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SEÇÃO CRIMINAL

A investigação criminal e o acesso à
Justiça
Valtei F oleto Santin'**1
Promotor de Justiça - SP_______________________________________________________

Sumário: I — Introdução II - Acesso à justiça penal III-Investigação criminal IV
- Conclusão Bibliografia

I - Intr odução
O movimento de acesso à justiça é mundial na busca incessante de
facilitar a utilização do Judiciário para a solução das lides, por meio da superação
dos entraves econômicos, com isenção de custas e fornecimento de assistência
judiciária integral, do aumento das pessoas legitimadas a pleitear em Juízo por
interesses difusos e das camadas pobres e de consumidores, da criação de
procedimentos mais céleres e informais, da proliferação de juizados especiais
e de Juízos para a aproximação ao povo e de métodos alternativos de solução
dos litígios, como juízo arbitrai e conciliação.(1>
Os avanços mais significativos nas ondas de acesso à justiça sempre
foram conseguidos na esfera civil, em constante evolução processual
N a á ie a p e n a l, os m o v im en to s sem pre fo ram m ais tím id o s,
provavelmente porque a maioria dos crimes é de ação pública, de exercício
privativo do Ministério Público (art 129, I, da Constituição Federal), sendo
minoria a movimentação privada, por ação privada do ofendido (art 30, CPP)
O acesso à justiça é tema bastante discutido nos últimos tempos, para
melhorar e facilitar os mecanismos de ingresso em Juízo para obtenção de
prestação jurisdicional, sendo priorizado neste trabalho o ângulo da esfera penal,
especialmente a fase de investigação criminal..
(*) Mestre em Processo pela Fadusp
(1) CAPPELLETTI Mauro eGARTH Bryant “Acesso à justiça”, paiúm
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II - Acesso à justiça penal
N a esfera penal, o acesso à justiça pode ser analisado pelo aspecto
econômico, da legitimidade processual, da simplificação processual e da
investigação criminal
Na ótica econômica, já era tradicional a assistência judiciária ao réu,
custeada pelo Estado A Constituição Feder al ampliou o seu significado, ao prever
a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes econômicos (art 5Ü,
LXXXin, CF), que em relação ao acusado vai além da assistência jurídica do
profissional, passando pelacolocação de intéipretes e tradutores àdisposição do réu,
conforme preconizado pelaConvenção Interamericanade Direitos Humanos, Pacto
de San José (art 8Q, § l ü), em vigor no Brasil, tudo para facilitar a defesa do réu
Sob o ângulo da legitimidade processual, já existia a ação penal pública
subsidiária promovida pelo ofendido por inércia do Ministério Público (art 5Ü,
LIX, da Constituição Federal, e art 29, do Código de Processo Penal), um
mecanismo tradicional de ampliação de legitimidade de acusação e acesso à
justiça. Na ampliação das pessoas autorizadas a acusar (Ministério Público e
ofendido) surgiu a legitimidade das entidades, órgãos e associações de pr oteção
ao consumidor para o exercício da ação subsidiária ou intervenção como
assistentes por crimes contra as relações de consumo (art 80 do Código de
Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078/90), abrindo ainda mais o leque de
legitimados para a ação penal pública, também por inércia do Ministério Público
Na simplificação processual, a Lei n- 9 099/95 normalizou sobre o
procedimento dos crimes de menor potencial ofensivo (pena de até 1 ano), criando
o termo circunstanciado, que concentra as informações sobre os fatos numa única
peça-fazendo com sucesso o papel do bur ocrático inquérito policial - , que remetido
imediatamente a Juízo pioporciona a realização de audiência preliminar, em
procedimento marcado pela informalidade, celeridade e oralidade, para proporcionar
oportunidade de reparação dos danos, representação, aplicação imediata de pena,
arquivamento ou oferecimento de denúncia, agilizando e facilitando a decisão sobre
pequenos delitos, inclusive em procedimento sumaríssimo (art. 69 e segs) Na
Reforma Piocessual Penal em andamento, a Comissão do Ministério da Justiça
pretendia inicialmente propor alterações no Código de Processo Penal, como a
criação de novo instrumento de investigação, a apuração sumária, destinada aos
demais crimes (art. 4Q, II, CPP), cujas informações deveríam ser enviadas ao
Ministério Público, no prazo de 10 dias (art. 5°, § 2-, CPP), que poderíam servil de
base à formação de convencimento do Ministério Público para o início da ação
penal (art 7-). Essa m edida consistiría em m ecanism o de sim plificação
procedimental e agilização do acesso à justiça Entretanto, o Anteprojeto em
andamento não previu a apuração sumária, infelizmente

A investigação criminal compor ta alguns problemas que começam pela
atuação policial, passando pela intervenção do M inistério Público até a
participação da vítima, do indiciado e de outros entes estatais, que se relacionam
à atribuição de realização de investigação, ao monopólio policial e o valor das
investigações, porque para o ingresso de ação penal exige-se um mínimo de
elementos sobre a autoriae materialidade fornecidos pela investigação criminal,
para acompanhai a denúncia ou queixa-crime para o seu recebimento pelo juiz.
Também o exercício do contraditório e da ampla defesa na fase de investigação.<2)

