais, Dr. José Oswaldo Molineiro, avisa que na reunião do Grupo de Trabalho dos
Juizados Especiais Criminais, realizada no dia 29.5.2001, quando foram discutidos
aspectos jurídicos e práticos sobre a exploração das máquinas eletrônicas programáveis (caça-níqueis, vídeo-bingos etc.), foram tiradas as seguintes conclusões:

Conclusões do Grupo de Trabalho dos Juizados Especiais Crimi
nais —Caça-Níqueis
Conclusão i r 1 - Quando da remessa de termo circunstanciado que
trate da apreensão de máquinas eletrônicas programáveis (caça-níqueis, ví
deo-bingos etc.), requisitar a instauração de inquérito policial para possibilitar
a investigação a respeito da procedência da máquina apreendida, visando apu
rar-se eventual crime de contrabando ou descaminho (CP, art. 334), de compe
tência da Justiça Federal, bem como a elaboração de laudo pericial para fins de
eventual caracterização de crime contra a economia popular (art. 2a, inc. IX, da
Lei nfi 1.521/51), de competência da Justiça Estadual;
Conclusão na 2 - Solicitar a apresentação da nota fiscal e da guia de
importação do equipamento apreendido, visando apurar se o fabricante e a
importadora constam do rol das empresas investigadas pelo Ministério Públi
co em razão de seu envolvimento com eventual prática de lavagem de dinhei
ro, conforme relação encaminhada pelo Centro de Apoio Operacional Crimi
nal ao Secretário-Executivo da Promotoria de Justiça Criminal;
Conclusão na 3 - Na hipótese da empresa figurar neste rol, oficiar ao
Gaeco ou à 3a Delegacia Seccional da Capital, para juntada no inquérito poli
cial t r 01/2001, que apura o suposto crime de lavagem de dinheiro na explora
ção de máquinas eletrônicas programáveis;
Conclusão na 4 - Oficiar à Receita Federal para verificação da legali
dade da importação da máquina eletrônica programável apreendida e de seus
equipamentos;
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s)
Diante do examinado, na opinião dos srs. Peritos, a máquina carac
teriza jogo de azar?
Conclusão na 7 - Recomenda-se oficiar à Prefeitura Municipal local,
visando apurar se o estabelecimento comercial onde foi apreendida a máquina
eletrônica programável possui alvará autorizador da exploração deste equipa
mento, recomendando-se as providências administrativas cabíveis na hipótese
de ausência do alvará autorizador.
(DOE, cie 13 de junho de 2001)

AVISO Na 348/2001-PGJ, DE 13 DE JUNHO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça no uso de suas atribuições legais e a
pedido do Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça Criminais, Dr. José Oswaldo Molíneiro, avisa que foi publicada no
Diário Oficial da União, do dia 16 de maio de 2001, a Lei na 10.224/2001, de
15 de maio de 2001, com o seguinte teor:

Lei na 10.224, de 15 de maio de 2001
Altera o Decreto-Lei ir 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, para dispor sobre o crimede assédio sexual e dá outras
providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. Ia O Decreto-Lei na 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 2I6-A:
“Assédio sexual” (AC)*
“Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierár
quico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.” (AC)*
“Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.” (AC)*
“Parágrafo único. (Vetado)” .
Art. 2a Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Fernando Henrique Cardoso
José Gregori
(DOE, de 14 de junho de 2001)

AVISO Na 366/2001-PGJ, DE 21 DE JUNHO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista deliberação tomada na reunião ordinária do Órgão Especial do
(*)AC = Acréscimo.
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Colégio de Procuradores de Justiça realizada em 7 de junho passado, publica,
para conhecimento geral, a redação consolidada do Ato Normativo nü 31/94CPJ, de 14 de setembro de 1994, com as alterações introduzidas pelo Ato Nor
mativo na 225/00-CPJ, de 2 de março de 2000, e pelo Ato Normativo nQ260/
01-CPJ, de 21 de junho de 2001.

Ato Normativo na 31/94-CPJ, de 14 de setembro de 1994
(Pt. na 18.930/90)
Dispõe sobre a organização, funcionamento e atribuições das
Procuradorias de Justiça.
O Ó rgão E special do C olégio de P rocuradores de Justiça, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 44, incisos I, II e III, da Lei Comple
mentar Estadual na 734, de 26 de novembro de 1993,
Resolve editar Ato disciplinando a atividade dos Membros do M inis
tério Público de Segunda Instância, com a seguinte redação:

Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. I a Para efeito do exercício de suas atribuições funcionais, os Pro
curadores de Justiça, órgãos de execução do Ministério Público na Segunda
Instância, serão agrupados em Procuradorias de Justiça, as quais contarão com
estrutura administrativa própria para o desempenho dos respectivos serviços
auxiliares.
Art. 2a As Procuradorias de Justiça, a seguir denominadas, têm a se
guinte composição:
a) Ia Procuradoria de Justiça: 33 (trinta e três) Procuradores de Justiça,
com atribuições de oficiar junto à Seção Criminal do Tribunal de Justiça;
b) 2a Procuradoria de Justiça: 69 (sessenta e nove) Procuradores de
Justiça, com atribuições de oficiar junto ao Tribunal de Alçada Criminal;
c) 38 Procuradoria de Justiça; 24 (vinte e quatro) Procuradores de Jus
tiça, com atribuições de oficiar em todos os processos de habeas corpus, das
áreas cível e criminal, e mandados de segurança da área criminal de competên
cia originária;
d) 4a Procuradoria de Justiça: 42 (quarenta e dois) Procuradores de Justiça,
com atribuição de oficiar junto às Ia e 2a Seções Civis do Tribunal de Justiça;
e) 5* Procuradoria de Justiça: 34 (trinta e quatro) Procuradores de Jus
tiça, com atribuição de oficiar junto aos Ia e 2a Tribunais de Alçada Civil e nas
ações civis públicas acidentárias, conflitos de competência em questões aci
dentarias e respectivos mandados de segurança.
§ Ia Nas sessões de julgamento do Tribunal de Justiça e dos Tribunais de
Alçada oficiarão, respectivamente, os integrantes das Ia, 2a, 4a e 5aProcuradorias
de Justiça, ainda que em processos de habeas corpus e mandados de segurança.
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§ 2" Nos processos de atribuição privativa oficiará o Procurador-Geral
de Justiça, pessoal mente ou por delegação.
§ 3a O Procurador-Geral de Justiça, considerada a natureza dos proces
sos afetos à atribuição da 3a Procuradoria de Justiça, e na hipótese de o limite
de distribuição de feitos superar o padrão estabelecido neste ato normativo,
sempre designará Promotores de Justiça da mais elevada entrância para que
nela atuem em caráter emergencial.
Art. 3tt Junto ao Tribunal de Justiça Militar, ao Órgão Especial e à Câ
mara Especial do Tribuna! de Justiça, aos Tribunais de Contas do Estado e do
Município de São Paulo, e na Equipe de Recursos Extraordinários e Especiais
Criminais oficiarão Procuradores de Justiça, especial mente designados, os quais
serão substituídos, nas Procuradorias de Justiça de origem, por Promotores de
Justiça, convocados na forma do artigo 12.
§ Ia Os serviços administrativos e a distribuição dos autos aos Procura
dores de Justiça, designados na forma deste artigo, serão de atribuição do Pro
curador-Geral de Justiça ou de Procurador de Justiça por ele designado.
§ 2a A Equipe de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais de
verá encaminhar, a cada 6 (seis) meses, aos Secretários-Executivos das Procu
radorias de Justiça ementário das teses recursais defendidas pelo Ministério
Público.
Art. 4a Em cada Procuradoria de Justiça os respectivos integrantes ele
gerão, entre si, na reunião ordinária do mês de abril, o Procurador de Justiça
Secretário-Executivo e seu Suplente, para período com início em l ü de maio e
término em 30 de abril do ano seguinte, incumbindo àquele:
a) convocar, justificadamente, reunião extraordinária, comunicando tal
fato ao Procurador-Geral de Justiça;
b) coordenar as reuniões ordinárias mensais;
c) supervisionar os serviços auxiliares da Procuradoria de Justiça, bem
como a distribuição dos autos em que devam oficiar os seus integrantes;
d) receber e expedir a correspondência de interesse da Procuradoria de
Justiça;
e) receber e encaminhar as solicitações dos membros do Ministério
Público de Primeira Instância, quando relacionadas aos feitos em tramitação
interna na Procuradoria de Justiça;
f) acompanhar o cumprimento dos prazos e, quando for o caso, provi
denciar a redistribuição dos autos, na forma do artigo 10, § 11;
g) apresentar, na reunião ordinária mensal da Procuradoria de Justiça,
o relatório da distribuição e das atividades do mês, indicando os incidentes
ocorridos e o eventual descumpri mento do disposto no artigo 6a;
h) propor ao Procurador-Geral de Justiça os pedidos de férias, obede
cido o disposto no Ato que disciplina a matéria;

i) superintender os trabalhos do setor de arquivo de manifestações,
recursos e de jurisprudência da Procuradoria de Justiça;
j) solicitar a convocação ou designação de Promotor de Justiça, na for
ma dos artigos 12 e 20;
l) participar, com os Suplentes, das reuniões quadrimestrais com o Pro
curador-Geral de Justiça;
m) encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça sugestões da Procura
doria de Justiça para a elaboração do Plano Geral de Atuação do Ministério
Público;
n) exercer as demais funções inerentes a seu mister.
§ l u O Suplente substituirá o Secretário-Executivo em seus impedi
mentos, assumindo a função em caso de vacância, até a nova eleição.
§ 2® Na falta ou impedimento simultâneo do Secretário-Executivo e
seu Suplente, assumirá a função o Procurador de Justiça mais antigo na res
pectiva Procuradoria de Justiça.
Art. 5a Os Secretários-Executivos e os seus Suplentes reunir-se-ão, na pri
meira quinzena dos meses de fevereiro, junho e outubro, com o Procurador-Geral
de Justiça, sob a presidência deste, para avaliação, sugestões de melhorias e solu
ções dos problemas relativos aos serviços gerais das Procuradorias de Justiça.
Art. 6a Aos Procuradores de Justiça de cada Procuradoria de Justiça,
além de eleger o Secretário-Executivo e o seu Suplente, cabe deliberar, em
reunião, sobre:
a) os critérios de distribuição e redistribuição dos autos de processos
judiciais encaminhados à Procuradoria de Justiça, bem como a respectiva tra
mitação interna, observado o disposto no Capítulo IV;
b) a escala de Procuradores de Justiça, para comparecimento às ses
sões de julgamento das Câmaras e Grupo de Câmaras junto aos quais oficiam,
dando-se preferência àqueles que queiram participar;
c) a data para a reunião mensal ordinária da Procuradoria de Justiça;
d) o relatório mensal da distribuição e das atividades e incidentes ocor
ridos no mês, para correção das eventuais falhas existentes;
e) o encaminhamento à Procuradoria-Geral de Justiça de sugestões para
o aprimoramento da atuação institucional do Ministério Público;
f) as decisões judiciais cujo teor deva ser transmitido à ProcuradoriaGeral de Justiça, para divulgação ou posterior encaminhamento aos demais
membros do Ministério Público;
g) as teses que devam ser objeto de sustentação em recurso ordinário,
em recurso especial, em recurso extraordinário e em outros processos, sem
caráter vinculativo;
h) o sistema de arquivo de manifestações, recursos e de jurisprudência
da Procuradoria de Justiça;
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í) a constituição ou a extinção de equipes especializadas, permanentes
ou transitórias, indicando suas atribuições e o número de seus integrantes;
j) outras matérias de interesse da Procuradoria de Justiça.
§ 1a Cópias do relatório e da ata circunstanciada da reunião mensal serão
encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça, ao Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público.
§ 2" Das deliberações previstas nas alíneas a, b , f e g caberá recurso ao
Colégio de Procuradores de Justiça.
§ 3UO Promotor de Justiça convocado poderá participar das delibera
ções previstas neste artigo.
Art. 7a Incumbe individualmente aos integrantes de cada Procuradoria
de Justiça:
a) oficiar, conclusivamente, nos autos dos processos judiciais que lhes
forem distribuídos, emitindo manifestações e recursos, firmando-os na opor
tunidade própria;
b) participar, segundo a escala de que trata a alínea b do artigo anterior,
das sessões de julgamento das Câmaras e Grupo de Câmaras, junto aos quais
oficiem;
c) tomar ciência, pessoalmente, dos acórdãos proferidos nos feitos em
que tenham oficiado, dentro do prazo de dez dias, contados da entrada de autos
na seção competente;
d) interpor recursos perante o órgão jurisdicional junto ao qual oficiem
e aos Tribunais Superiores, desde que não privativos do Procurador-Geral de
Justiça.
e) encaminhar autos à Proeuradoria-Geral de Justiça, para eventual interposição de recurso especial e de recurso extraordinário, na área criminal,
independentemente das teses por ela já fixadas;
f) exercer a inspeção permanente dos serviços dos Promotores de Jus
tiça, na forma do artigo 44, § 4a, inciso VI, da Lei Complementar Estadual na
734, de 26 de novembro de 1993;
g) exercer outras atribuições que decorram de lei ou ato específico do
Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único. Em caso de férias, bem como nos de licença ou afas
tamento, as atribuições previstas nas alíneas c e e deste artigo caberão ao Pro
curador de Justiça Secretário-Executivo.

Capítulo II
Das Reuniões das Procuradorias de Justiça
Art. 8a Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça reunír-se-ão,
ordinária ou extraordinariamente, sob a presidência do Secretário-Executivo,
observado, no tocante ao correspondente procedimento, o disposto no Regi
mento Interno do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.
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§ Ia As reuniões previstas neste artigo deverão ser precedidas de aviso da
respectiva pauta dos assuntos do dia aos membros da Procuradoria de Justiça, com
antecedência de cinco dias para as reuniões ordinárias e de vinte e quatro horas para
as extraordinárias, ressalvados assuntos emergenciais que impossibilitem a devida
inclusão, dependendo, o seu exame, neste caso, de ratificação do Colegiado.
§ 2a As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Secretário-Execu
tivo, de ofício ou em face de solicitação escrita da maioria absoluta dos integrantes
de cada Procuradoria de Justiça, com expressa indicação do assunto a tratar.
§ 3a O Procurador-Geral de Justiça assumirá a Presidência dos traba
lhos caso esteja presente nas reuniões das Procuradorias de Justiça;
§ 4a A participação nas reuniões é obrigatória, salvo justa causa, a ser
apreciada pela Procuradoria de Justiça.
§ 5a Consideram-se integrantes das Procuradorias de Justiça, para os
fins previstos neste artigo e nos artigos 4a e 6a deste Ato, apenas os Procurado
res de Justiça, excluídos os Promotores de Justiça convocados ou designados.

Capítulo III
Dos Recursos Ordinário, Especial e Extraordinário
Art. 9a Cabe ao Procurador-Geral de Justiça recorrer, pessoalmente ou
por membro do Ministério Público designado, nos processos de sua atribui
ção, ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, e tam
bém nos demais processos, sem prejuízo, nesta última hipótese, de igual atri
buição do Procurador de Justiça oficiante.
§ 1a Na área criminal, a atividade poderá ser exercida por Procuradores
de Justiça designados para integrar a Equipe de Recursos Extraordinários e
Especiais Criminais.
§ 2a A remessa dos autos à Equipe a que se refere o parágrafo anterior
será comunicada ao Secretário-Executivo da Procuradoria de Justiça para que,
oportunamente, forneça ao Procurador de Justiça oficiante cópias dos recursos
interpostos ou informe as razões de eventual não interposição, bem como en
vie, posteriormente, cópia de ementa do respectivo acórdão.
§ 3a Na área cível, a atividade será exercida pelo Procurador de Justiça
que estiver oficiando no feito ou que tiver sido especialmente designado.