12
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III - Investigação cr iminal
A atividade de investigação criminal destina-se ao fornecimento de
elementos mínimos sobre a autoriae a materialidade do delito, para a foimação
da opinio delicti do Ministéiio Público, o desencadeamento ou não da ação
penal pública e o embasamento para o recebimento da denúncia e concessão
de medidas cautelares pelo juiz Também serve para embasar a queixa-crime
da vítima nos crimes de ação privada ou ação penal subsidiária A atiibuição
para a realização de investigação criminal é das polícias, especialmente a Polícia
Federal, as Polícias Civis e as Polícias Militares, por crimes federais, estaduais
e militares, respectivamente
O principal obstáculo do acesso à justiça na esfera criminal relacionase à investigação criminal, pelo sistema burocrático e demorado com que
realizada ti adicionalm ente pela polícia, quase de form a exclusiva, sendo
necessária a análise da exclusividade da polícia na investigação criminal, se as
demais polícias podem investigar delitos fora da sua área de atuação normal,
se outros entes estatais extrapoliciais podem investigar e a atuação da vítima,
do indiciado e do cidadão
A investigação criminal em sentido amplo pode ser pública ou privada
Pública quando elaborada pelos entes estatais; privada, providenciada pela vítima,
pelo cidadão e por entes privados Normalmente, ela é desempenhada por entes
públicos, principalmente policiais, mas não são descartados os esforços particulares
E preciso destacar que os serviços de segurança pública são obrigação
do Estado, com a participação de todos, pata a preservação da ordem pública e
incolumidade e patrimônio do cidadão (art 144, caput, CF) Esses serviços
destinam-se à prevenção, repressão, investigação de delitos, vigilância e polícia
de fronteiras e polícia judiciária Esses serviços são encarados com o funções
para a segurança pública A prevenção destina-se a evitar a ocorrência de cr imes;
a repressão é a pronta providência para a prisão do infrator; a investigação é
(2)

Sobre a paiticipaçao na investigação criminal vide Valtei Foielo Santin “O Ministério Público
na investigação criminal” passim
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para fornecei elementos de pi ova para o desencadeamento da pretensão punitiva
estatal; a polícia de fronteiras é para controlar o ingresso e saída de pessoas e
mercadorias no país; a polícia judiciária é para auxiliar e cooperar com as
atividades do Judiciário e do Ministério Público, no cumprimento de mandados
e diligências

conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade (IX), dispositivos que
evidenciam a possibilidade de em preender todo o tipo de investigação
(administrativa, civil ou criminal) O poder de investigação do M inistério
Público visa facilitar e estimular o acesso à Justiça<4)

A polícia federal e as polícias civis e militares não têm exclusividade
na realização de investigação ci iminal, mesmo em relação aos outr os organismos
policiais como a outros entes públicos O princípio é da universalização da
investigação, em consonância com a dem ocracia participativa, a maior
transparência dos atos administrativos, a ampliação dos órgãos habilitados a
investigai e a facilitação e ampliação de acesso ao Judiciário, piincípios
decorrentes do sistema constitucional atual O reconhecimento do monopólio
investigatório da polícia não se coaduna com o sistema constitucional vigente,
que pievê o poder investigatório das comissões parlamentares de inquérito
(art 58, § 3Ü) e do Senado Federal para o processamento e julgamento do
Presidente e do Vice-Presidente da República, dos M inistros do Supremo
Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geial da
União nos cr imes de responsabilidade (art. 5 2 ,1 e II), o exercício da ação penal
e o poder de investigar do Ministério Público (art 129,1, III e VI), o direito do
povo de participar dos serviços de segurança pública (art 144, caput), função
na qual a investigação criminal se inclui (art. 144, § l ü, I, e § 4Ü), o acesso ao
Judiciário (art. 5Q, XXXV) e o princípio da igualdade (art 5Ü, caput e I ) (3)45
Note-se que não há “privatividade” ou “exclusividade” absoluta no
exer cício de poder de maior relevância, a ação penal, inerente à sober ania estatal,
em face da possibilidade da ação privada subsidiária, não é razoável que haja
no poder estatal de menor relevância, a investigação criminal, especialmente
porque a fase de investigação é facultativa paia o exercício da ação penal e
acesso ao Judiciário se a acusação possuir elementos suficientes da autoria e
materialidade do crime para embasar a denúncia penal (arts. 39, § 5Ü, e 40, do
CPP) A Constituição Federal não condiciona o exeicício da ação penal à
realização de investigação policial
Em relação ao Ministério Público a Constituição Federal previu a sua
função de promover privativamente a ação penal (art 129, I), instaurar o
inquérito civil e promover a ação civil pública (III), expedir notificações nos
procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações
e documentos para instruí-los (VI), requisitar diligências investigatórias e a
instauração de inquérito policial (VIII) e exercer outras funções que lhe forem
(3)