Capítulo IV
Da Tramitação dos Autos Judiciais
Art. 10. Os autos judiciais darão entrada no Setor de Recebimento de
Autos de cada Procuradoria de Justiça, onde serão semanalmente distribuídos
e encaminhados aos Procuradores de Justiça, os quais, ressalvados os prazos
especiais fixados em lei, terão, para emitir manifestação, 30 (trinta) dias corri
dos, contados da data do respectivo recebimento.
§ 1a Salvo quando se tratar de feito de menor complexidade, serão distri
buídos, semanalmente, 15 (quinze) processos a cada Procurador de Justiça.
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§ 2a Ao Secretário-Executivo incumbe elaborar manifestações em pro
cessos de menor complexidade, ou supervisionar sua elaboração por Promoto
res de Justiça convocados ou designados, não se aplicando o disposto no pará
grafo anterior.

b) de 1 (um) dia, no máximo, para os Procuradores de Justiça que par
ticipem das sessões de julgamento das Câmaras e Grupos de Câmaras dos
Tribunais junto aos quais oficiem;
c) de 1 (um) dia, para o Procurador de Justiça que exercer as funções de
administrador do prédio onde se situam os gabinetes dos Procuradores de Justiça;
d) de 1 (um) dia. para os Procuradores de Justiça que comparecerem a
cada dia de reunião, ordinária ou extraordinária, do Colégio de Procuradores
de Justiça;
e) de 1 (um) dia, para os Procuradores de Justiça e os Promotores de
Justiça convocados que comparecerem a reunião da respectiva Procuradoria
de Justiça.
§ 13. O acúmulo de funções diversas permite a soma de reduções, res
peitada a quota mínima de 1/3 (um terço).
§ 14. O Procurador de Justiça Diretor do Centro de Estudos e Aperfei
çoamento Funcional e os Procuradores de Justiça membros efetivos da Comis
são de Concurso, mediante requerimento endereçado ao Procurador-Geral de
Justiça, terão a distribuição normal suspensa, convocando-se Promotor de Jus
tiça, quando for o caso, na forma do artigo 12.
§ 15. O Procurador de Justiça não poderá se afastar da carreira tendo
autos em seu poder, sendo vedada, nesse e nos casos de início de gozo de férias
ou de fícença-prêmio, a devolução de autos sem manifestação conclusiva.
§ 16. Não haverá distribuição de autos judiciais aos membros do Con
selho Superior do Ministério Público.
Art. 11. A compensação reger-se-á pelos seguintes princípios:
I - no caso de restituição de processos pelo Procurador de Justiça, em
razão de licença para tratamento de saúde, o débito respectivo será compensado
um mês após a reassunção do cargo, na proporção, preferencialmente, de dois
processos da mesma natureza para cada cinco processos da distribuição normal;
II —nos casos de prevenção, os créditos serão satisfeitos na mesma
distribuição ou em distribuições sucessivas, se o número de processos destina
dos ao Procurador de Justiça com atribuição preventa superar a quantidade
normal de processos de cada Procurador de Justiça. A compensação se fará,
preferencial mente, na classe dos processos em que se deu a prevenção, obser
vados os critérios do artigo 10, especialmente os relativos aos processos de
menor complexidade;
III - na declaração de suspeição ou impedimento, o Procurador de Jus
tiça receberá preferencialmente, para compensação, processo da mesma natu
reza daquele de que se afastou;
IV - se os processos distribuídos formarem mais de dois volumes, o
Procurador de Justiça terá a compensação de um processo da mesma natureza
pelos volumes que excederem àquele número, na proporção de um processo
por dois volumes, exceto nos processos de menor complexidade;
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§ 3ÜCada Procuradoria de Justiça deverá definir os processos de me
nor complexidade, que serão distribuídos em maior número, de sorte a assegu
rar a proporcionalidade na divisão de trabalho de seus integrantes.
§ 4” Havendo acúmulo de processos e represamento de feitos, o Secre
tário-Executivo poderá autorizar, por necessidade de serviço, o adiantamento
da distribuição do mês, comunicando-se ao Órgão Especial do Colégio de Pro
curadores de Justiça tal providência.
§ 5a No caso de ocorrer excepcional acúmulo ou motivo de interesse
público, o número máximo semanal de feitos distribuídos deverá ser elevado,
proporcionalmente, para todos os integrantes da Procuradoria de Justiça.
§ 6a Salvo deliberação em contrário da Procuradoria de Justiça, a dis
tribuição observará, necessariamente, a isonomia, por casas, nos processos com
mais de um volume e nos de menor complexidade.
§ 7“ Para fim de distribuição, não serão computados os processos que
retomem ao Procurador de Justiça, em razão de diligência por ele requerida ou
determinada pelo Tribunal.
§ 8a O Procurador de Justiça que primeiro conhecer de uma causa ou
de qualquer incidente terá, sempre que possível, a atribuição preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, salvo as atribuições das equipes
especializadas, os feitos de menor complexidade ou motivo de interesse público.
§ 9a Por solicitação do Procurador de Justiça interessado, encaminhada
por intermédio do Procurador de Justiça Secretário-Executivo, o prazo previsto
neste artigo, dada as peculiaridades e a natureza de determinado processo, pode
rá ser prorrogado, por até 30 (trinta) dias, pelo Procurador-Geral de Justiça, co
municando-se o fato, quando for o caso, ao Presidente do Tribunal competente.
§ 10. Até 5 (cinco) dias após a devolução dos autos com minuta de
manifestação, a seção competente deverá tê-lo datilografado para assinatura
pelo Procurador de Justiça, nos 5 (cinco) dias seguintes, e para pronta remessa
ao Tribunal de origem.
§11. Ultrapassado o prazo previsto no caput. deste artigo, ou a sua
prorrogação, e tão logo seja instaurado procedimento administrativo contra o
Procurador de Justiça responsável, os autos serão solicitados pelo Procurador
de Justiça Secretário-Executivo para redistribuição.
§ 12. A distribuição de que trata este artigo será reduzida:
a)
de metade, para o Secretário do Órgão Especial do Colégio de Pro
curadores de Justiça;
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§ 1° Não se dará a compensação do inciso IV se o processo distribuído
referir-se a:
a) liquidação de sentença;
b) embargos de declaração;
c) embargos ínfringentes;
d) recurso extraordinário;
e) recurso especial;
f) recurso ordinário em habeas corpus;
e) mandado de segurança;
g) matéria em que não haja apreciação da prova;
h) prescrição criminal;
i) decadência criminal;
j) agravo em execução penal.
§ 2UO disposto no parágrafo anterior não se aplica às liquidações por
artigo, aos recursos interpostos em segunda instância pelo Ministério Público,
ou, se interposto pela parte, quando o Procurador de Justiça que deva oficiar
nessa fase não tiver oficiado anteriormente nos autos.
§ 3J Salvo as hipóteses previstas neste artigo, são vedadas, a qualquer
título, compensação ou antecipação de distribuição de qualquer natureza.

§ 5“ Cessada a convocação, por retorno do Procurador de Justiça, o
Promotor de Justiça poderá ser designado para continuar prestando serviços
na Procuradoria de Justiça de origem em caso de acúmulo excepciona! de ser
viço, por ato do Procurador-Geral de Justiça, ad referendum do Conselho Su
perior do Ministério Público, na sua primeira reunião ordinária.
§ 6fi Cessada a convocação, o Promotor de Justiça continuará a oficiar
nos feitos que lhe tiverem sido distribuídos.

Capítulo V
Da Convocação
Art. 12. Havendo Procurador de Justiça licenciado ou afastado de suas
funções, inclusive para exercício de cargo ou função por nomeação ou desig
nação do Procurador-Geral de Justiça, os integrantes da respectiva Procurado
ria de Justiça poderão ser auxiliados por Promotor de Justiça da mais elevada
entrância, especialmente convocado pelo Procurador-Geral de Justiça.
§ 1a A convocação deverá processar-se na forma dos artigos 36, inciso
VI, 44, § 3C, inciso III, e 168 da Lei Complementar Estadual n~ 734, de 26 de
novembro de 1983.
§ 2" Os Promotores de Justiça convocados, quando solicitados, remete
rão cópias de suas manifestações ao Corregedor-Geral do Ministério Público,
que apresentará avaliação ao Conselho Superior do Ministério Público, o qual
poderá deliberar sobre a conveniência da imediata cessação da designação.
§ 3ÜO retomo do Procurador de Justiça determinara a cessação da convoca
ção, salvo se o Promotor de Justiça puder ser designado imediatamente na mesma ou
em outra Procuradoria de Justiça, por ato do Procurador-Geral de Justiça, ad referen
dam do Conselho Superior do Ministério Público, na sua primeira reunião ordinária.
§ 4" Havendo mais de um Promotor de Justiça convocado na mesma
Procuradoria de Justiça, as convocações cessarão a partir da mais recente, e,
em caso de empate, prevalecerá a antiguidade na entrância.

Capítulo VI
Da Transferência
Art. 13. Havendo vaga em alguma das Procuradorias de Justiça, o Pro
curador-Geral de Justiça comunicará o fato ao Conselho Superior do Ministé
rio Público, que providenciará a publicação de aviso, a fim de que os Procura
dores de Justiça, interessados em transferir-se, façam sua inscrição.

Capítulo VII
Dos Serviços Auxiliares
Art. 14. Os serviços auxiliares destinar-se-ão a dar o suporte adminis
trativo necessário ao desempenho das atribuições dos Procuradores de Justiça,
sendo disciplinados por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Capítulo VIII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 15. Tendo em vista o disposto no artigo 2fl deste Ato, ficam deter
minadas as seguintes modificações na organização e composição das Procura
dorias de Justiça atualmente existentes:
I - a 3a Procuradoria de Justiça passa a ser designada de Ia Procurado
ria de Justiça, ficando reduzido o número de cargos que a compõem de 43
(quarenta e três) para 33 (trinta e três);
II - a 4a Procuradoria de Justiça passa a ser designada de 2a Procurado
ria de Justiça, ficando reduzido o número de cargos que a compõem de 82
(oitenta e dois) para 69 (sessenta e nove);
III - as Ia e 2a Procuradorias de Justiça ficam fundidas, constituindo a
4a Procuradoria de Justiça, composta dos cargos integrantes de cada uma de
las, em número de 41 (quarenta e um) acrescido de mais 1 (um) cargo, totali
zando 42 (quarenta e dois) cargos.
IV - as 5a e 6a Procuradorias de Justiça ficam fundidas, constituindo a
5a Procuradoria de Justiça, composta dos cargos integrantes de cada uma de
las, ficando reduzido o número de cargos de 36 (trinta e seis) para 34 (trinta e
quatro) cargos.
Parágrafo único. Aos Procuradores de Justiça das antigas Ia e 2a, e 5a e
6a Procuradorias de Justiça, que passem a integrar a 4* e 5a Procuradorias de
Justiça ora criadas, respectivamente, fica assegurada preferência pelo exercí
cio das funções primitivas, sem prejuízo das novas atribuições decorrentes da
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fusão determinada pelos incisos III e IV, deste artigo, ressalvado o disposto no
artigo 10, § 2a, e se não houver número mínimo de autos para distribuição
normal.
Art. 16. Os cargos de Procurador de Justiça excedentes das Ia, 2a e 5a
Procuradorias de Justiça, ora criadas, na forma do disposto nos incisos I, II e
IV, do artigo anterior, ficam remanejados na seguinte proporção:
a) 24 (vinte e quatro) cargos para a 3a Procuradoria de Justiça, criada
pelo artigo 2a, alínea c, deste Ato;
b) ! (um) cargo para a 4a Procuradoria de Justiça, na forma do inciso
III do artigo anterior.
§ r Os atuais integrantes das equipes de habeas corpus passam a inte
grar a 3a Procuradoria de Justiça, salvo manifestação em contrário, no prazo de
5 (cinco dias), contados da publicação deste Ato.
§ 2a Respeitado o disposto no parágrafo anterior, nos demais casos os
Procuradores de Justiça integrantes das Ia, 2a e 5a Procuradorias de Justiça, ora
criadas, poderão formalizar a opção para o remanejamento previsto neste arti
go, observado o número de cargos reduzidos na forma dos incisos I, II e IV do
artigo 15 deste Ato.
§ 3" Aos Procuradores de Justiça que não optarem na forma do pará
grafo anterior fica assegurada a permanência nas funções atuais, observado o
disposto no artigo 15.
Art. 17. Fica autorizada a convocação de Promotores de Justiça de
E ntrância Especial para exercer as funções correspondentes aos cargos
remanejados na forma do artigo anterior, para os quais não tenha havido a
opção referida no § Ia daquele artigo.
Art. 18. As atuais equipes de habeas corpus serão extintas com a insta
lação da 3a Procuradoria de Justiça.
Parágrafo único. A instalação da 3a Procuradoria de Justiça fica condicio
nada ao preenchimento de 80% (oitenta por cento) de sua lotação, seja através do
disposto no artigo 16, § 1Q. seja através da aplicação do artigo 17 deste Ato.
Art. 19.0 Procurador-Geral de Justiça poderá remanejar os atuais Pro
motores de Justiça convocados das Procuradorias de Justiça em que estão lota
dos, desde que, em face do disposto nos parágrafos do artigo 17 deste Ato, o
número respectivo de Procuradores de Justiça em exercício passe a ser supe
rior à composição prevista no artigo 2a deste Ato.
Art. 20. Os Secretários-Executivos, para o desempenho das atribui
ções mencionadas no artigo 10, § 2a, poderão solicitar à Procuradoria-Geral de
Justiça o auxílio de Promotores de Justiça designados.
Parágrafo único. O Promotor de Justiça, enquanto perdurar a designação,
subscreverá seus pareceres independentemente de referendo, salvo quando se
tratar de interposição de recurso, identificar-se-á como “Promotor de Justiça
Designado em Segundo Grau”, e poderá tomar ciência de acórdãos pessoalmente.

Art. 21. Dentro de 120 (cento e vinte) dias da entrada em vigor deste
Ato o Procurador-Geral de Justiça apresentará proposta de remanejamento ou
manutenção do número de integrantes das Procuradorias de Justiça.
Art. 22. A 4a e a 5a Procuradorias de Justiça serão instaladas a partir
das eleições dos respectivos Secretários-Executivos e seus Suplentes, cujos
primeiros mandatos terminarão em 30 de abril de 1995.
Parágrafo único. As eleições dos Secretários-Executivos e Suplentes
das 3a, 4a e 5a Procuradorias de Justiça serão realizadas em reuniões convoca
das e presididas pelo Procurador-Geral de Justiça.
Art. 23. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial o Ato ir 33/92-PGJ-CPJ, de 4 de
junho de 1992.
(Republicado por necessidade de retificação no DOE, de 22 de junho de 2001)
(DOE, dc 26 de junho de 2001)
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PROMOÇÕES
Durante o segundo trimestre de 2001, por Ato do Excelentíssimo Se
nhor Procurador-Geral de Justiça, com fundamento no artigo 19, inciso V, alí
nea a da Lei Complementar na 734, de 26 de novembro de 1993, foram promo
vidos ao cargo de Procurador de Justiça os Drs.: Ângela Aquino Navarro, 14a
Promotor de Justiça de Falências, Fernando Grella Vieira, 7“ Promotor de
Justiça de Mandados de Segurança, Paulo Marcos Eduardo Reali Fernan
des Nunes, 6 ' Promotor de Justiça de Mandados de Segurança e Rosane Rolim,
9a Promotor de Justiça Cível.
Em primeira instância, foram promovidos os seguintes membros do
Ministério Público:
a) para terceira entrância, os Drs.: Antonio Rodrigues Vilela, Ia Pro
motor de Justiça de Tietê, para o cargo de 4a Promotor de Justiça de Piracica
ba; Cristiane Melilo Dilascio, Ia Promotor de Justiça de Itaquaquecetuba,
para o cargo de 5a Promotor de Justiça de Suzano; Fernando Novelli Bianchini,
3a Promotor de Justiça de Mogi-Mirim, para o cargo de 2a Promotor de Justiça
de Paulínea e Flavia Maria Gonçalves, Ia Promotor de Justiça de Amparo,
para o cargo de 2a Promotor de Justiça de São Vicente.
b) para segunda entrância, os Drs.: Adalberto Denser de Sá Junior,
Promotor de Justiça de Francisco Morato, para o cargo de Ia Promotor de
Justiça de Embu; André Luis de Souza, Promotor de Justiça de Ilha Solteira,
para o cargo de 3a Promotor de Justiça de Jales; Cassiano Antonio de Olivei
ra, Promotor de Justiça de Pariquera-Açú, para o cargo de Ia Promotor de
Justiça de Aparecida; Cinthia Gonçalves Pereira, Ia Promotor de Justiça de
Peruibe, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Mogi-Mirim; Cristiane
Corrêa de Souza, Ia Promotor de Justiça de íguape, para o cargo de 1! Promo
tor de Justiça de Porto Feliz; Daiana Degasperi Cote Gil, Promotor de Justiça
de Tabapuã, para o cargo de Ia Promotor de Justiça de Olímpia; Ethel Cipele,
Promotor de Justiça de Cajuru, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Jaboticabal; Fabiane Levy, 2a Promotor de Justiça de íguape, para o cargo de 1Promotor de Justiça de São José do Rio Pardo; Fabíola Sucasas Negrão, Pro
motor de Justiça de Piracaia, para o cargo de Ia Promotor de Justiça de Itatiba;
Fernanda Beatriz Gil da Silva Lopes, Promotor de Justiça de Paranapanema,
para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Tatuí; Fernando César Bourgogne
de Almeida, Promotor de Justiça de Ilhabela, para o cargo de Ia Promotor de
Justiça de São Sebastião; Fernando Henrique de Moraes Araújo, Ia Promo
tor de Justiça de Miracatu, para o cargo de 3a Promotor de Justiça de Ubatuba;
Fernando Pascoal Lupo, Promotor de Justiça de Eldorado Paulista, para o
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cargo de Promotor de Justiça de Pedreira; Fernando Pastoreio Kfouri, Pro
motor de Justiça de Cananéia, para o cargo de 3a Promotor de Justiça de São
Sebastião; G uilherm e Silveira de Portella Fernandes, Promotor de Justiça
de Itaberá, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Itapeva; Jam il Luiz
Sim on, Promotor de Justiça de Cafelândia, para o cargo de 2“ Promotor de
Justiça de Campos do Jordão; João C arlos Talarico, Promotor de Justiça de
Estrela D ’Oeste, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Adamantina; José
F o rtu n a to Neto, Promotor de Justiça de Cordeirópolis, para o cargo de Pro
motor de Justiça de Brotas; José G aspar Figueiredo M enna B arreto, Pro
m otor de Justiça de Pontal, para o cargo de 3a Prom otor de Justiça de
Sertãozinho; K arin a Keiko Kamei. Ia Promotor de Justiça de Bertioga, para
o cargo de Ia Promotor de Justiça de Taboão da Serra; L a u ra n í Assis de Fi
gueiredo, Promotor de Justiça de Miguelópolis, para o cargo de Promotor de
Justiça de Jacupiranga; L eonardo M eizikas, Promotor de Justiça de Aguaí,
para o cargo de Promotor de Justiça de Vargem Grande do Sul; L uciana
M alheiros, Promotor de Justiça de Embu-Guaçu, para o cargo de 3~ Promotor
de Justiça de Tatuí; L uciana Polenti Crem onese, Promotor de Justiça de
Tremembé, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Pindamonhangaba;
L uciana Shim m i Ide, Promotor de Justiça de Itariri, para o cargo de 2a Pro
motor de Justiça de Ubatuba; Luís Fernando Rocha, Ia Promotor de Justiça
de Cândido Mota, para o cargo de Ia Promotor de Justiça de Paraguaçu Paulis
ta; M arcos A lberto de Almeida, Promotor de Justiça de Salesópolis, para o
cargo de 2a Promotor de Justiça de Piedade; M aria C láudia N ardy P ereira,
Promotor de Justiça de Pedregulho, para o cargo de Ia Promotor de Justiça de
Mogi-Guaçu; M a rth a de C am argo D uarte Dias, Promotor de Justiça de Mirandópolis, para o cargo de Ia Promotor de Justiça de Pereira Barreto; O sm air
C ham rna Jú n io r, Promotor de Justiça de Itaporanga, para o cargo de Promo
tor de Justiça de Promissão; P atrícia Simões de C astro Sam paio G arcia,
Promotor de Justiça de Bariri, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Peder
neiras; Paula C ristina Alves C orunha, 1aPromotor de Justiça de Brás Cubas,
para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Santa Isabel; R enata L úcia M ota
L im a de O liveira Rivitti, Promotor de Justiça de Juquiá, para o cargo de 2a
Promotor de Justiça de Porto Feliz; R enata M asagão Rom ero, Promotor de
Justiça de Paraibuna, para o cargo de 4a Promotor de Justiça de Tatuí; Rodrigo
M azzili M arcondes, Promotor de Justiça de Taquarituba, para o cargo de 3a
Promotor de Justiça de Birigüi; Sérgio C am panharo, Promotor de Justiça de
Maracaí, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Palmital; Sérgio M artin
Piovesan de O liveira, Promotor de Justiça de Ibaté, para o cargo de 1a Promo
tor de Justiça de Leme; Silvio da Silva B randini, Promotor de Justiça de Far
tura, para o cargo de 3a Promotor de Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo; Simo-

ne de Divitiis, 2a Promotor de Justiça de Bertioga, para o cargo de 2a Promotor
de Justiça de Itapira; Tito Lívio Seabra, Promotor de Justiça de Presidente
Bernardes, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Tupi Paulista; Vanderlei
C ésar H onorato, Promotor de Justiça de General Salgado, para o cargo de 2a
Promotor de Justiça de Araras; Yuri Borges de M endonça, Promotor de Jus
tiça de Morro Agudo, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Guaíra e
W elington dos Santos Veloso, Promotor de Justiça de Pilar do Sul, para o
cargo de Ia Promotor de Justiça de Votorantim.
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REMOÇÕES
Durante o segundo trimestre de 2001, por Ato do Excelentíssimo Se
nhor Procurador-Geral de Justiça, com fundamentação no artigo 19, inciso V,
alínea a da Lei Complementar na 734, de 26 de novembro de 1993, foram
removidos os seguintes membros do Ministério Público:
a) em entrância especial, os Drs.: D éborah P ierri, I a Promotor de Jus
tiça de Falências, para o cargo de 2a Promotor de Justiça do Consumidor; F rancism ar L anienza, 7a Promotor de Justiça do IV Tribunal do Júri, para o cargo
de 4a Promotor de Justiça Cível da Lapa; G ianpaolo Poggio Sm anio, 20a Pro
motor de Justiça de Falências, para o cargo de 2a Promotor de Justiça da Cida
dania; Nilda M yuki S akashita M itsuda, Ia Promotor de Justiça Criminal de
São Miguel Paulista, para o cargo de 14a Promotor de Justiça da Infância e da
Juventude; Sérgio T u rra Sobrane, 119a Promotor de Justiça Criminal, para o
cargo de 5a Promotor de Justiça da Cidadania e Telma A ntunes de Cam pos, 3a
Promotor de Justiça de Mandados de Segurança, para o cargo de 16a Promotor
de Justiça de Família.
b) em terceira entrância, os Drs.: Jorge A lberto M ainede M asseran,
3a Promotor de Justiça de Itanhaém, para o cargo de 1a Promotor de Justiça de
Paulfnea e M a rth a Pacheco M achado de A raújo, 2a Promotor de Justiça do
Guarujá, para o cargo de 3a Promotor de Justiça de Mauá.
c) em segunda entrância, os Drs.: A driana Vacare Tezine, 3a Promo
tor de Justiça de Matão, para o cargo de Ia Promotor de Justiça de MogiMirim; A na M aria Buoso, 2a Promotor de Justiça de Itatiba, para o cargo de 2a
Promotor de Justiça de Socorro; Carlos R enato F e rre ira Zanini, 3a Promotor
de Justiça de Indaiatuba, para o cargo de Promotor de Justiça de Rancharia;
E d u a rd o M artin s Boiati, Ia Promotor de Justiça de Votuporanga, para o car
go de 4a Promotor de Justiça de Votuporanga; Fabrício Tosta de Freitas, Ia
Promotor de Justiça de Bebedouro, para o cargo de Promotor de Justiça de
Pitangueiras; Luiz Sérgio Hulle C atani, 3a Promotor de Justiça de Taboão da
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Serra, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Santa Bárbara D'Oeste; Noemi
C o rrêa, 2a Promotor de Justiça de Taquaritinga, para o cargo de Ia Promotor
de Justiça de Itápolis e Regina Célia Dam asceno, 2a Promotor de Justiça de
São Roque, para o cargo de 3<J Promotor de Justiça de Caraguatatuba.

nistério Público, sendo nomeada, por Decreto de 25 de abril de 1985,2" Promotor
de Justiça Substituto da 2“Circunscrição Judiciária (São Bernardo do Campo).
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REMOÇÃO POR PERMUTA
Durante o segundo trimestre de 2001, por Ato do Excelentíssimo Se
nhor Procurador-Geral de Justiça, considerando o parecer favorável do Egré
gio Conselho Superior do Ministério Público e com fundamento nos artigos
136 e 139 da Lei Complementar na 734, de 26 de novembro de 1993, foram
removidos por permuta os seguintes membros do Ministério Público:

Ocupou os cargos de: Promotor de Justiça de Sao Bento do Sapucaí, 3“
Promotor de Justiça Auxiliar de Santo André, 4 ' Promotor de Justiça CuradorGeral de Santo André, 84a Promotor de Justiça da Capital e 40a Promotor de
Justiça da Capital, cargo que ocupava ao se exonerar.

SESSÃO SOLENE DE OUTORGA
DO COLAR DO MÉRITO INSTITUCIONAL

De conformidade com o artigo 160, da Lei Complementar na 734/93,
foi a Dra. M a ria A parecida de F aria Santos, exonerada, a pedido, a partir de
17 de março de 2001, do cargo de 40a Promotor de Justiça da Capital.

O Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça rea
lizou, em 30 de maio de 2001, às 16:00h, no salão nobre da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, a sessão
solene de outorga do Colar do Mérito Institucional aos Excelentíssimos ExConselheiros do Ministério Público do Estado de São Paulo, Doutores: Luciano
M arques Leite, Joachim W olfgang Stein, E urico de A ndrade Azevedo, Antonio R aphael da Silva Salvador, Sylvio de Toledo, M aurício José da C u
n ha, A lberto M arino Júnior, Carlos E d u ard o Jo rd ã o de C arvalho, José
H enrique Pierangeli, Júlio F abbrini M irabeti, Tilene A lm eida de M orais,
C arlos A lberto de Cam pos, Édis M ilaré, M anoel O ctaviano Ju n q u e ira F i
lho, A ntonio Luiz R ibeiro M achado, Antonio S carance Fernandes, Régio
E d u ard o Costa Barbosa, Júlio Francisco dos Reis, Antonio Carlos M arcato,
F lávio Q u eiro z de M o raes Jú n io r, A ntonio E ra s Jú n io r, José L au ry
M iskulin, G eraldo M ascarenhas Filho, José Fernando da Silva Lopes, Cássio Juvenal Faria, R oberto de O liveira e Costa, M arino Pazzaglini Filho,
José C anosa Gonçalves Netto, José Roque D uarte, H erm enegildo de C a
m argo Dias, Hugo N igro M azzilli, M u n ir C ury, H erm es Pinotti, René
R icupero, José R oberto Dealis Tucunduva, C arlos Paulo Travam , M oacyr
A ntonio F e rre ira Rodrigues, Ericson M aranho, José Caleiro Filho, Pedro
F ranco de Cam pos, A m aro Alves de A lm eida Neto, René P ereira de C a r
valho, A ntonio Augusto Mello de C am argo F erraz, Clóvis A lberto D 'A c
de A lm eida, Gom ides Vaz de Lim a Junior, Paulo Hideo Shim izu, W ashing
ton E p am in o n d as M edeiros B a rra , C arlos R oberto B a rre tto , A ntonio
Visconti, Rodrigo C ésar Rebello Pinho, José de A rru d a Silveira Filho, José
M arcos M arrone, Newton Alves de O liveira, W alter Paulo Sabella, Carlos
F ernandes S andrin, F lora M aria Borelli Gonçalves, Luís Daniel P ereira
C in tra e Paulo Afonso G arrid o de Paula.

Natural de Anápolis/GO, onde nasceu em 6 de agosto de 1944, bacha
relou-se pela Faculdade de Direito Metropolitanas Unidas, ingressou no Mi

À cerimônia compareceram várias autoridades, membros do Ministé
rio Público, familiares e amigos dos homenageados.

a) em entrância especial, os Drs.: Alexandre O rasm o Fontana, 8ÜPro
motor de Justiça Criminal, ao cargo de 12* Promotor de Justiça Criminal e
M aria L ucia F ernandes N ery Rafael, 12a Promotor de Justiça Criminal, ao
cargo de 8a Promotor de Justiça Criminal.

APOSENTADORIA DO DR. SHIGUENOBU KAWANO
Portaria do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, de 16
de abril de de 2001, publicada no Diário Oficial do dia seguinte, concedeu
aposentadoria ao Dr. Shiguenobu Kawano.
Natural de Lins/São Paulo, onde nasceu, em 9 de setembro de 1940, ingres
sou no Ministério Público, sendo nomeado, por Decreto de 6 de agosto de 1969,
Promotor Público Substituto da 123 Circunscrição Judiciária (Votuporanga).
Ocupou os cargos de: Promotor Público de Juquiá, Itanhaém, 4a Pro
motor Público de São Caetano do Sul e 58a Promotor Público da Capital.
Ascendeu ao cargo de Procurador de Justiça, por Decreto de 9 de se
tembro de 1983, cargo que ocupava ao se aposentar.

EXONERAÇÃO DA
DRA. MARIA APARECIDA DE FARIA SANTOS
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Fizeram uso da palavra, durante a solenidade, o Doutor G uido R oque
Jacob, em nome do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça; o
Doutor José C arlos Cosenzo, Presidente da Associação Paulista do Ministé
rio Público, em nome da classe; o Doutor Joachint W olfgang Stein, em nome
dos Ex-Conselheiros do Ministério Público e o Doutor José G eraldo B rito
Filom eno, Procurador-Geral de Justiça que de improviso saudou os homena
geados e encerrou a solenidade agradecendo a presença de todos.
A seguir publicamos a Ata da Sessão Solene do Órgão Especial do Colé
gio de Procuradores de Justiça e os discursos pela ordem de pronunciamento.