“Sobre a universalidade da investigação e inexistência de monopólio da polícia na investigação”
vide Santin op c il, pcnüm.
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A atribuição da Polícia Federal não chega a ponto de impedir o trabalho
investigatório do Ministério Público Federal, titular da ação penal por crimes
federais, e de outros órgãos públicos (o Senado, as comissões parlamentares de
inquérito, o Judiciário e autoridades administrativas). Se o Ministério Público
não pudesse investigai crimes em relação a indiciados sem foro especial pela
aplicação da “exclusividade” de polícia judiciária e pela função constitucional
da polícia na apuração de crimes também não podeiia investigar os delitos dos
seus membros O mesmo raciocínio seria aplicável à investigação por órgão
judicial pelos crim es praticados por juizes, bem assim às investigações
parlamentares
A atuação do M inistéiio Público na investigação ainda gera debates
jurídicos e não está pacificada
Atualmente, o poder investigatório próprio do Ministério Público vem
sendo questionado em recursos e ações diretas de inconstitucionalidade, nas
instâncias superiores, por indiciados e entidade associativa policial. A Adepol
(Associação dos Delegados de Polícia) promoveu várias ações diretas de
inconstitucionalidade, sem êxito. A E Suprema Corte brasileira não concedeu
nenhuma medida liminar, mantendo eficazes as normas da Lei nü 6 825/93 e
Lei Com plem entar Federal na 75/9.3 (A D IN ne 1.142) e resoluções da
Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, referentes à Promotoria de
Investigação Penal (ADIN nü 1.138-3 RJ) e da Procuradoria-Geral de Justiça
do Paraná, na instituição de Promotoria de Investigação Criminal (ADIN nü
1 ,336-PR)
Apesar disso, no âmbito do Suprem o Tribunal Federal, não está
pacificada a possibilidade ou não de investigação criminal pelo Ministério
Público
Em 1997, a E l u Turma decidiu ser “regular a participação do Ministério
Público em fase investigatór ia”,<s) sinal da possibilidade de investigação criminal
pelo Ministério Público
Por outro lado, a E 2a Turma, em dezembro de 1998, decidiu de forma
restritiva, entendendo que “não cabe ao membr o do Ministério Público realizar,
(4)

SANTIN op cii,pcnsim

(5)