ATA DA SESSÃO SOLENE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
COLAR DO MÉRITO INSTITUCIONAL
DIA 30 DE MAIO DE 2001(,)
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e um, no salão
Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, situado no Lar
go São Francisco, s/n~, nesta Capital reuniram-se, às 16:00 horas, em sessão
Solene para a entrega do Colar do Mérito Institucional aos Ex-Conselheiros do
Ministério Público do Estado de São Paulo, a saber: Doutores Luciano Mar
ques Leite, Joachim Wolfgang Stein, Eurico de Andrade Azevedo, Antonio
Raphael da Silva Salvador, Sylvio de Toledo, Maurício José da Cunha, Alberto
Marino Júnior, Carlos Eduardo Jordão de Carvalho, José Henrique Pierangeli,
Júlio Fabbrini Mirabeti, Tilene Almeida de Morais, Carlos Alberto de Cam
pos, Édis Milaré, Manoel Octaviano Junqueira Filho, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Antonio Scarance Fernandes, Régio Eduardo Costa Barbosa, Júlio
Francisco dos Reis, Antonio Carlos Marcato, Flávio Queiroz de Moraes Júnior,
Antonio Eras Júnior, José Laury Miskulin, Geraldo Mascarenhas Filho, José
Fernando da Silva Lopes, Cássio Juvenal Faria, Roberto de Oliveira e Costa,
Marino Pazzaglini Filho, José Canosa Gonçalves Netto, José Roque Duarte,
Hermenegildo de Camargo Dias, Hugo Nigro Mazzilli, M unir Cury, Hermes
Pinotti, René Ricupero, José Roberto Dealis Tucunduva, Carlos Paulo Travain,
Moacyr Antonio Ferreira Rodrigues, Ericson Maranho, José Caleiro Filho, Pedro
Franco de Campos, Amaro Alves de Almeida Neto, René Pereira de Carvalho,
Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Clóvis Alberto D ’ac de Almeida,
Gomides Vaz de Lima Junior, Paulo Hideo Shimizu, Washington Epaminondas
M edeiros Barra, Carlos Roberto Barretto, Antonio Visconti, Rodrigo César
(*) (Pubíicacía no DOE de í* de junho de 2001}
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Rebello Pinho, José de Arruda Silveira Filho, José Marcos Marrone, Newton
Alves de Oliveira, Walter Paulo Sabella, Carlos Fernandes Sandrin, Flora M a
ria Borelli Gonçalves, Luís Daniel Pereira Cintra, Paulo Afonso Garrido de
Paulo, os integrantes do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justi
ça, sob a presidência do Doutor José Geraldo Brito Filomeno. O Doutor Presi
dente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça declarou aber
ta a Sessão, passando a convidar as autoridades para compor a mesa que ficou
assim formada: Doutor José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Jus
tiça; Doutor Hélio Pereira Bicudo, Excelentíssimo Prefeito da Capital, em
Exercício; Doutor Alceu Penteado Navarro, Presidente do Tribunal de Alçada
Criminal; Doutor Mário Alvarez Lobo, Presidente em Exercício do 1J Tribunal
de Alçada Civil; Doutor Agenor Nakazone, Corregedor-Geral do Ministério
Público; Doutor Antonio de Pádua Bertone Pereira, Secretário do Conselho
Superior do Ministério Público e o Doutor Newton Alves de Oliveira, Secretá
rio do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, Doutora Isabela
Gama de Magalhães Gomes, representando o Doutor João Carlos Salette, Pre
sidente do 2UTribuna! de Alçada Civil; Tenente Coronel Amâncio de Camargo
Filho, representando o Comandante Geral da Polícia Militar Rui César Mello;
Doutora Ivette Senise Pereira, Diretora da Faculdade de Direito da Universi
dade de São Paulo, representando o Doutor Carlos Miguel Castex Aidar, Presi
dente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Estavam presentes os
membros do Conselho Superior do M inistério Público, Doutores Nelson
Gonzaga de Oliveira, Maria Cristina Barreira de Oliveira, Lucia Maria Casali
de Oliveira, João Antonio Bastos Garreta Prats, Paulo Mário Spina, José Roberto
Garcia Durand, Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira e Marilisa Germano
Bortolin. Estavam presentes os membros do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça, os Doutores Guido Roque Jacob, Herberto Maga
lhães da Silveira Júnior, Antonio Paulo Costa de Oliveira e Silva, Claus Paione,
Paulo Ortigosa, Fernando Carlos Rudge Bastos, Sérgio de Araújo Prado Júnior,
Paulo Roberto Grava Brazil, Pedro Luiz de Melo, Mágino Alves Barbosa Fi
lho, José Domingos da Silva Marinho e Mário Pedro Paes. Inicialmente o Pro
curador-Geral de Justiça nominou, de forma solene, cada um dos ilustres agra
ciados. Em seguida em nome do Órgão Especial do Colégio de Procuradores
de Justiça, falou o Doutor Guido Roque Jacob, Procurador de Justiça, que
saudou os homenageados. Prosseguindo, em nome da classe fez uso da palavra
o Doutor José Carlos Cosenzo, Presidente da Associação Paulista do M inisté
rio Público. Após o Doutor José Geraldo Brito Filomeno explicou o procedi
mento que seria observado para entrega da honraria e entregou o Colar do
M érito Institucional ao Doutor Luciano Marques Leite. O Doutor Luciano
Marques Leite entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor .Toachím
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Wolfgang Stein. O Doutor Joachim Wolfgang Stein entregou o Colar do Méri
to Institucional ao Doutor Eurico de Andrade Azevedo. O Doutor Eurico de
Andrade Azevedo entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Antonio
Raphael da Silva Salvador. O Doutor Antonio Raphael da Silva Salvador en
tregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Sylvio de Toledo. O Doutor
Sylvio de Toledo entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Maurício
José da Cunha. O Doutor Maurício José da Cunha entregou o Colar do Mérito
Institucional ao Doutor Alberto Marino Júnior. O Doutor Alberto Marino Júnior
entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Carlos Eduardo Jordão de
Carvalho. O Doutor Carlos Eduardo Jordão de Carvalho entregou o Colar do
M érito Institucional ao Doutor José Henrique Pierangeli. O Doutor José
Henrique Pierangeli entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Júlio
Fabbrini Mirabeti. O Doutor Júlio Fabbrini Mirabeti entregou o Colar do Mé
rito Institucional do Ministério Público a Doutora Tilene Almeida de Morais.
A Doutora Tilene Almeida de Morais entregou o Colar do Mérito Institucional
ao Doutor Carlos Alberto de Campos. O Doutor Carlos Alberto de Campos
entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Édis Milaré. O Doutor
Édis M ilaré entregou o Colar do M érito Institucional ao D outor Manoel
Octaviano Junqueira Filho. O Doutor Manoel Octaviano Junqueira Filho en
tregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Antonio Luiz Ribeiro M a
chado. O Doutor Antonio Luiz Ribeiro Machado entregou o Colar do Mérito
Institucional ao Doutor Antonio Scarance Fernandes. O Doutor Antonio
Scarance Fernandes entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Régio
Eduardo Costa Barbosa. O Doutor Régio Eduardo Costa Barbosa entregou o
Colar do M érito Institucional ao Doutor Júlio Francisco dos Reis. O Doutor
Júlio Francisco dos Reis entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor
Antonio Carlos Marcato. O Doutor Antonio Carlos Marcato entregou o Colar
do Mérito Institucional ao Doutor Fiávio Queiroz de Moraes Júnior. O Doutor
Flávio Queiroz de Moraes Júnior entregou o Colar do Mérito Institucional ao
Doutor Antonio Eras Junior. O Doutor Antonio Eras Junior entregou o Colar
do Mérito Institucional ao Doutor José Laury Miskulin. O Doutor José Laury
M iskulin entregou o C olar do M érito Institucional ao D outor G eraldo
Mascarenhas. O Doutor Geraldo Mascarenhas entregou o Colar do Mérito
Institucional ao Doutor José Fernando da Silva Lopes. O Doutor José Fernando
da Silva Lopes entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Cássio
Juvenal Faria. O Doutor Cássio Juvenal Faria entregou o Colar do Mérito
Institucional ao Doutor Roberto de Oliveira e Costa. O Doutor Roberto de
Oliveira e Costa entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Marino
Pazzaglini Filho. O Doutor Marino Pazzaglini Filho entregou o Colar do Mé
rito Institucional ao Doutor José Canosa Gonçalves Netto. O Doutor José Canosa

G onçalves N etto entregou o C olar do M érito Institucional ao D outor
Hermenegildo de Camargo Dias. O Doutor Hermenegildo de Camargo Dias
entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Hugo Nigro Mazzilli. O
Doutor Hugo Nigro Mazzilli entregou o Colar do Mérito Institucional ao Dou
tor Munir Cury. O Doutor Munir Cury entregou o Colar do Mérito Institucional
ao Doutor Hermes Pinotti. O Doutor Hermes Pinotti entregou o Colar do Mé
rito Institucional ao Doutor Renê Ricupero. O Doutor Renê Ricupero entregou
o Colar do Mérito Institucional ao Doutor José Roberto Dealis Tucunduva. O
Doutor José Roberto Dealis Tucunduva entregou o Colar do Mérito Institucional
ao Doutor Carlos Paulo Travain. O Doutor Carlos Paulo Travain entregou o
Colar do Mérito Institucional ao Doutor Moacyr Antonio Ferreira Rodrigues.
O Doutor Moacyr Antonio Ferreira Rodrigues entregou o Colar do Mérito
Institucional ao Doutor Ericson Maranho. O Doutor Ericson Maranho entre
gou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor José Caleiro Filho. O Doutor
José Caleiro Filho entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Pedro
Franco de Campos. O Doutor Pedro Franco de Campos entregou o Colar do
Mérito Institucional ao Doutor Amaro Alves de Almeida Neto. O Doutor Amaro
Alves de Almeida Neto entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor
René Pereira de Carvalho. O Doutor René Pereira de Carvalho entregou o
Colar do Mérito Institucional ao Doutor Antonio Augusto Mello de Camargo
Ferraz. O Doutor Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz entregou o Colar
do Mérito Institucional ao Doutor Clóvis Alberto D ’ac de Almeida. O Doutor
Clóvis Alberto D’ac de Almeida entregou o Colar do Mérito Institucional ao
Doutor Gomídes Vaz de Lima Junior. O Doutor Gomides Vaz de Lima Junior
entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Paulo Hideo Shimizu. O
Doutor Paulo Hideo Shimizu entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor
Washington Epaminondas Medeiros Barra. O Doutor Washington Epaminondas
Medeiros Barra entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Carlos
Roberto Barretto. O Doutor Carlos Roberto Barreto entregou o Colar do M éri
to Institucional ao Doutor Antonio Visconti. O Doutor Antonio Visconti entre
gou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Rodrigo César Rebello Pinho.
O Doutor Rodrigo César Rebello Pinho entregou o Colar do Mérito Institucional
ao Doutor José de Arruda Silveira Filho. O Doutor José de Arruda Silveira
Filho entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor José Marcos Marrone.
O Doutor Thales C ézarde Oliveira entregou o Colar do Mérito Institucional ao
seu genitor Doutor Newton Alves de Olivera. O Doutor José Marcos Marrone
entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Walter Paulo Sabella. O
Doutor Walter Paulo Sabella entregou o Colar do Mérito Institucional ao Dou
tor Carlos Fernandes Sandrin. O Doutor Carlos Fernandes Sandrin entregou o
Colar do Mérito Institucional à Doutora Flora Maria Borelli Gonçalves. A
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Doutora Flora Maria Borelli Gonçalves entregou o Colar do Mérito Institucional
ao Doutor Luís Daniel Pereira Cintra. O Doutor Luís Daniel Pereira Cintra
entregou o Colar do Mérito Institucional ao Doutor Paulo Afonso Garrido de
Paula. Após a entrega do Colar do Mérito Institucional, fez uso da palavra o
Doutor Joachim Wolfgang Stein, que agradeceu a distinção recebida, ressal
tando-lhe a importância, em seu nome e dos demais homenageados. Por derra
deiro, o Doutor Procurador-Geral de Justiça saudou os agraciados enfatizando
a atuação destacada e brilhante de todos, em prol da Instituição, exemplos e
paradigmas de dedicação à causa pública e ao bem comum, agradecendo, outrossim, a presença das dignas autoridades que prestigiaram e abrilhantaram
de forma ímpar a solenidade, dando por encerrada a Sessão, da qual lavrei a
presente Ata, que vai por mim, Newton Alves de Oliveira, Secretário e pelo
Doutor Presidente assinada.

Dos elementos conceituais do Estado, importa considerar o governo,
que se revela na criação de pessoas jurídicas políticas, no nosso caso a União e
os Estados-membros suas instituições. É um dado que parece pouco salientado
pelos doutrinadores ao elaborarem a gênese constitucional da Nação como Estado.

DISCURSO PROFERIDO PELO
DR. GUIDO ROQUE JACOB

Cada órgão político pratica ato de soberania, em nome da pessoa polí
tica a que pertence, quando é chegada a sua vez de exercer as competências
que lhe cabem, mesmo em face de outro órgão político.

Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça em nome de quem saudo os
demais componentes da mesa. Senhoras e senhores. Ilustres homenageados.
Designado pelo Sr. Presidente do Órgão Especial do Colégio de Procu
radores para em nome deste falar nesta festiva reunião extraordinária de entre
ga do colar do mérito institucional aos ex-membros do Conselho Superior do
Ministério Público, honrado mas temeroso assumo a esta tribuna.
É imensa a honra que sinto na oportunidade de dirigir palavras de louvor a
tão ilustres personalidades; a escolha que recaiu sobre mim não resultou de ne
nhum atributo oratório, nem precisava esclarecer, pois me falta tal arte, pena para
os homenageados que merecem sem dúvida alguma um orador no verdadeiro sen
tido da palavra, não um simples discursador, aos quais por isso peço tolerância.
Mesmo honrado, digo que tive de vencer temores do fundo da alma
para, mal e mal, desempenhar a missão.

O poder da pessoa estatal é uno. Em seu discurso de posse como Pro
curador de Justiça, o saudoso Dr. Djalma Negreiros Penteado proclamava, a
seu ver, a superação do anseio de classificar o Ministério Público como quarto
poder, devendo-se conceituá-lo pela predominância do interesse que o move.
A idéia, que sempre seduziu gerações de Promotores de Justiça, para mim,
hoje, não tem mesmo razão de ser, porque o poder não pertence aos órgãos
públicos administrativos ou políticos, mas à pessoa política estatal de que se
cogitar. A afirmação não atropela a tripartição montesquieana; a tripartição é
do ponto de vista orgânico-funcional e poder traduz competência.

Mas não adianta justificar e lamuriar, devo dizer ao que venho.
Em esquemática e singelíssima idealização, pode-se afirmar que a so
ciedade por suas lideranças, num dado instante histórico, decreta o ftat ju s
fundamental. Através desse ato de força ou de consenso partido de pessoas
naturais, reunidas em assembléia, a Nação organiza-se em Estado, essa abstra
ta criação do espírito humano, que marca importante fase da evolução da hu
manidade, da barbárie para a civilização. Do que se entendia ser o caos surge a
ordem, pois mesmo havendo uma ordem preexistente ela é substituída porque
se considera caótica.

São as pessoas políticas que nos governam e manifestam sua existên
cia por meio de órgãos, tal qual o corpo humano, órgãos que exercem funções
segundo o seu poder ou competência. Hely Lopes Meirelles explicitou bem a
idéia ao definir o órgão como feixe de competências. Pensou ele, talvez, nos
órgãos administrativos, mas a noção estende-se aos órgãos políticos.
Costuma-se tomar o poder pelo órgão, o que aos menos avisados dá a
impressão de que aquele é que ostenta este. Não se mostra adequado dizer que
o órgão é do poder, o poder é do órgão, já que poder, em última análise, é
competência, exercida em nome da pessoa política.

A importância dos órgãos institucionais e dos órgãos estatais em geral,
componentes da organização do Estado se impõe na medida em que, como
leciona José Afonso da Silva, são o meio de viabilizar o cumprimento do prin
cípio da impessoalidade na administração pública, garantia da objetiva execu
ção da lei.
E é essa organização que um neoliberalismo, furiosamente selvagem, in
siste em reduzir não se sabe a que ponto, podendo a sociedade civil retornar a uma
situação caótica e completamente injusta, comandada pelo “deus” mercado, num
clima de “salve-se quem puder”, certamente os mais fortes ou mais espertos.
Longe de querer ensinar a mestres do Direito Público, o que seria de
imensa tolice, a ousada explanação vem a propósito para situar o Conselho
Superior do Ministério Público na imensa organização estatal e sua importân
cia. Esta instituição, dentro do Estado e tal como ele, é composta de órgãos,
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dentre os quais os chamados de administração superior, como a ProcuradoriaGeral, o Conselho Superior, o Colégio de Procuradores e seu órgão especial.

O órgão especial se regozija de entregar-lhes o colar do mérito institu
cional, em cumprimento de urna obrigação que já se fazia atrasado.

O Conselho Superior do Ministério Público ostenta uma estrutura orgâ
nica consistente bem mais antiga que o Colégio de Procuradores ou seu órgão
especial, que só recentemente ganharam configuração de relevo. Em anteprojeto
de lei há cerca de 50 anos era chamado de Conselho dos Procuradores de Justiça.
Comentando a respeito, Mário Dias, o precursor dos estudiosos do Ministério
Público brasileiro, ponderou que os autores do anteprojeto quiseram apenas ren
der uma homenagem de nenhuma valia prática aos Procuradores de Justiça.
Entre as mais relevantes atribuições do Conselho Superior conta-se a de
controlar e efetivar a movimentação dos membros da instituição na carreira e a
de disciplinar o inquérito civil ou o seu procedimento preparatório e decidir
sobre eles, soberanamente. Trata-se de peças que fundamentam a ação civil pu
blica, que visa punir o administrador público ímprobo. Assunto que tem, como
se sabe, sacudido o núcleo da República, provocando reações as mais descabi
das de cerceamento dos poderes atribuídos ao Ministério Público nessa área.
Mas não bastam os órgãos. Sem agentes ou membros, quando colegiados, não funcionam; e só funcionam bem como agentes e membros qualifica
dos. O Conselho Superior do Ministério Público tem tido a graça de contar
entre seus membros com o melhor do quadro institucional.
Aqui está a plêiade, na definição exata de grupo seleto de pessoas, de
Procuradores de Justiça ex-conselheiros que prestaram os mais relevantes serviços
na função. E por isso, fazem jus à comenda que ora lhes confere o órgão especial.
Seria infindável tecer comentários sobre a excelência de cada um. As
sim, observo que alguns, depois de marcarem proveitosa passagem pelo Mi
nistério Público, obtiveram a distinção de compor os Tribunais locais, onde
emprestaram ou emprestam o brilho de sua inteligência. Outros se destacam
no mundo do ensino jurídico, seja no magistério, seja no campo bibliográfico.
Outros tantos, aposentados, ou praticam com larga experiência a advocacia ou
exercem atividade desligada do meio jurídico, com a dignidade de sempre, ou
enfim usufruem do merecido descanso a que têm direito: e ainda aqueles que
continuam na atividade ministerial, dando o melhor de si a bem da instituição.
Permitam os insignes homenageados uma exceção para referir o nome
do Dr. Luciano Marques Leite. Juntamente com as figuras legendárias dos
Doutores M ário de Moura e Albuquerque, Gilberto Quintanilha Ribeiro e
Roberto Gugliotti, compôs a banca examinadora do concurso do meu ingresso
na carreira. Isso já tem 37 anos. Sinto-me ainda mais desvanecido de ter tido o
privilégio de dirigir-lhes a palavra.

É tempo também de eu retornar ao meu ser natural, calando-me.
Pela atenção, muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO
DR. JOSÉ CARLOS COSENZO
Saudação.
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça.
Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente do Egrégio Tribunal de Alçada.
Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público.
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Secretário do CSMP.
Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Secretário do Órgão Es
pecial do Colégio de Procuradores.
Senhores Procuradores de Justiça Homenageados.
Demais autoridades. Senhores e Senhoras presentes.
Peço vênia para saudá-los todos na pessoa do Eminente Procurador de
Justiça aposentado, Manoel Octaviano Junqueira Filho, pessoa cujo passado
honrado e orgulha a todos que amamos o Ministério Público, seja pelos mag
níficos serviços prestados, seja por sua profissão de fé, lealdade, amor e espe
rança à instituição. Só isso já bastaria para eiegê-ío como paradigma da mora
lidade e respeitabilidade institucional. Mas, acima de tudo, sua fé e esperança
nesse novo Ministério Público, do qual foi um dos grandes construtores, fez
com que superasse a doença, a dor, a impossibilidade de locomoção, para estar
conosco aqui presente, para, sempre presente, abrilhantar essa solenidade, que
já era brilhante, e que com sua presença tornou-se magnífica.
Senhores Homenageados. Pela segunda vez neste ano, a exemplo do
que ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2001, quando foram condecorados os
anteriores e o atual Procurador-Geral, os anteriores e o atual Corregedor-Ge
ral, o Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores reúne-se para pres
tar justas homenagens aos ilustres membros da Instituição que pertenceram ao
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.
Exatamente como asseveramos naquela oportunidade, aqui estamos
representando a Associação Paulista do Ministério Público, rincão dadivoso e
democrático, local único da instituição onde todos os membros exercem o
sagrado direito de votar e ser votado, onde não há distinção entre colegas da
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ativa e aposentados, onde o passado e o futuro se personificam num presente
maravilhoso, reunidos num só corpo, numa só cabeça, num só coração.

Estes herdaram uma maior gama de atividades, que tornou mais difícil
a missão, resultado saudável da colheita dos frutos semeados pelos anteriores,
que nunca esmoreceram na busca de motivação para os mais novos e de um
norte promissor para a instituição.
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Portanto, em nome da classe, envaidece-nos a histórica e honrosa opor
tunidade de poder falar-lhes nessa oportunidade, em que certamente, todos os
que aqui vieram testemunhar a honraria, gostariam de fazê-lo.
Senhores homenageados, ex-membros do Egrégio Conselho Superior
do Ministério Público.
Vejo-os nessa plêiade, onde transcende o espírito de reconhecimento,
seja através daqueles que, fazendo parte da Administração Superior vieram
homenageá-los; seja através de seus familiares e amigos, que aqui vieram
testemunhá-lo; seja no próprio semblante de cada um, que o aceitam. Aceitam
sim, com a certeza de quem tem a tranquila consciência do dever cumprido.
Essa nossa maior honraria é concedida nos termos do Assento 32 do
Colendo Órgão Especial do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, àque
les que tenham prestado relevantes serviços em benefício da Instituição. Aqui,
estabeleceu-se um critério rigorosamente objetivo, pois a comenda é outorga
da a Vossas Excelências em razão do exercício da nobre função atribuída aos
membros do Conselho Superior, um dos órgãos mais relevantes na Adminis
tração Superior do Ministério Público.
Daí, pode parecer paradoxo homenageá-los com tão alta honraria, pois
imposto o critério objetivo a quem passou por larga experiência, na aferição de
critérios subjetivos aos seus pares, que pretendiam avançar nos vários degraus
da carreira. Todavia, aqui a justiça salta aos olhos, pois o critério objetivo
decorre do merecimento antecedente para alçar o posto, aferido por toda clas
se em eleição direta, ou pelo Colégio de Procuradores.
Todavia, reiteramos, se falar em merecimento pode parecer redundante
a quem já a teve reconhecida pela classe, não nos é permitido passar desaperce
bido às grandes mudanças que ocorreram em nossa instituição nos últimos anos.
Inicialmente, uma grande mudança estrutural, e para examiná-la é im
perioso inserir os homenageados nessa página da história.
O taxativo rol indica que do total de 64 homenageados, 37 já se apo
sentaram, restando 27 na ativa. Destes últimos, 6 ocupam o honroso cargo
destinado ao M inistério Público junto aos Tribunais, por força do quinto cons
titucional.
Numa olhadela pode-se extrair que mais ou menos a metade exerceu
as funções antes da edição da Carta de 88, data memorável em que fomos
erigidos à condição maiuscula de defensores da sociedade e o Conselheiro viu
tomar-se muito mais complexa sua atividade.
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Essa sublime escalada, sempre legou a salutar experiência de uma ges
tão à outra, numa árdua missão de fé e esperança, nem sempre reconhecida
pela classe, mormente quando da aferição de critérios para promoções ou re
moções na carreira.
A mudança estrutural ditada pela Carta Magna de 88, sabemos todos,
às escancaras, que na prática somente vem acontecendo em razão da audácia e
do equilíbrio desse colegiado, que nunca faltou nas horas críticas de nossa
brilhante história.
O Ministério Público cresceu, extrapolou a atuação delimitada na ór
bita do direito penal e na diminuta inserção nas demandas do juízo cível, para
açambarcar as querelas onde sobressaem os interesses coletivos e difusos.
Conquistou, nessa esteira, a confiança irrestrita da sociedade brasileira.
Brota aqui a segunda grande mudança, agora de ordem comportamentai.
O comportamento de seus membros é hoje diametralmente oposto à época
pré-88, pois abandonou o estatismo dos gabinetes para buscar na seara comum
do homo niédius seu combustível para manter acesa a chama da Justiça,
A Instituição rejuvenesceu e todo jovem precisa da experiência e sapiên
cia daquele que o antecedeu, para encontrar o perfeito equilíbrio, necessário a
quem cuida de bens tão caros, como a liberdade e o patrimônio de seu semelhante.
Essa mudança de comportamento abrupta, foi algo insólito, admirável,
maravilhoso. É o que se adjetiva extraordinário. E, quando o extraordinário se
torna cotidiano é a revolução.
Esse ataque que buscou fulminar qualquer forma estática, encontrou o
amigo sempre disposto a ampará-lo nos momentos difíceis e esse ombro sem
pre foi um órgão da Administração Superior, não por acaso, constituído por
conselheiros.
Falamos em mudança de comportamento sim, pois somente dessa for
ma foi possível uma atuação voltada não apenas para o mundo externo, mas
também a reviravolta interna, e como se fora um vulcão, eclodiu a coragem
necessária para se assumir a responsabilidade histórica de homenagear seus
membros, como toda grande instituição deve fazer.
Precisávamos elevar essa bandeira, precisávamos ter a grandeza de re
verenciar aqueles que com muita luta, relegando a plano ínfimo qualquer outro
bem, elegeu o Ministério Público como desiderato para construir um país mais
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livre e forte, cuja soberania prepondera no respeito e na defesa dos direitos
humanos.

moção, agora pelo critério da antiguidade. Fosse pelo critério do merecimen
to, outro estaria a falar-lhes aqui. S. Exa. o Procurador-Geral e Presidente do
Colégio de Procuradores houve por bem indicar-me para dirigir-me aos Se
nhores nesta solenidade, em nome dos que ao longo dos anos exerceram o
munus de Conselheiros. O que nos faz voltar por um momento às lides minis
teriais, num transporte ao passado; para uns de nós, remoto, para outros, re
cente. Aos primeiros fica a boa sensação de uma gratificante vivência, possi
velmente acompanhada de certa melancolia por coisas que não pôde fazer,
porque em gestação ignorada ou despercebida ou simplesmente porque não
era mesmo chegado o momento político propício. Para as novas gerações, que
seguiram em frente, outras tarefas se colocaram, num ambiente de maior cons
cientização e de apoios legais. A eles, sobretudo, peço que tenham condescen
dente paciência de me acompanharem aos tempos que justificam a antiguida
de lembrada. E se puxo por algumas lembranças pessoais, sei que são também,
por assim dizer, experiências semelhantes de todos nós, Conselheiros, ainda
que noutras circunstâncias de tempo, lugar e personagem.

Vai longe imaginar ser aqui uma festa íntima, pois homenagear quem
merece é algo que frutifica a alma, sacia o espírito e arromba as fronteiras,
explodindo no mundo exterior.
Esse preito de reconhecimento há de ser tão puro, como puros são os
sentimentos daqueles que não ocultam a dor, o choro, o amor.
Essa a idéia, esse o sentimento.
Rousseau, que mais que ninguém foi um entusiasta da transparência,
já observava que entre as idéias e os sentimentos de um homem e outro se
interpõe, sempre, a linguagem.
Ou então, como observou Gorz, aqui ecoando Rousseau:
“a linguagem é um filtro que me obriga sempre a dizer mais e menos
do que aquilo que sinto. Sua aprendizagem é uma violência original feita ao
vivido: ela me obriga a calar os vividos para os quais não há palavras, a dizer
conteúdos que não correspondem à minha experiência, a ter intenções que não
são as minhas” .
Essa a idéia, de traduzir numa linguagem singela nosso respeito abso
luto, e como se a interpretar o sentimento geral, dizer da nossa gratidão, em
nome da classe, por tudo de bem que a ela fizeram.
Orgulhoso pela grata oportunidade de dirigir-lhes a palavra, finalizo
agradecendo a amizade sincera a confiança que sempre depositaram na APMP,
a nossa entidade de classe. Parabéns.
Muito Obrigado.
D IS C U R S O P R O F E R ID O P E L O
D R . J O A C H IM W O L F G A N G S T E IN
Exmo. Sr. Dr. José Geraldo Brito Filomeno, DD Procurador-Geral de
Justiça.
Ilustres Autoridades que compõem a Mesa.
Exmo. Srs. Procuradores e Promotores de Justiça.
Senhoras e Senhores.
Caros Colegas Conselheiros.
Estava eu posto em sossego, da aposentadoria colhendo o doce fruto
de preguiçosas leituras sem método e rumo e de outras amenidades mais ou
menos desimportantes no mundo do fazer, quando obtive minha última pro

Em 1970, jovem Procurador de Justiça, integrei por primeira vez o
Conselho Superior do Ministério Público, ao lado dos saudosos colegas Dario
de Abreu Pereira, Procurador-Geral, Gilberto Quintanilha Ribeiro, Roberto
Gugliotti e Djaima Negreiros Penteado. Não chegavamos a quatrocentos Pro
motores; as eleições eram anuais, permitida uma reeleição seguida; duzentos
votos bastavam para a escolha de candidato. Neste pequeno mundo todos co
nheciam todos. As atribuições do órgão resumiam-se basicamente à indicação
para promoção e remoção dos Promotores de Justiça e nalgum aconselhamen
to ao Chefe da Instituição. Bem depois, a partir da Lei Orgânica de 1982 e
sobretudo da Lei de 1993, o Conselho ganhou nova dimensão e atribuições
relevantes, como a do controle do arquivamento de inquéritos civis, e passou a
ter maior presença e poder no conjunto da administração superior.
Um aspecto comum desde os primórdios do Conselho Superior é a
consolidada característica democrática do sistema eleitoral interno, iniciado
na longínqua Constituição Estadual de 1947, que mandava fosse escolhida
anualmente, “em escrutínio secreto por todos os membros do Ministério Pú
blico de primeira instância” a “Comissão” examinadora nos concursos de in
gresso na carreira. Na época, estava-se sob o influxo de ideais democráticos,
após a derrocada de mais uma ditadura avessa a escolhas populares. Inobstante, é de se reverenciar o espírito aberto dos dirigentes de então, dentre os quais
cito exemplificativamente César Salgado, Arruda Sampaio, Queiroz Filho,
Márcio Martins Ferreira, Mário de Moura e Albuquerque e Francisco Eugênio
do Amaral. Abriram mão espontaneamente de prerrogativas de sabor autoritá
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rio, por invocação de um princípio hierárquico, fruto de racionalização da su
posta incompatibilidade da abertura do mando na esfera administrativa. O que
faz lembrar outros argumentos especiosos de desqualificações sem sentido,
como a exclusão das mulheres de carreiras jurídicas. Aquelas lideranças entre
garam à classe, ao povo do Ministério Público, captando seu anseios, a eleição
periódica dos membros do Conselho Superior, o que se consolidou na chama
da Lei Áurea de 1953, que substituiu o vetusto Decreto na 10.000 dos tempos
do Estado Novo, até então regulador da Instituição: com a nomeação dos Con
selheiros pelo Governo! No banquete comemorativo, no Automóvel Clube, se
me lembro, lágrimas marejaram os olhos de um Mário Moura emocionado.
Potenciando o clima da festividade, a banda da Força Pública fez troar a céle
bre marcha “Paris-Belfort” . Era o começo de um Ministério Público moderno.
No ano seguinte, 1954, fizemos o Ia Congresso Interamericano do Ministério
Público, no quadro dos festejos do 4a Centenário de São Paulo: foi o início da
projeção internacional da chamada Escola Paulista do Ministério Público.

contra a mordaça, o Conselho Superior do Ministério Público tem posição de
peso, pois faz o controle do arquivamento de inquéritos civis, a lhe dar largo
conhecimento de causa.
Aborrecem-me os lugares comuns. Mas às vezes vêm a calhar, por
bem exprimirem um sentido. O Conselho Superior, se diz, é uma “caixa de
ressonância”, onde vão repercutir as postulações, inquietações e relatos dos
Promotores, que lhe são transmitidos num livre e informal contacto com os
Conselheiros, que por sua vez vão identificar-se mais profundamente com a
vida cotidiana da classe. De tempos para cá os Conselheiros, mediante escala,
dão regular plantão diário para ouvi-la. Não se encastelam, o que sempre foi
sua marca, como resultado em especial da democracia interna, da direção con
sentida. Há trinta anos, atendíamos modestamente - caderninho de notas na
mão, - no corredor da Procuradoria, no 8a andar do Fórum João Mendes, cuja
vantagem estava na descontração dos mais tímidos, dos que eram chamados
de “soldados” do Ministério Público, nas pequenas comarcas interioranas. O
corredor era o ponto de encontro; não possuíamos sala apropriada. Também
afluíamos ao citado corredor nas férias coletivas, pois era a nossa praia, já que
os vencimentos não davam para muita outra coisa. Trocavamos experiências,
contavam-se anedotas forenses, tentavamos em vão multar conversas sobre
processos; elegíamos o “Promotor Ideal” . Numa dessas, escolhemos por acla
mação Dirceu de Mello, mais tarde Presidente do E. Tribunal de Justiça, o que
prova o acerto do eleitorado.
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Seja a característica democrática do Público Ministério o fio que perpas
sa esta fala, a ligar o passado ao presente. Naqueles tempos conquistamos ainda
a elaboração de lista tríplice para escolha do Procurador-Geral, primeiro apenas
pela segunda instância; depois por todos. O voto universal alarga a presente
honraria aos colegas eleitos ao longo de décadas, porque conosco se faz home
nagem também a eles, os eleitores, os que foram e os que são o corpo e a alma da
Instituição. São eles que nos confiaram o encargo, a nós hoje agraciados.
Peço licença para abrir um parêntese:
Embora possa parecer deslocado num contexto de festa, não há como
furtar-se a um a preocupação que está presente no espírito de cada um de nós. É
sabido que todo impulso de aprimoramento de mecanismos de legitimidade e
de controle do exercício do poder provoca reação. É indisfarçável o intuito de
minar a atividade fiscalizadora do Ministério Público, através de arreganhos
do alto e de propostas legislativas de amesquinhar as suas atribuições constitu
cionais. Saudades, talvez, dos bons tempos do Promotor Público de antanho,
que no crime não tinha como senão processar pobres e no cível senão cuidar de
interesses predominantemente individuais tidos como relevantes numa visão
patrimonialista. Nada de incomodar com inquéritos, denúncias e ações civis
públicas, que vão alcançar poderosos públicos e privados. É como querer vol
tar à época do individualismo jurídico, do que chamo de p roto libera li sino bur
guês, mas travestido agora de modernidade; da defesa unicamente pessoal de
pretensões atomizadas, do “cada um por si e Deus por todos”, ainda que em
claros contextos de irmanação grupai dos ofendidos, mas isoladamente inermes, por serem fragilizados econômicos e também jurídicos. Nesta batalha