FREITAS Silvanade “Supremo tende a reconhecei apreensões “Folha de S. Paulo”, caderno
1. pág 8, ed 22 4 1999 Vide também ADIN nü 1 571-1 Rei Min Néri da Silveira
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diretam ente, tais investigações, mas requisitá-las à autoridade policial,
competente para tal (CF art 144, l ü e 4Ü) “ (RECR nü 2054'7.3-AL, Rei. Min.
Carlos Veíloso, vu , j em 15 12 1998,01 19 3 1999,pág 19,Ement vol 194302, pág 348 ) Em maio de 1999, no RE nü 233072/RT, por maioria de votos,
sendo relator originário o Min Néri da Silveira e para o acórdão o Min Nelson
Jobim, não conheceu de recurso extraordinário interposto pelo M inistério
Público contra decisão do TRF da 2- Região (RI) que anulara o processo,
iniciado com base em investigações do M inistério Público (“B oletim
Informativo do STF” n22 143, 148 e 150, www.stf gov br)
Por seu turno, no E. Superior Tribunal de Justiça, a situação é diferente,
com confirm ação p acífica d a atuação do M in istério P úblico na fase
investigatória, conforme se depreende de inúmeras decisões, das 5a e 6a Turmas.
Em 1994, a 6a Turma, Rei o M in. Pedro A cioli, chancelou a
possibilidade do Ministério Público atuar na fase antecedente à ação penal,
assentando: “Não causa nulidade o fato do promotor, para formação da opinio
delicti, colher preliminarmente as provas necessárias para ação penal” (RHC
nQ 3 586-2/PA, v.u , j e m 9 5 1994, DJU de 30 5 1994) Em 1998, a 6a Turma, •
Rei o Min Vicente Leal, entendeu que o Ministério Público possui competência
para investigar (RHC nü 7 063/PR, D l 14 12.1998, pág 302) e pode efetuar
diligências, colher depoimentos e investigar os fatos, para o “fim de poder
oferecer denúncia pelo ver dadeiramente ocorrido” (RHC n° 8 025/PR, v.u , DJ
18 12 1998, pág 416)
A 5 a Turma tem seguido a mesma linha e expressado seguramente a
possibilidade da participação do Ministério Público na fase pré-processual para
apuração de crime, com inúmeras decisões recentes (RHC nü 7.445/RJ, Rei
Min Gilson Dipp, D l lü.2 1999, pág 218; RHC n°8 732/RI, Rei Min Felix
Fischer, v.u , DJ 4 10.1999, pág 64; HC n2 10 725/PB, Rei Min Gilson Dipp,
vu., D l 8 3 2000, pág 137; HC nu10 605/PB, Rei. Min Félix Fischer, v .u , DJ
13 12.1999, pág 167)
O E. ST Í tam bém co n sid ero u in ex isten te im pedim ento para
oferecimento de denúncia por promotor que atuou na fase investigatória, tendo
em vista a p o ssib ilid a d e p a ra form ação da opinio d e lic ti de colher
preliminarmente as provas necessárias para a ação penal (RHC nü .3 586-2/PA,
6a T , Rei Min Pedro Acioli, v u , j 9 5 1994, DJU 30 5 1994) Em sentido
semelhante: HC nü9 02.3/SC, 5a T , Reí Min Felix Fischer, j em 6.6 1999, in
Informativo Jurídico nü 22, www stj govbr/stj/instituc/Injur22.htm O assunto
foi convertido na Súmula nQ234: “A participação de membro do Ministério
Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou
suspeição para o oferecim ento da denúncia” (“Informativo Jurídico” 44,
w w w .stjgov.br, jurisprudência; DJ 7 2 2000, pág 185)
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O E. Tribunal Regional Federal, da D Região (DF), reconheceu o poder
do M in isté rio P ú b lico de instaurar in q u érito civ il ou p ro ced im en to
investigatório, para apuração de crimes contra a ordem tributária (Juiz Cândido
Ribeiro), em que quebrado judicialmente o sigilo bancário do investigado, mas
a sse g u ra d o a e ste o ac esso às m o v im en taçõ es b a n c á ria s (MS n°
199801 00 027824-6/PA, DJ 15 3 1999,pág 17 eH C n2 l 998 01.00 0482930/PA, DJ 12 3.1999, pág 99), facilitando o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
O E Tribunal Regional Federal, da 2- Região (RI), entendeu que, nos
termos do artigo 129, VI, da Constituição Federal, “pode o Ministério Público
proceder às investigações cabíveis, requisitando informações e documentos para
instruir seus procedimentos administrativos preparatórios da ação penal” (98/
0032251-5) A posição não é pacífica, por entendimento contrário (HC nü
96 02 35446-1,2a T , Rei Des Fed Silvério Cabral, vm , j em 11.12.1996, e H C
n2 97 02 09315-5, Ia T, Rei Des Fed NeiFonseca, vu., j em 19 9 1997, DJU de
9 10 1997)
O E Tribunal Regional Federal, da 4- Região (RS), reconheceu a
possibilidade de denúncia com base em “investigações precedidas pelo Ministério
Público”, que “pode investigar fatos, poder que se inclui no mais amplo de
fiscalizar a cor reta execução da lei”, de modo que tal “poder do Órgão Ministerial
mais avulta quando os envolvidos na infração penal são autoridades policiais,
submetidas ao controle externo do Ministério Público” (HC n° 97 04.26750-9/
PR, Rei luiz Fábio Bittencourt da Rosa, Ia T , v u , j 24 6 1997, DJU 16 7 1997)
O E Tribunal de Justiça de São Paulo, no HC n- 95 852/SP, sendo
relator o Des Nelson Fonseca, em virtude de atuação de membro do Ministério
Público na fase do inquérito policial, decidiu sobre a admissibilidade do
“promotor de justiça, designado para a fase investigatória, promover a ação
penal”, porque “acompanhamento dos atos de investigação ou realização direta
de diligências relevantes que não se erigem em impedimento à sua atuação”
(6a Câm Crim., j em 15 8 1990, RT 660/288)
O E Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul admitiu investigação
pelo Ministério Público para a colheita de provas para servir de base à denún
cia ou à ação penal (RT 651/313) O juiz gaúcho Vladimir Giacomuzzi, em
julgamento dehabeas corpus, HC nü 291071702, afirmou que “a CF, ao confe
rir ao MP a faculdade de requisitai e de notificar, defere-lhe o poder de inves
tigar, no qual aquelas funções sesubsumem” (CCiim. de Férias, j em 25.7.1991,
Julgados do TARS na 79/128).
Na doutrina, é m aciça a aceitação da atuação investigatória do
M inistério Público. Essa participação na apuração de crimes já era defendida
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anteriorm ente por A lckm in, Frederico M arques, H élio Bicudo, M areio
Antonio Inacarato, Ubirajara do M ont’Serrat Fatia Salgado e outros, sendo
atualm ente seguida a posição por M irabete, M arcellus Polastri de Lima,
Hugo M azzilli e outros.