Gostaria, ainda, de fazer breve referência a uma árdua questão que nos
atormentava no afã de acertar, de fazer justiça. É a subjetividade própria de
indicações à promoção por merecimento. Para reduzi-la, os Conselhos de en
tão estabeleceram inicialmente autolimitações, como cogitar apenas de postu
lantes situados na primeira metade da lista de antiguidade, o que ora pode
parecer muito amplo, mas outra era a proporção: 2/3 por merecimento, 1/3 por
antiguidade. Também se recorria às avaliações de desempenho dos Promoto
res, feitas pelos Procuradores ao darem parecer e que eram coletadas na Corregedoria-Geral. Atualmente, ao lado de súmulas vinculantes, a lei circunscreve
a discricionariedade. A propósito, grupo de estudos da Associação Paulista do
Ministério Público acaba de oferecer novas sugestões no tema. E, seja como
for, é preferível o erro de órgão democrático, corrigível porque de mandato
temporário, ao erro irremovível e majestático.
Para concluir de vez, peço desculpas pelo tom de “visita à casa pater
na”, com seus fantasmas e suas saudades “a gemerem em cada canto”, para
plagiar o poeta dos tempos ginasianos. Mas o Ministério Público é, sempre, a
nossa casa. A nossa gratidão aos generosos oradores que nos saudaram e ao
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Colendo Colégio de Procuradores, por seu Órgão Especial que, acolhendo in
dicação do Exmo. Procurador de Justiça Carlos Henrique Mund, nos distinguiu com o Colar do Mérito Institucional.

R am on Lopes Neto, R enato Fanin, R icardo G erhardinger Schade, R ichard
Fabrício Messas, Rodrigo Sanches G arcia, Rogério José Filócomo Júnior,
Rogério Pinheiro Pagani, Rogério Sanches C unha, S andra Diogo Teixeira,
S an d ra Lúcia G arcia M assud, Sérgio M artin Piovesan de Oliveira, Silvia
Chaves Chakian, Simone de Divitiis, Sofia Fadista Sbrighi, Solange Aparecida
Sibinel, Tania S erra Azul G uim arães, Telma Regina Fernandes do Rego,
Valéria Palerm o Capez, Vera Cecília M oreira, W alter de Souza Vicentini
Vilela e W ashington Luiz Rodrigues Alves.
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SOLENIDADE DE VITALICIAMENTO NA CARREIRA DOS
PROMOTORES DE JUSTIÇA EMPOSSADOS
EM 15 DE JUNHO DE 1999
Em sessão solene realizada em 29 de junho de 2001, no salão azul, do
prédio do Ministério Público do Estado, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Geraldo Brito Filomeno, compa
receram perante o Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Jus
tiça os Senhores Promotores de Justiça, aprovados no 80ü Concurso de Ingres
so à Carreira do Ministério Público, a seguir relacionados, empossados no
cargo inicial da carreira (Promotor de Justiça Substituto), em 15 de junho de
1999 e vitalíciados nesta data.
Doutores: A dinan Aparecido de O liveira, A m auri Silveira Filho,
C arlos C abral C abrera, Carlos Paulo Travain Filho, C arolina C arvalho
F erre ira Alves Nassa, Cassiano Antonio de Oliveira, C inthia Gonçalves Pe
reira, C ristiana Tobias de A guiar Moeller, C ristiane C orrêa de Souza Hillal,
Daiana Degasperi Cote Gil, Daniela M erino Alhadef, Dênis Fábio M arsola,
Dênis Peixoto P arro n , Eloy Ojea Gomes, Enilson David Komono, Estefania
Ferrazzini Paulin, Fabiana DaPM as Rocha Paes, Fabiane Levy, Fábio José
M oreira dos Santos, F ernanda Beatriz Gil da Silva Lopes, Fernando Antô
nio A bujam ra, Fernando Cesar Burghetti, Fernando C ésar Bourgogne de
Almeida, Fernando Henrique de Moraes A raújo, Fernando Pastoreio Kfouri,
Flávia Alice C herubini Fogaça, Flávia Helena Gonçalves Teixeira, G ilberto
Porto de C am argo, G uilherm e Silveira de Portella Fernandes, João José
Rodrigues Neto, João M arcos Costa de Paiva, José Basso Júnior, Juliana
M endonça Gentil, K arina Bagnatori, L auraní Assis de Figueiredo, L eonar
do Rezek Pereira, L eonardo Sobreira Spina, Luciana Jacó B raga, Luciana
M alheiros, L uciana Shimmi, Luciano Gomes de Queiroz Coutinho, Luís
Cláudio Davansso, Luiz Carlos Ormeleze, Luiz Fernando M arques Guedes,
M arcelo Biazzim, M arcelo Gonçalves Saliba, M arcelo Vieira de Mello, M ar
cos A lberto de Almeida, M arcus Vinícius Seabra, M aria Claudia A ndreatta
H irt, M aria C láudia N ardy Pereira, M ariane M onteiro Schm id, M a rth a de
C am argo D uarte Dias, Odete Aparecida C arrasco, O sm air C ham m a Júnior,
O távio F erreira G arcia, Patrícia Procópio Jard im Gomes Braga, Patricia
S guerra Vita e Castro, Priscila Maiello Ribeiro Prado, Rafael A bujam ra,
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Em nome da Banca Examinadora do 80' Concurso de Ingresso, o Dr.
Paulo M ário Spina fez uso da palavra e em nome dos vitalíciados na carreira,
discursou o Dr. Dênis Peixoto P arron.
Em saudação aos Promotores de Justiça vitalíciados na carreira, fez
uso da palavra, em nome da Associação Paulista do Ministério Público, o Dr.
José C arlos Cosenzo e o Dr. Agenor Nakazone, falou em nome da Corregedoria-Gerai do Ministério Público.
A solenidade foi encerrada com palavras do Dr. José G eraldo Brito
Filom eno, Procurador-Geral de Justiça, agradecendo a presença dos familia
res e de todos que prestigiaram a cerimônia.
A seguir os discursos proferidos.

DISCURSO PROFERIDO PELO
DR. PAULO MÁRIO SPINA
Faz exatamente dois anos.
Pessoas jovens enveredaram pelo virtuoso mundo do Ministério Público.
Em todo o Estado a majestosa Instituição denota, no seu âmago, na
primeira vista d ’olhos, Procuradores, Promotores e funcionários dos mais qua
lificados, desprendidos, abnegados.
A viagem iniciada é longa, deslumbrante, a descortinar a autêntica e
emocionante aventura que é a carreira abraçada.
Esta é a primeira parada para aprovação.
A princípio tudo aparenta a calma. Dificuldades surgirão, de todo transponíveis.
Os códigos, os livros, as anotações, os disquetes e o computador, ah!
os processos, a todos acompanham.
O Promotor de Justiça Substituto é um bravo, intransigente, desafiador.
A terminologia precisa, conceituações jurídico-filosóficas e a própria
lei são os rigores impostos para equacionamento de impasses.
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Recordar com suavidade e ternura os momentos de um começo de vida
profissional é rejuvenescedor até para os que por primeiro os receberam.
A balança de Têmis, a nossa deusa, sempre pesa a justiça e a injustiça.
Segurança, estabilidade e desenvolvimento através de um conjunto de
normas gerais e impessoais mostra-se indispensável.
Lutar pelo Direito é velar pela ordem jurídica vigente, se opor com
veemência a regimes de restrição ou extinção de liberdade.
O Direito recepcionado em sede ministerial não é um mero instrumen
to de proteção de interesses, mas um valor a ser preservado.
Lutar pelo “Direito Justo”, rectius, pela Justiça em última análise, é
um dever do Promotor para consigo mesmo.
A ofensa deliberada ao Direito representa um a agressão contra a
pessoa.
O titular de um direito, o Ministério Público, enfim, tem um dever para
com a sociedade.
Vamos lembrar Ihering:
“A luta pelo Direito é a poesia do caráter”.
É fascinante para o examinador da banca participar do processo formativo do Promotor, pessoa em que aprioristicamente confiou e que por esse
motivo aprovou, vibrando com a respectiva nomeação.
Não se deve agora formular raciocínio conducente a concepção redu
zida, mas completa, com a percepção e reconhecimento de todo o Direito no
integral plano da cultura.
Apreender o jurídico é perceber que a dogmática jurídica e a pesquisa
em geral, representada pela Filosofia, pela História, pela Antropologia, pela
Sociologia, pela Ciência Política, guardam íntima vinculação.
Aos vitaliciados as mensagens daqueles mais antigos, como um im
pacto direto de comunicação humana.
Partimos para as comarcas, sem receio, ansiosos, alegres, poucos inse
guros, outros, a maioria, atrevidos e até petulantes.
A Promotoria não é tão-só profissão de fé, parece insofismável!
A visitação aos estabelecimentos prisionais, às delegacias e quartéis, a
creches e locais destinados a menores, além de asilos, hospitais, aos mais varia
dos setores de Administração Pública, Procuradoria e Tribunais Superiores
são importantes.
As lições de comportamento na vida jurídica implicam inexoravelmente
em aumento de responsabilidades.
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Agora que surge o vítaliciam ento, desaguadouro de todos os em ba
tes, ultrapassados aqueles que pareciam obstáculos, desenvolvam o poten
cial constatado.
Diante da realidade, sem o mínimo controle sobre ela, até porque o
destino vai decidir sobre a senda desta autêntica aventura que é a vida do ho
mem, rememorem, com uma pontinha de saudade, o concurso,
Marrey, Amaro, Sabella. Bigi, Rubens e também o Spina, por que não,
realmente causaram muita preocupação, irritação e insônia desde o ano de 1998.
Ninguém se conhecia, no entanto.
Agora, todos estão identificados, sobejamente.
Seja benevolentes, compreensivos e sorriam terna e afetuosamente para
aquela fase, para aquelas pessoas.
Por favor, relevem idiossincrasias e perdoem-me, chatices!
Jamais se poderia imaginar, à época, convém frisar, a necessidade e o
desejo da prestação de auxílio, de solidariedade.
Amantes das Instituições, da juventude, da vida com seus inefáveis
percalços, sonhadores, todos contribuíram de forma indelével para estes aus
piciosos e inesquecíveis momentos vivenciados.
Apenas um dos então novos Promotores, uma Promotora em especial,
que também iniciou a esplendorosa caminhada não se faz presente, é certo.
Que pena!
Ela sequer sabe o que está perdendo!
Reconhecidos, todos aqui são indispensáveis à solidificação das conquistas
alcançadas pelos que empreenderam inolvidãveis esforços e trabalhos institucionais
antecedentes e por aqueles que circunstancialmente, eleitos ou não, ocupam mo
mentaneamente os órgãos diretivos e de proa do Ministério Público paulista.
A relação não é mais passageira.
Como quem recebeu a dádiva divina de conhecer a todos ora homena
geados e não apenas com o epíteto de mera e olvidável saudação, permitam
acrescentar:
Coragem na luta que os compromete!
Nesse interregno ouvimos vozes de comando dos Exmos. Srs. Drs. Procu
rador-Geral e Corregedor, efetivamente apropriadas ou abalizadas. Sentimos igual
mente a presença e preparo de diletos colegas e amigos, a maioria Promotores.
Eles propiciaram, cada um a seu instante e a seu modo, o aprimora
mento e maturação alcançados.
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Só a reflexão possibilita firmar o grau de importância da experiência e
convívio desfrutados.

“Não se deixem morrer em vida no coração do amigo! - ‘O que mais
dói na vida’” - Gonçalves Dias.
Nunca desanimem e jamais acreditem que possam ser vencidos, na
derrota.
Controlem a ansiedade, sejam pacientes, perseverantes, não pusilânimes.
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Parabéns!
Não houve qualquer surpresa para aqueles que os espreitavam diuturnamente.
Não foi preciso maior perquirição para aquilatar a irreprovável condu
ta, dedicação e espírito institucional, por corolário o espírito público, de mo
ços e moças, todos honrados.
O amor ao serviço e a lucidez intelectual perfazem o supedâneo desta
festejada solene consagração.
A generosidade e o sentimento nobre dos colegas de banca, a você,
coloquial e carinhosamente, Amaro, viabilizam esta singela oração ante esse
profícuo Órgão Especial, integrado por figuras exponenciais do mundo jurídi
co e do nosso amado Ministério Público.
O honroso e prazeroso atual desempenho das funções de Conselheiro
ensejou a contracena, a teatralização, se bem que como coadjuvante, no pres
tigiado palco da luta encetada neste biênio.
Aos vitaliciados a lembrança, até aqui das mais vivas e realçadas, de
que ao se tratar do respeito à pessoa e, por conseguinte, dos valores fundantes
da sociedade e do Direito, a dedicação e intransigência precisam pontificar
cotidianamente.
Continua, com o desígnio de eternidade, ainda que latente a idéia do
fugaz, do passageiro, na crença de que a existência inteira é um mistério talvez
(“M editação” - Álvares de Azevedo), o relacionamento que se tem por filial.
A aprendizagem foi superior ao ensinamento e entrega espontânea de
experiência vivencial com que pretensamente se quis retribuir.
Obrigado a vocês que permitiram complementar a formação profissio
nal de um Procurador de Justiça.
É possível sentir, dentro da alma, e também transmitir, quiçá com o
olhar, com a lágrima contida e voz embargada o júbilo de vocês, de seus fami
liares, meus inesquecíveis colegas, por mais esta etapa cumprida com denodo
e intrepidez.
Partam para novos caminhos. Realizem os trabalhos cometidos, estu
dem, lecionem, mantenham contato com os conhecidos, façam novas amiza
des, viajem pelo Brasil e exterior, travem o bom combate e se promovam até
atingir os cargos finais da carreira. Afastem preconceitos. Sejam flexíveis. Não
tenham opinião formada sobre tudo. Creiam na metamorfose.

“Porque a vida é breve como flor da terra,
Só a esperança que o infinito almeja
Não pode parecer”
“Tristes Recordações”- Gonçalves Dias
Revolvam o passado, a ser trazido ao presente para evitar as erronias ou
mazelas, as recalcitrâncias ou renitências, as peripécias do desconhecido existir e
pensar, pois ele, o passado, como rimou Mário Quintana, não conhece o seu lugar.
Ele, o passado, está sempre no presente.
O gênio de vocês se presta aos contatos que o M inistério Público
impõe.
Mostrem a verdadeira dimensão de seus talentos sobretudo nos mo
mentos sérios.
Não se dispersem, não se isolem. Não percam as ilusões do mundo.
Organizem o pensamento. Percebam a brincadeira de mal gosto que a vida e
suas circunstâncias tantas vezes podem ser.
Cada um de nós foi agraciado com um universo próprio, completo,
compacto, com início, meio e fim intocáveis.
Os dramas vividos, os pequenos detalhes que parecem perdidos em
meio à história total, ainda que sejamos pequenas e comuns personagens, nos
dá o direito de também tentar possuir uma história.
Fomos selecionados porque temos mais ligação com a Justiça, onde é
importante, indeclinável, improrrogável até, o compromisso social e o senso
humanitário, de todo poético.
“Ah! Convém concluir:
O poeta é um fingidor,
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente” .
Fernando Pessoa/Cancioneiro, in Diário Oficial do Estado, seção I,
pág. 3, Suplemento, de 28.6.2001.
Que Deus acompanhe a todos!
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DISCURSO PROFERIDO PELO
DR. DÊNIS PEIXOTO PARRON

para que defendesse as liberdades públicas, os interesses difusos e coletivos e
o próprio regime democrático.

Excelentíssimo Senhor Doutor José Geraldo Brito Filomeno, digníssi
mo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, em nome
de quem cumprimento e saúdo as demais autoridades presentes;
Senhores e Senhoras;
Meus colegas de Ministério Público;
Coube-me a honra de falar em nome dos Promotores de Justiça do 80a
(octogésimo) Concurso de Ingresso à Carreira do Ministério Público e é com
enorme satisfação que o faço.
Grande foi a nossa luta. Longo o período de preparação até que esti
véssemos, enfim, aptos para assumir perante a sociedade o lugar que nos era
reservado. E não apenas assumir perante a sociedade, mas por ela, uma vez
que nos incumbe, como membros do Parquet, sua defesa.
Agora, a partir desse momento de conquista de uma das maiores garantias
destinadas aos membros do Ministério Público, a vitaliciedade, essa defesa poderá
ser efetuada de fonna ainda mais intrépida e altiva, mesmo porque esta garantia
presta-se justamente à proteção da coletividade, na medida em que defere a segu
rança necessária ao exercício permanente de nossas funções. Por isso, importante
não deslembrarmos que a garantia sob luzes, antes de ser proteção pessoal, consti
tui uma mola propulsora para que atuemos com a máxima dignidade e destemidez.
E, justamente, num período em que propostas de reformas, como a
chamada Lei da Mordaça, Medidas Provisórias, entre outras, se proliferam no
sentido de minimizar os poderes conquistados pela sociedade, mediante seu
guardião, o M inistério Público.
Agora, como Promotores de Justiça plenos, agora que podemos nos
sentir verdadeiramente incluídos nessa nobre Instituição, temos também o for
te mister de lutarmos para a manutenção dos poderes que lhe foram, pela Carta
Magna, deferidos, e a maneira mais nobre de se fazer isso corresponde justa
mente ao exercício diuturno de nossas funções de forma escorreita, a fim de
que os anseios da coletividade em gera! com relação aos Promotores de Justiça
sejam satisfeitos com plenitude.
É nosso dever impostergável lutar e zelar por nossa Instituição. Dar
continuidade ao excelente trabalho realizado pelos colegas mais antigos que,
de forma contínua e progressiva, atuaram sempre no sentido de engrandecer o
Ministério Público, até que reconhecesse o constituinte de 1988, diante da
democracia que se formava, a necessidade de dotá-lo de força e independência
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Contudo, acolhendo as palavras do enorme Hugo Nigro Mazzilli, “não
nos iludamos. O principal está por vir, ou seja, o correto e eficiente exercício
dos misteres à instituição conferidos, para a busca da sua efetiva consciência
social. Deve o Ministério Público chegar ao povo, de forma mais ampla possí
vel, para que saiba este o que a instituição pode fazer, o que deve fazer, o que
está fazendo, o que não está fazendo mas deveria fazer, quais seus instrumen
tos de trabalho, quais suas garantias, quais suas principais falhas e qualidades,
bem como suas mais prementes necessidades e reivindicações” .
Essa luta, agora mais do que antes, também é nossa. Devemos, então,
lutar para que seja esse Ministério Público cada vez mais forte, o que, em
última análise, significa uma sociedade mais forte e melhor alicerçada, na qual
seus integrantes exerçam suas cidadanias consoante desejo e previsão consti
tucionais, mormente nesses tempos em que ecoam pelo País as notícias de
irregularidades nas esferas dos Poderes Constituídos dos Estados. Notícias essas
que reclamam e esperam a imperiosa atuação ministerial.
Por outro lado, não nos podemos esquecer do que foram e representa
ram esses dois anos do, às vezes temido, estágio probatório.
Ao começar o exercício do extenso rol de funções do Promotor de
Justiça, as primeiras dificuldades se apresentaram. Muitas vezes, éramos a
própria Promotoria, em comarcas longínquas, desprovidas da infra-estrutura
esperada. Dotamo-nos então de um esforço permanente que, somado à empolgação do cargo recém-empossado, fez com que ultrapassássemos e vencésse
mos os obstáculos. Nesse período, em algumas ocasiões, provavelmente erra
mos. Porém, se erramos foi porque nos lançamos com ardor ao trabalho. Mas,
muito mais relevante do que os possíveis erros, foi nosso aprendizado.
Aprendemos, e por isso, desde já lhes agradecemos, com nossos pais,
os valores morais e educacionais básicos, que serviram de alicerce para a for
mação do profissional e ser humano que somos. Com nossos professores, que
nos lecionaram o Direito de forma tão bela e proficiente a ponto de nos apaixo
narmos por essa Ciência e tivéssemos coragem de trilhar o, muitas vezes peno
so, caminho jurídico. Com nossos cônjuges, a importância das abdicações que
fizeram para que galgássemos os patamares tão sonhados. Com os integrantes
da Corregedoria-Geral do Ministério Público que acompanharam com atenção
louvável nosso trabalho, seja examinando nossas peças práticas, seja visitan
do-nos em nossas Promotorias. Com nossos colegas mais antigos, que pacien
temente suspenderam seus afazeres para nos ajudar na superação de dúvidas
que se nos apresentavam com frequência. Colegas que se tornaram amigos.
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Assim, como resultado dessa formação, desses dois anos de aprendi
zado, podemos acreditar que estamos preparados para a continuidade de nos
sas importantíssimas funções, e por isso, mais uma vez agradecemos a todos
quantos nos permitem este momento, acrescentando aos já lembrados, o Egré
gio Conselho Superior pela criteriosa análise dos processos de vitaliciamento
e pelas orientações dispensadas no caminhar da carreira, e a douta Comissão
de Concurso que vê seu trabalho devidamente reconhecido e recompensado
neste momento de confirmação da escolha que fizeram.

Partindo dessa premissa, se fosse primavera, as flores deveriam servir
de inspiração, mas estamos no inverno, não apenas a estação do ano, onde o
frio transcende de quase todas as atitudes daqueles que nos governam. Muitos
governados também colaboram.
É frio o comportamento em relação aos sofridos irmãos do nordeste, é
frio o comportamento ante aqueles que contribuem materialmente para os co
fres da nação, é fria a relação entre os semelhantes, enfim, em época de apagão, como diz Júlio Ribeiro (“A Carne”) “embrusca-se o tempo, muda-se a
paisagem, o céu pardacento carregado de nuvens plúmbeas parece abaixar-se,
como se querendo afogar a terra”.
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Prossigamos, então, agora agraciados com o símbolo da incorporação
definitiva ao Ministério Público, o vitaliciamento, e renovando nossos com 
promissos e ideais de Justiça, na luta de uma sociedade melhor e mais equili
brada, sem nos esquecermos da necessidade de manter acesa a chama da empolgação que é ser Promotor de Justiça.
Que Deus nos abençoe nesta nova caminhada para que, na forma de
um dos preceitos do decálogo do Promotor de Justiça, da lavra do insigne
César Salgado, sejamos independentes, sem nos curvarmos a nenhum poder,
sem aceitarmos outra soberania, senão a da lei.
Obrigado a todos.

DISCURSO PROFERIDO PELO
DR. JOSÉ CARLOS COSENZO
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Decorridos dois anos de convivência com os colegas, entre estes aqueles
que dirigem sua associação de classe, estreitou-se o fugaz conhecimento inicial,
transformando-o em fraterna amizade, onde o que menos conta é o tempo de
carreira e o cargo ocupado, mas sim o afeto e o companheirismo por todos de
monstrado. Essa amizade que brota da fonte da vivência institucional, autorizanos, mesmo respeitando a regra protocolar - solene por si só - uma mudança no
direcionamento da prosa e ao invés de conselhos comuns, ao invés de abordar
um tema de época, tétrico por si só, fazer aqui um convite a reflexão.
Já o fiz anteriormente, aos que os antecederam e certamente o farei aos
futuros colegas, pois no mundo globalizado é tarefa cada vez mais difícil exer
citar a criatividade dentro do rígido formalismo.
Portanto, vamos iniciar a reflexão.

Meus caros colegas e amigos.
Reafirmando a satisfação imensa de, em nome da classe, poder falar-lhes
novamente, quero desde logo irmanar-me ao orgulho que certamente é o senti
mento que os envolve nesse momento, onde mais um obstáculo é superado, na
longa e difícil carreira que abraçaram, superação fruto da dedicação e correção
demonstrada no desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo assumido.

Em todas as atividades, por mais diferentes, por mais exóticas que se
jam, sempre conseguimos vislumbrar uma similitude com a nossa.
A mídia, extremamente criativa, fez veicular, nestes dias, nos princi
pais jornais e revistas semanais, uma publicidade de produto de crédito, onde
se inseriu a figura de uma violoncelista clássica e a ela atribuiu a seguinte
frase: “todo sonho tem seu preço; se seu sonho é a música, o preço é prática,
compromisso, dedicação e, claro, instrumentos, escolas e material” .

Geralmente, em cerimônia similar, quando o uso da palavra é franquea
do a pessoa estranha ao seleto grupo de vitaliciandos, quase sempre lhes é
presenteado um alinhamento de idéias onde destacam-se a união do grupo, o
degrau vencido e o brilhante futuro que os aguarda, como se fora uma conti
nuidade de festa de posse.

O que poderia ser apenas a veiculação do acesso ao meio material para
se atingir o fim pretendido por aquele que busca a carreira da música erudita,
em nada difere do comportamento que se exige do ator jurídico, mais especifi
camente daquele que integra a carreira do Ministério Público.

Quando se dirige a uma platéia heterogênea, a generalidade é a tônica
do discurso, mas, repetimos, quando o grupo é seleto, a abrangência quase
sempre é de um tema atual. Se na idade antiga, os que retratavam a época
enfatizavam as paisagens, se na idade média focava-se os castelos e os senho
rios, com o renascimento, as letras e as artes sobressaíam.

Singelo exame do elenco posto na publicidade, tem-se que a prática é
fruto da faina diária, com a dedicação exigida daquele que presta o compro
misso de bem servir à instituição. Desta, o que se espera é que forneça os
necessários instrumentos, escola visando a atualização e os bens materiais para
o cumprimento da espinhosa missão.
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Se conseguimos traçar um paralelo com o finai daquele parágrafo, o
início dele não diverge, pois certamente todo sonho tem seu preço. E para
transformar o início do sonho em realidade, muita luta foi preciso, desde os
primeiros passos na caminhada do difícil concurso de ingresso até o atual está
gio. Nessa esteira, mesmo sempre citado, nunca é demais repetir a frase lapi
dar de D. Helder Câmara: “sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas
sonho que se sonha a dois é realidade”.

Vivíamos sob manifesta indigência material, mas moralmente tínha
mos um patrimônio de vulto, mesmo sendo a única repartição pública do mun
do, composta de um homem só.

Alinhamos isso para concitá-los à reflexão e não para lhes impor
mais responsabilidade, mas para quando forem aplicar o disposto na Carta
Magna, respeitar e exigir a preservação dessas conquistas, espelhar na histó
ria daqueles que construíram com muito esforço e pertinácia a história da
nossa instituição.
Essa mesma vitoriosa história que lhes confere hoje a possibilidade de
alçarem o vitaliciamento, pois, no período anterior a 88, o estágio probatório
possibilitava apenas a confirmação na carreira. Vale dizer uma palavra acerca
do vitaliciamento, que no Império já fora outorgado apenas aos Magistrados,
nomeados então em caráter perpétuo e só por sentença sujeitos à perda do
cargo. Essa garantia constitucional que trata da proibição à dispensa sem cará
ter punitivo e à autotutela em matéria disciplinar trouxe-nos a almejada isonomia com o Poder Judiciário, ao lado da irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade. Reiteramos a reflexão. Cada conquista aumenta a responsabili
dade.
Cada degrau ou obstáculo ultrapassado faz surgir novo desafio. Se com
a vitaliciedade o titular do cargo tem o direito de mantê-lo até o advento da
aposentadoria compulsória ou de condenação em processo judicial, doutra ban
da, ficam os senhores sem a tutela trimestral da Corregedoria-Geral do Minis
tério Público, aumentando sensivelmente a responsabilidade pelo acerto e a
cobrança em caso de erros. Aqui repousa, com certeza, outra reflexão antes de
cada ato, pois quanto mais o tempo passa, quanto mais experiência se tem,
maiores e muito mais sérias serão as cobranças à quase perfeição. Aliás, do
Promotor de Justiça exige-se, no mínimo, que seja bom.

Muitas idéias foram surgindo, muitas teses foram sustentadas, quase
sempre em sede de Grupos de Estudos, onde reinava - e reina - a informalida
de e espírito de união. Foi ali que surgiu o Promotor natural, ali foi o berço da
ação civil pública e o inquérito civil para dar-lhe sustentação, enaltecendo o
Parquet em primeira instância.

Evidentemente, o biênio que se expira foi de enorme valia e, conforme
assertiva inicial, quem convida a reflexão não pode ter pretensão ao aconselha
mento, mesmo porque inúmeros outros experientes, já o fizeram. Quem convi
da a reflexão não pode também ter pretensão paternalista, ou traçar um quadro
de confortabilidade institucional, atingido pelo vitaliciamento.

Aliás, essa histórica sustentação e conquista, hoje o Governo Federal
ousa tentar fazer retroceder, através de Emenda apresentada por seu líder na
Câmara, o Deputado Arthur Virgílio, quer subtrair do Promotor de Justiça aquele que efetivamente tem contato com a comunidade - a atribuição de ins
taurar e dar a destinação legal ao inquérito civil, para entregá-la ao Chefe da
Instituição, contra a vontade da classe, contra a vontade da APMP que a repre
senta, e certamente, do Procurador-Geral. Ali surgiu a idéia das Promotorias
de Justiça e muitas outras acolhidas na Carta de 88, consagrando a maior con
quista a uma instituição até então.

Todavia, como estamos em permanente conflito social, num país onde
os mais humildes não vêem um futuro promissor nem com luneta, penso ser
importante, nesse convite que reitero, refletirmos sobre a história e as conquis
tas do Ministério Público e o futuro que os aguarda.
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Continuo insistindo na reflexão. O Ministério Público que hoje é gran
de e real, também foi fruto de sonhos dos homens que o construíram com
bravura indômita, a custa de muito sofrimento. A instituição era formada por
homens intrépidos que, munidos apenas de uma máquina de escrever, de sua
propriedade, desbravavam os sertões deste Estado.
Passamos, como toda instituição que engrandeceu por si mesma, por
situações difíceis, quando não havia concurso de ingresso e os membros eram
nomeados pelo Governo. Nos anos 30 a 40, o Governador do Estado nomeava
Desembargadores para exercer o Cargo de Procurador-Geral. Já pertencemos
ao Poder Executivo. Passamos por uma época em que o Chefe da Instituição, o
Procurador-Geral de Justiça, não tinha sequer a faculdade de nomear o Promo
tor de Justiça para preenchimento de cargo efetivo, tarefa conferida ao Gover
nador do Estado, em despacho com o Secretário da Justiça, que escolhia um da
lista tríplice, não raro com ingerência política externa.

Sim, o futuro somente pode ser promissor se soubermos que o passado
foi sério e não é merecedora de respeito qualquer instituição que não respeita
sua história. A cada dia terão um ferrenho adversário, e os maiores serão aque
les cujos interesses espúrios são contrariados, e para estes, quanto mais frágil
a Justiça, melhor.

430

Justitia, São Paulo, 63 (194), o b r./ju n . 2001

N O TIC IÁ R IO

Aqui a resposta é o óbvio; nós estamos atrapalhando os interesses ile
gítimos daqueles que acham importante o enfraquecimento da Justiça.
Como afirmamos, com sustentação em todos os meios de comunica
ção, essa convulsão social que parece perenizar, traz-lhes mais cobrança, pois,
se a criminalidade aumentou de forma assustadora, se as diferenças sociais
tornaram-se abissais, se os direitos previstos na Carta M aior estão se tornando
inalcançáveis, se a classe menos favorecida não tem acesso à saúde, à educa
ção e habitação dignas, se a sociedade acha-se indefesa, em vocês repousa a
última esperança.