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
(art 144, caput), vale dizer funções de polícia de segurança, para a prevenção
e repressão aos crimes, por polícias ostensivas e não ostensivas. Na função de
investigação podem atuar as polícias com destinação específica (polícia federal
e polícias civis e militares, art 144, §§ Ia, I, e 4Ü, CF) e os órgãos policiais com
destinação geral (demais polícias, corpos de bombeiros e guardas municipais).
A divisão de funções é artificial, porque todas as polícias são encarregadas da
prestação de serviços de segurança pública, em que se inclui a investigação
criminal No máximo as referidas polícias (Federal, Civil e Militar) ostentam a
condição de especialmente encarregadas dessa atividade, não exclusivamente. A
fixação de monopólio das tr ês instituições não se coaduna com o interesse público
em recebei os ser viços públicos de segurança pública de forma eficiente e integral.

Júlio Fabbrini M irabete salienta que tem o M inistério Público
“legitimidade para proceder a investigações e diligências” (rt>
Hugo Nigro Mazzilli entende que nos procedimentos administrativos
do M inistério Público (art 129, VI) “tam bém se incluem investigações
destinadas à coleta direta de elementos de convicção para a opinio delicti”,
porque se destinados apenas à área cível bastaria o inquérito civil (inciso III) e
o “poder de requisitar informações e diligências não se exaure na esfera cível,
atingindo também a área destinada a investigações criminais”.6(7)
Marcellus Polastri de Lim a entende que a polícia judiciária não detém
a exclusividade na apuração de infrações penais e que “nada obsta que o
Ministério Público promova diretamente investigações próprias para elucidação
de delitos”, porque exeice “parcela de autoridade” e “pode proceder às
investigações penais diretas na forma da legislação em vigor” (8)
Mareio Luís Chila Freyesleben considera que a “investigação criminal
presidida pelo Promotor é absolutamente normal e amparada em lei”,(9) através
de procedimento administrativo
A universalização da investigação foi reconhecida em hipótese
originária de representação por crime eleitoral enviada pelo juiz ao órgão do
Ministério Público, o qual “por não dispor de elementos suficientes, realizou a
inquirição das testemunhas na sala da promotoria” pata a ação penal, sendo
considerada a inexistência de irregularidade jurídica (TSE, RHC/SP 54, Acórdão
nü 4 985, Rei. Raphael de Bartos Monteiro, j em 18 5 1972, BEL vol. 250,
to m o l,p á g 558, w w w .tsegov.br).
O Ministério Público pode proceder aos atos de investigação criminal,
com a utilização de procedimento administrativo autônomo ou do próprio
inquérito policial
As atribuições de investigação do crim e não são exclusivas dos
organismos policiais e muitos menos da Polícia Federal, Polícias Civis e Polícias
Militares As demais polícias podem investigar os crimes Todas as polícias
têm a obrigação constitucional de prestar serviços de segurança pública, para a
(6)
(7)
(8)
(9)

“Processo Penai pág 77
“Manual do piomoLor de justiça”, pág 121
“Minístéiio Público e persecução ciiminal’ , págs 8 4 e 8 7
“O Ministério Público e a polícia judiciai ia: controle externo da atividade policial . pág 90
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No tocante aos delitos federais, um a interpretação apressada e
inadequada do art. 144, § Ia, IV, da Carta Magna, poderia indicar que somente
a polícia federal estaria autorizada a investigar os crimes federais, com exclusão
de qualquer outra instituição, em virtude da destinação de “exercer, com
exclusividade, as funções de polícia judiciária da União” Essa não pode ser a
interpretação adequada Não há exclusividade investigatória, mas sim
universalização da investigação É bem verdade que o constituinte previu que
a polícia federal teria exclusividade no trabalho de polícia judiciária (art 144,
§ l ü, IV), mas não da apuração de infiações penais (I), porque não mencionado
nenhum termo ou expressão equivalente No sistema constitucional atual as
funções de investigação e cooperação são distintas, um a (investigação)
caracteriza o trabalho de polícia de investigação criminal e a outra (cooperação),
o trabalho de policia judiciária Dessa forma, o trabalho de investigação não se
inclui mais dentro da noção funcional de polícia judiciária no sistema brasileiro;
apenas a cooperação e auxílio ao Judiciário e ao Ministério Público (art. 1 3 ,1
a III, CPP) Investigação criminal não é trabalho de polícia judiciária! A
Constituição Federal foi clara em separar as funções, tanto em relação à polícia
federal (art 144, § I-, Ie IV ) quanto às polícias civis em ilitares (art. 1 4 4 ,§4a)
As funções da polícia federal de investigar crimes e de polícia judiciái ia estão
em dois incisos diferentes (I e IV), indicando que se tratam de duas funções
diferentes, duas finalidades diversas: uma de investigação e a outra de
cooperação Em relação às polícias estaduais (civis e militares) o constituinte
programou que lhes incumbem as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais (§ 4a), evidenciando que se tratam de duas atividades policiais
( ‘funções” está no plural) diferentes (de polícia judiciária e de apuração de
infrações penais) e com duas finalidades diversas (cooperação e investigação).
O E. ST J confirmou a possibilidade de investigação de crime ocorrido
em outra circunscrição ou esfera No HC nü 9 958/GO, decidiu que “não há
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impedimento que a autoridade policial de determinada unidade fedeiativa
promova investigações, mediante instauração de inquérito, acerca de fatos
ocorridos em outra circunscrição, mas que tenham repercutido naquela de sua
com petência” (6a T , Rei Min Fernando Gonçalves, j em 16 9 1999, DT
4 10 1999, pág 115) No HC n- 9 79'7/PE, na apuração de tráfico de drogas, em
que o auto de prisão em flagrante foi lavrado por delegado de polícia federal,
assentou que a “Carta Magna explicita que a repressão ao tráfico de drogas
realizado pela autoridade federal será realizada ‘sem o prejuízo’ da atuação de
outros órgãos públicos ” (5a T , Rei. Min. íosé Arnaldo da Fonseca, j em 2 9 1999,
DT 4 10.1999, pág 69) No HC na 9 704/GO, em que os fatos foram rotulados
inicialmente como configuradores de crime contra o sistema financeiro nacional,
de alçada federal, em desfavor da Caixa Econômica do Estado de Goiás quando
esta não mais era instituição financeira, depois foi reconhecida a competência da
Justiça Estadual, com a anulação da denúncia, do seu recebimento e dos atos
posteriores, mas “mantidos os atos investigatórios anteriores” (5a T., Rei Min.
Edson Vidigal, j. em 10.8,1999, D í 11.10 1999, pág 78)

analisados pelos órgãos de petsecução penal e acompanhem os autos da
investigação
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A vítim a, o cidadão e o indiciado têm direito de participar da
investigação crim inal(I0)*
A possibilidade de participação da vítima e do cidadão decorre do
sistema constitucional, ao prever a ação penal pública subsidiária (art 5Ü, LIX,
Carta Magna), ao considerar a segurança direito social (art 6Q), prever a função
policial de apuração de crimes (art. 144, § 1Qe § 4a), fixar a segurança pública
como obrigação estatal, mas direito e responsabilidade de todos (art 144, caput),
princípio que estimula a participação popular na prestação de serviços de
segurança pública, função geral que inclui a prevenção, a repressão e a
investigação de crimes (art. 144), em consonância com o Estado Democrático
de Direito, os fundamentos da cidadania e dignidade da pessoa humana (art.
Ia, II e III) e os objetivos da República Federativa do Brasil de construir uma
sociedade livre, justa e solidária (art 3a, I)
Os elementos investigatórios podem ser colhidos pela polícia, em
inquérito policial, ou pela própria vítima, em investigação particular. A vítima
pode auxiliar a polícia ou colher diretamente os dados sobre os fatos delituosos
No trabalho de auxiliar, a vítima pode fornecer à autoridade policial ou
ao Ministério Público documentos, informações e elementos de convicção,
para instruir o inquérito policial (art. 5a, § Ia) ou a representação (art. 27),
inclusive requerendo diligências policiais (art.. 14 do Código de Processo Penal).
Ela tem direito de coadjuvar os trabalhos e que os seus informes sejam
(10) SANTIN, op cit pcnum
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Em relação à investigação diretamente pela vítima, não se vê nenhum
empecilho ou impedimento de que o ofendido faça diligências e produza
elementos informativos, através de perícia paiticulai, documentos e declarações
privadas de testemunhas dos fatos, para corroborar o delito, tudo anexando à
representação ou à peça acusatória (queixa-crime). Essa atividade complementa
o trabalho de investigação estatal
Na hipótese de crime de ação privada (contra os costumes, contia a
honra, contra a propriedade industrial, dano e t c ) é visível o interesse e o
diieito da vítima investigar por meios próprios, porque a acusação é sua
incumbência e possui interesse em produzii elementos de pi ovas m ais robustos
para alicerçar a sua atuação no processo e melhorar as chances de sucesso da
ação penal
Nos delitos de iniciativa pública, legítima a sua vontade de melhorar a
qualidade dos inform es sobie os fatos e até mesmo produzir elem entos
suficientes para o desencadeamento da ação penal pelo Ministério Público
Como exemplo, podem ser vislumbrados casos de furto, apropriação indébita
e outros ciimes contra o patrimônio, sofridos poi um banco, praticado poi seu
funcionário, em que a instituição financeira disponha de prova documental
sobre o ilícito, pioduza perícia contábil e grafotécnica necessária e ouça clientes
e funcionários sobre os fatos, formando um conjunto de elem entos para
acompanhamento da representação, muitas vezes suficiente para a formação
da opinio delicti do Ministério Público <n) É viável que uma empresa, vítima
de seu funcionário, possa amealhar elementos de piovas, documental, pericial
e declarações de testemunhas, para encaminhar ao M inistério Público na
representação e que possam ser suficientes para desencadeamento da ação penal.
O sistema perm ite que a vítima ou o cidadão represente diretam ente ao
Ministério Público noticiando a prática criminosa e que este ofereça a denúncia
criminal se suficientes os elementos, sendo razoável que possa o interessado
(vítima ou cidadão) efetuar prévias investigações sobre os fatos, inclusive para
evitar incorrer em delito por acusação falsa ou infundada
A vítima - outrora esquecida - tende a ser prestigiada no campo do
processo penal Essa tendência acentuou-se na Lei nü 9 099/95 que aumentou
o leque de delitos de ação pública condicionada à representação, ao incluir
nesse rol as lesões culposas e dolosas leves (art 88) Na audiência preliminar
(art 72), orientada pelos critérios da oralidade, informalidade, economia
(] 1) Frederico Maiqnes aceita esse tipo dc investigação pelo banco (“Tratado de Direito Processual
Penal’’ pág 183)
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processual e celeridade (art 62), a vítima poderá fornecer subsídios fáticos e
probatórios para auxiliar na formação da opinio delicti pelo Ministério Público
Para o aperfeiçoamento da participação da vítima, Antonio Scarance Fei nandes
propõe seja a vítima informada sobre a instauração e encerramento do inquérito,
o andamento das investigações e receba proteção estatal nos crimes graves
Sugere a restrição de notícias sobre crimes graves e dados das vítimas (U
A valorização da vítim a é um a tendência m undial, refletindo o
reconhecimento aos direitos da pessoa mais prejudicada pelo crime
Sobre a participação do cidadão, prevê o artigo 27, do CPP, que qualquer
pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos
de ação pública, fornecendo-lhe informações escritas sobre o fato e a autoria,