Excelentíssim o Senhor Dr. Paulo Mário Spina, Digníssimo Procura
dor de Justiça Conselheiro, representando o Egrégio Conselho Superior do
M inistério Público.
Excelentíssimo Senhor Dr. Clóvis Almir Vital de Uzeda, Digníssimo
Procurador de Justiça Secretário do Egrégio Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça.

Não podemos deixar de proclamar, sempre que a oportunidade surgir,
que somos uma instituição incorruptível, autêntica reserva moral dessa nação,
composta de pessoas a quem se cobra, em troca da liberdade e independência
funcional, a mais absoluta retidão e sensibilidade no trato com pessoas e bens,
principalmente porque, a mesma sociedade que nos paga a duras penas e nos
empresta enorme confiabilidade, é extremamente exigente, e poderá, caso não
venhamos a corresponder, ser rigorosamente implacável.

Excelentíssimo Senhor Dr. José Carlos Cosenzo, Digno Promotor de
Justiça Presidente da Associação Paulista do Ministério Público.

Para tanto, é importante ser ousado, mas com os pés no chão; ser cria
tivo, mas obediente à lei; ser valente, mas não sobrepujar os fracos; ser rigoro
so, sem ferir injustamente o semelhante e, como se tivessem aceitado o convite
à reflexão, saber que, se dos moderados não se pode esperar decisão suprema,
dos exaltados não se pode, nunca, esperar uma decisão segura.
No início da prosa, pensando em dar uma solução inteligível à propos
ta reflexiva, alinhamos um parâmetro de carreira trazida numa propaganda
comercial. Por isso, dando contornos finais, vem-nos à memória outra propa
ganda muitíssimo veiculada alguns anos, onde se indagava ao público alvo se
o produto era bem vendido por sua boa condição, ou se a sua boa condição
decorria das boas vendas. Podemos adaptá-la à situação institucional; o Minis
tério Público é uma instituição respeitada porque somos fortes, ou somos for
tes porque o Ministério Público é uma instituição respeitada?
Essa derradeira reflexão proposta poderá trazer-nos certeza absoluta
de que o Ministério Público sempre será uma instituição respeitada se conti
nuarmos sempre fortes, agora mais, com o vosso vitaliciamento. Estamos or
gulhosos em tê-los conosco definitivamente. Obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO
DR. AGENOR NAKAZONE
Excelentíssimo Senhor Dr. José Geraldo Brito Filomeno, Digníssimo
Procurador-Geral de Justiça.
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Excelentíssimos Senhores integrantes da douta Banca Examinadora do 80P
Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público, Doutores Luiz Antonio Gui
marães Marrey, Amaro Alves de Almeida Neto, Paulo Mário Spina, Rubem Ferraz de
Oliveira, Walter Paulo Sabella dignos Procuradores de Justiça e Dr. José de Castro
Bigi, ilustre representante da Ordem dos Advogados do Brasil, ora ausente.

Nobres Procuradores e Promotores de Justiça presentes.
Senhoras e Senhores
Dignos Promotores de Justiça do 80a Concurso de Ingresso à Carreira
do Ministério Público e ora vitaliciandos.
Hoje é a terceira vez que lhes falo neste ano de 2001. Caso esse fato
constitua tristeza para os senhores, para mim é motivo de alegria.
Este é um dia muito especial para todos nós. De um lado os jovens
Promotores de Justiça completam mais uma etapa de sua vida institucional,
passando a ser membros vitalícios do Ministério Público.
Árdua foi a luta até a chegada deste dia, mas, sem dúvida, todos, de
uma forma geral, se esforçaram ao máximo para conseguir este objetivo.
É, também, um momento especial para a Corregedoria-Geral do Minis
tério Público que, ao longo destes dois anos, inicialmente através da gestão do
Dr. Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes e agora da nossa, travou uma intensa
luta com o objetivo precípuo de orientá-los, visando o aprimoramento funcional.
Com o vitaliciamento nova etapa se inicia. De hoje em diante, a sim
ples orientação cede lugar à busca do perfeccionismo. Erros, imperfeições e
equívocos, típicos do noviciado, não mais poderão ser aceitos sem a enérgica
orientação e punição, se necessário. O vitaliciamento não representa, portan
to, a liberação da fiscalização da Corregedoria-Geral do Ministério Público,
mas uma mudança no seu enfoque.
É, pois, agora, que os doutos Promotores de Justiça vitaliciandos passam
a ter o dever e a obrigação de demonstrar que, efetivamente, fizeram por merecer
o voto de confiança que lhes foi dado ao ser proposto o vitaliciamento.
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Para alguns dos senhores uma nova e importante etapa da vida funcio
nal já se consumou, para outros ela se aproxima rapidamente, é o momento de
definição sobre promoção e assunção de cargo titular de primeira entrância.

É preciso encontrar as respostas no quadro em que se vive, seja qual for a
situação fática.
A seriedade está relacionada ao profissionalismo, e do Promotor de
Justiça, como de todo agente público, espera-se tal noção de responsabilidade.
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Significa dizer que o ato de escolha da Promotoria de Justiça implica na
ciência plena dos problemas a ser enfrentados. Implica mais em saber como
enfrentá-los e na criatividade para sua resolução, e não simplesmente ignorá-los
à espera de nova promoção ou remoção, deixando o cargo para outro incauto.
Passamos por momentos de lenta movimentação na carreira, onde a
regra é a de permanência prolongada em cada etapa, o que reforça a tese da
necessidade de racionalização na atuação funcional, seja na área criminal,
seja na cível, em especial, na tutela de interesses metaindividuais.
Daí porque é hora de modernização, de adequação à nova realidade,
em que cada vez mais lhe é exigido atuar com profissionalismo.
Atravessamos a paradoxal era da informática e do volume inclemente
de processos, de procedimentos, de pessoas que necessitam de atendimento,
ou seja, época em que ao mesmo tempo em que a modernidade auxilia com
computadores impõe aumento considerável em nossa carga de trabalho.
Paralelamente, a crise porque passa nossa Nação, país de terceiro mun
do, de péssima distribuição de renda e de discrepâncias sociais tão grandes
como nossa dimensão territorial, que tornam cada vez mais necessárias a pre
sença e atuação do Ministério Público, cobra da Instituição modéstia franciscana na administração de seus recursos.
Sem embargo de boas políticas de administração, é fácil constatar que
as Promotorias de Justiça são carentes de suporte material e humano, em uma
crise que não apresenta horizontes favoráveis a curto espaço de tempo.
A Corregedoria-Gera! do Ministério Público, longe de desconhecer
esse difícil quadro, o toma em conta, todos os momentos, para recomendar
muita ousadia e comprometimento.
Ousadia, na adoção de medidas não-ortodoxas, embora pautadas pelo
equilíbrio e bom senso; comprometimento, na atitude séria no enfrentamento
dos problemas da comunidade em que oficia, empenhando todos os esforços
em favor dos comarcanos.
O Promotor de Justiça deve, antes de tudo, ter uma visão global da
sociedade em que milita, contrapondo as necessidades da Promotoria de Justi
ça às possibilidades do Ministério Público, que reclama postura dialética e
dinâmica. De nada adianta esperar por nomenclaturação de cargos, quando
improvável; pela chegada de novos funcionários, quando impossível; ou pela
diminuição do afluxo processual, quando a comunidade clama por soluções.

Algumas providências básicas constituem dever da Instituição ou de
seus membros, como o de estender o horário de atendimento ao público e
jamais restringi-lo sob o pretexto de tarefas meramente processuais. Reservar
manhãs, iniciar o atendimento antes do normal expediente forense, atender a
todos os que comparecem em situações emergenciais, são algumas das manei
ras de cumprir com dignidade esse grave mister.
Jamais adotar o amadorismo na atuação profissional, seja na área cri
minal em que se detém a exclusividade da ação penal pública, seja no modo de
encarar a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos,
mantendo sempre postura de autor e não de mero interveniente no feito.
O Promotor de Justiça deve atuar comprometido com o sucesso da
ação penal ou civil, isto é, não basta a sua proposição, é fundamental o resulta
do final dela.
Promover ações civis públicas com cautela, lembrando que a prudên
cia não significa omissão, mas a consideração das vertentes possíveis, ponde
rando os reflexos de sua conduta. A boa ação, o processo fundado, eleva a
imagem da instituição perante a população. A ação temerária, a procura desne
cessária da mídia com a exposição da coisa ainda não julgada, atira o Ministé
rio Público à execração pública.
O Promotor de Justiça deve cuidar para não se tomar jam ais refém da
imprensa, de corporações políticas e mesmo da sociedade civil, por vezes re
presentadas por organizações de origem, titularidade e interesses duvidosos.
Deve atuar com profissionalismo, com a dedicação de um sacerdote, a atenção
de um cirurgião e o amor dos nossos primeiros professores, jamais descuidan
do dos interesses que a ele incumbe defender.
Por fim, a respeito de profissionalismo, é oportuno dizer que a atividademeio, ou seja, a administração da Instituição também deve ser assim exercida.
Hoje a Instituição conta com 1.430 Promotores de Justiça, 202 Procuradores
de Justiça e quase 3.000 funcionários, equivalente a uma empresa de médio porte.
Como disse em meu discurso de posse, é necessário repensar a forma
de administração e gerência da atividade-meio, reservando aos Promotores de
Justiça a atuação única na atividade-fim.
Como Corregedor-Gerai do Ministério Público, pois, desejo a todos
sucesso e a certeza de que a atuação funcional virá confirmar minha proposta
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de vitaliciamento dos integrantes do 80a Concurso de Ingresso à Carreira do
Ministério Público.

decapitar porque se manteve fiel até o fim às suas convicções morais e religio
sas, disse-lhe apenas: “sê o que quiseres; mas entrega-te integralmente”.

Como membro do Ministério Público, que encontrem o amparo e a
felicidade que trilharam sempre os meus caminhos em nossa casa.

Ora, um conselho que ora reputo totalmente dispensável a esta valoro
sa turma de Promotores de Justiça, muitos deles, aliás, já promovidos a cargos
de 2a entrância, e na expectativa de 3a entrância, até! Isto porque, temperados
pela luta cotidiana de cada Promotoria de Justiça pelas quais passaram, e dis
ciplinados pela têmpera, caráter, e determinação, cada qual já pratica a referi
da lição de São Thomas Morus. Sim, mesmo porque já comprovaram que se
dedicaram, e efetivamente continuam a dedicar-se, integralmente, às relevan
tes funções da carreira que abraçaram com fervor.

Como cidadão, ter a tranquilidade de saber as mãos que tocam o futu
ro de nosso Ministério Público do Estado de São Paulo
Muito obrigado.

DISCURSO PROFERIDO PELO
DR. JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO
Há dois anos, quando exercia as funções de chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, tive a grande satisfação de assistir à cerimônia de
posse, e depois participar da reunião de escolha inicial das circunscrições judi
ciárias por esta turma de vitaliciandos.
E nas duas oportunidades pude aquilatar não apenas o justíssimo orgu
lho de todos pelo fato de terem vencido uma das mais duras provas de seleção
do país, como também, e principalmente, a ansiedade por iniciarem seu rele
vante trabalho em prol da coletividade.
Vencido um módulo da Escola Superior do Ministério Público, colo
caram mãos à obra por tanto tempo aguardada, depois outro módulo, e mais
trabalho, e hoje recebem o galardão de membros vitalícios da Instituição.
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De minha parte, portanto, apenas resta concitá-los a que continuem no
bom caminho, já trilhado, e que realizem os sonhos que acalentam desde o
primeiro momento em que, orgulhosamente, puderam dizer com toda a justiça
e merecimento: sou um Promotor de Justiça!
Firmando o termo já lido, declaro-os vitaüciados.
Obrigado, e muitas felicidades.
Está encerrada a sessão.

GRUPOS DE ESTUDOS
Durante o segundo trimestre de 2001, foram realizadas as seguintes
reuniões de Grupos de Estudos:

Passados os dois anos de estágio probatório, e mais uma vez para orgu
lho de todos, e satisfação de todo o Ministério Público, não houve um caso
sequer de reserva com relação a qualquer integrante desta turma.

CARLOS SIQUEIRA NETO (C apital), AMARO ALVES DE
ALMEIDA FILHO (ABCD), ADILSON RODRIGUES (Osasco/Guarulhos)
e JOÃO BATISTA DE A. SAMPAIO (Mogi das Cruzes): dia 26 de abril na

Ao contrário. Tanto a Procuradoria-Geral de Justiça, que acompanhou
de perto a jornada de todos, sobretudo nas árduas designações para os mais di
versos rincões do nosso Estado, como a Corregedoria-Geral do Ministério Pú
blico, seu Conselho Superior, e o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça, atestaram a prova e referendaram este verdadeiro diploma de proficiên
cia de todos para as graves missões cometidas ao Promotor de Justiça.

sala de reunião do Ministério Público no Prédio “Complexo Judiciário Minis
tro Mário Guimarães”, situado na Avenida Abraão Ribeiro, 313 - Barra Funda/
SP, o Dr. Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo, Procurador de Justiça aposenta
do, proferiu palestra sobre o tema: “Plano de Atuação: Objetivos e Diretrizes”.

Com efeito, testados que foram ao ensejo do duríssimo certame do 80fl
Concurso de Ingresso, e, posteriormente, no embate diário da luta pelo seu
constituinte, nada mais nada menos que o povo paulista, encerraram brilhante
mente essa etapa de provas práticas e do mundo real, num verdadeiro batismo
de fogo e subsequente crisma para seu futuro na Instituição.
Ao aconselhar um jovem para a vida, já que se revelava confuso e sem
rumo, Thomas Morus, o célebre ministro de Henrique VIII, por ele mandado

MÁRIO MOURA ALBUQUERQUE (Bauru): dia 5 de maio, na Casa
do Advogado, situada na Avenida Nações Unidas, 30-30 - Bauru/SP, o Dr.
Gianpaolo Poggio Smanio, Promotor de Justiça, proferiu palestra sobre o
tema: “Da Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica” .
REGIÃO DE FRANCA (Franca): dia 12 de maio, no Auditório da
Faculdade de Direito de Franca, situado na Avenida Nicacio, 2.377 - Franca/
SP, o Dr. Jorge Alberto de Oliveira Mar um. Promotor de Justiça, proferiu
palestra sobre o tema: “Intimação Pessoal do Promotor de Justiça Eleitoral Prerrogativa Institucional”.
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JOÃO SEVERINO O. PEREZ (Araçatuba): dia 19 de maio, na Sede
Regional da Associação Paulista do Ministério Público, situado na Rua Cam
pos Salles, 97 - sala 3 1 —3“ andar - Centro - Araçatuba/SP, o Dr, José Eduar
do Martins Cardoso, Presidente da Câmara dos Vereadores no Município de
São Paulo, proferiu palestra sobre o tema: "Lei de Responsabilidade Fiscal”.
CLAUDIA SOARES FROTA ANDRADE (Registro): dia 24 de maio,
no Estoril Palace Hotel, situado na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116) Km
442 - Registro/SP, o Dr. Marino Pazzaglini Filho, Procurador de Justiça apo
sentado, proferiu palestra sobre o tema: “Crimes de Responsabilidade Fiscal Lei n- 1.028 de 19.10.2000” .

IBRAHIN NOBRE (Baixada Santista): dia 2 de junho, na Câmara
Municipal de São Vicente, situada na Rua Jacob Emerick, 1.195 - Parque Bitaru
- São Vicente/SP, o Dr. João Francisco Moreira Viegas, Procurador de Justi
ça, proferiu palestra sobre o tema: “Reformas Institucionais”.
RONALDO PORTO MACEDO (Presidente Prudente): dia 23 de ju 
nho, no Hotel Fazenda Campo Belo, situado na Vicinal Álvares Machado/Coronel Goulart, Km 3,7 - Álvaro Machado/SP, o Doutor Agenor Nakazone,
Corregedor-Geral do Ministério Público, proferiu palestra sobre o tema: “Corregedoria-Geral do Ministério Público, Filosofia, Racionalização e Informati
zação”.

MAGALHÃES NORONHA (Araraquara), ALUÍSIO ARRUDA (Ri
beirão Preto) e REGIÃO DE FRANCA (Franca): dia 30 de junho, no Salão
do Júri do Fórum de Ribeirão Preto, situado na Rua Alice AUen Saad, 1.010 Ribeirão Preto/SP, o Desembarcador Doutor Gilberto Passos de Freitas, pro
feriu palestra sobre o tema: “Crimes Ambientais”.
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