com indicação de tempo, o lugar e os elementos de convicção Evidentemente,
o cidadão poderá produzir documentos particulares e elementos de prova para
corroborar a notícia-crime, de forma similar à vítima..
A participação do cidadão no campo do processo penal é importante
para a melhoiia da qualidade da íustiça Criminal O Estado terá ao seu lado o
povo no difícil trabalho investigatório e persecutório, com maiores chances de
eficiência no combate ao crime e punição dos delinqüentes
A doutr ina tem desper tado paia a conveniência da participação popular
na investigação criminal e no processo penal, começando pela notícia dos fatos
criminosos, o fornecimento de informações sobre nomes de testemunhas, o
levantamento de provas periciais e até indicações de oídem técnica, além do
encargo de servir como testem unha12(13)14
Não constitui delito de usurpação de função pública a atividade de
investigação particular, por paite da vítima, do cidadão ou até de investigador
particular contratado, sendo lícito o trabalho de detetive particular, que se
submete à legislação própria para a atividade profissional de prestação de
serviço de investigação (Lei nü 3 099, de 24 de fevereiro de 195 7 ) (,4) Pode
caracterizar o delito de usurpação de função pública se o particular identificarse como policial ou agir como se fosse servidor público. Exem plos de desvio
e usurpação podem ser o cum prim ento por particular de m andado e
requisições endereçadas aos organismos públicos (busca e apreensão, prisão
tem porária e preventiva, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário
e fiscal), funções públicas
(12) “O papel da vítima no processo ciiminal” págs 81-83
(13) FERNANDES, Antonio Scarance “Necessidade da participação populai para a efetividade da
Justiça Criminal” págs 346-359
(14) Aithur Cogan entende que o detetive particular pratica o delito de usurpação de função pública
(“Investigação particular”. ‘ Justitia' nu 130)
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O
investigador particular, a vitima, o cidadão e o indiciado não detêm
poder de polícia e têm as suas atividades restritas às condições de entes privados
Evidentemente, o investigador particular não poderá invocar a condição de
servidor público Deve agir na condição de particular e obter a colaboração
espontânea de terceiros na colheita de dados e documentos, sem direito ao
exercício de coerção, respeitando as garantias constitucionais do investigado,
sob pena de sanção penal
Na participação popular do cidadão os organismos policiais deverão cuidar
para que a atividade particular não afete o trabalho normal da polícia, que deve ser
minimizado na situação de sigilo, apesar da regra ser a publicidade A experiência
demonstra que podem ocorrei excessos e desvios nesse relacionamento, em que os
informantes, os “gansos” no jargão policial, passam a agir como se policiais fossem,
participando de operações policiais e obtendo vantagens pessoais ilícitas, em
desviituamento do intuito do legislador de parceria desinteressada do Estado com
o cidadão Nessa hipótese, poderá ocorrer a tipificação do delito de usurpação de
função pública Os “gansos” podem servir de intermediários entre os policiais e
criminosos paia a obtenção de vantagens indevidas por funcionários públicos
(corrupção e extorsão), situação a ser reprimida penalmente.
A participação da defesa na investigação criminal poderá ser autônoma
e como auxiliar da polícia Na investigação autônoma poderá agir de forma
semelhante à vítima
A sua atuação na investigação estatal é lim itada, sendo possível
requerimento de diligência (art 14 do CPP), o acompanhamento dos atos de
investigação e uma atuação ativa, caso não causai prejuízo à investigação e ao
procedimento ou tratar-se de hipótese de sigilo.05’
Não me parece havei restrição ao acompanhamento do inquérito policial
por parte da defesa. N a prática, a defesa já acompanha o andamento das
investigações, participando da colheita de depoimentos, do interrogatório do
indiciado, pei ícias e outros atos, inclusive extraindo cópias dos atos processuais.
O Estatuto da OAB permite ao advogado o ingresso nas salas e dependências
de audiências, repartições cartorárias, judiciais, delegacias e prisões (art. 7Q,
VI, a, Lei nQ8 906, de 1994), a cópia de peças e a tomada de apontamentos de
autos de flagrante e de inquérito (art 7Ü, XIV, EOAB), evidentemente em
situação em que não haja necessidade de sigilo, par a a defesa da intimidade ou
exigência do interesse social, hipóteses de restrição da publicidade dos atos
processuais (ait 5°, LX, da Carta Magna)
(15) Em relação à participaçao da defesa, contraditório e ampla defesa vide Santin, op. a r pastim
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De modo geral, a participação da defesa nessa fase é passiva, sem
interferência no andamento dos trabalhos de investigação feitos pela autoridade
policial,<I6) num meio acompanhamento como espectador, paia dificultar o
cometimento de irregularidades e ilegalidades Rogério Lauria Tücci e José
R ogéiio Cruz e Tucci criticam a paiticipação do advogado com o m eio
espectador, pretendendo a defesa técnica ampla.(,7)

processuais judiciais que exigem a efetiva participação da defesa, sob pena de
nulidade Com ou sem a paiticipação da defesa, os atos de investigação seguem
noi malmente
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Se não houver prejuízo às investigações e ao rápido desfecho da
apuração, a autoridade policial pode permitir a atuação ativa da defesa, numa
paiticipação efetiva, com o acompanhamento regular dos trabalhos e até mesmo
com aiealização de reperguntas às testemunhas ouvidas pela autoridade policial,
elaboração de quesitos periciais e pedidos de esclarecimentos e críticas aos
trabalhos, em verdadeiro contraditório <I8> Seria um contraditório mitigado
Como outro lado da moeda, essa ativa participação e exercício da ampla
defesa e do contraditório na fase investigatória pela defesa possibilitariam a
maior e mais forte utilização judicial desses elementos para o julgamento da
ação penal e um aumento da credibilidade desses dados para a formação do
livre convencimento do juiz. A defesa não podei ia alegar racionalmente a falta
de exercício dos princípios constitucionais do contiaditório e da ampla defesa...
É bom que se destaque que o direito de participação da defesa deve ser
limitado aos atos processuais em que o seu conhecimento não inviabilize o ato
investigatório nem torne inócua a medida Por exemplo, se a defesa tivesse
conhecimento prévio de escuta telefônica ou outra interceptação de comunicação
do indiciado certamente a medida ser ia malsucedida, porque nada seria captado de
útil para a investigação Se a defesa soubesse antecipadamente da busca e apreensão
de material delituoso na casa do indiciado ou outro local poderia providenciar a
retirada dos objetos ou a mudança de local tornando inócua a providência
A participação da defesa na investigação ciim inal (procedim ento
inquisitório) não pode ser considerada um direito absoluto e obrigatório, porque
não incluída no direito individual do acusado que determina o contiaditório e
ampla defesa no processo judicial ou administrativo (art. 5Ü, LV, CF), mas mera
faculdade - dependente de defèi imento da autoridade investigante - , exercitável
por empenho próprio da defesa e sem os rigores e vícios típicos dos atos 1678
(16) Inadmissível que a interferência da defesa seja excessivamente ativa, ativíssima, a ponto de sei
concedido ao advogado o poder de ditar ao escrivão o interrogatório do investigado ou o
depoimento de testemunha na eventual ausência ou omissão da autoridade policial Essas
distorções podem se concretizar na realidade, mas meiecem combate constante
(17) “Devido processo legal e tutela juiisdicional”. pág 26
(18) O delegado de polícia paulista Wagner Adilson Tònini, ao propor a criação de defensorias públicas
junto às delegacias, noticia a existência na prática de “contraditório infoima!” no inquérito,
permitido por algumas autoridades policiais em cerros casos (“Defensorias e contraditório
informal nos procedimentos iniciais de polícia judiciária”, “Boletim IBCCiim” nü 61 pág 16).
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Anote-se que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica e
segura em relação à inexigibilidade do contraditório e ampla defesa no inquérito
policial e outros procedimentos investigatórios estatais.
O
E. STF tem entendido que “a investigação policial - que tem no
inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de
sua própria natureza, sob o crivo do contiaditório, eis que é somente em juízo
que se torna plenamente exigível o dever estatal de observância ao postulado da
bilateralidade e da instrução criminal contraditóiia” (RECR n- 136 239/SP, Rei
Celso de Mello, DT 14.8.1992, pág 12.227, Ement. vol 1.670-02, pág 391, RTÍ
vol. 14.3-01, pág. 306),iyJ ou no que “respeita ao inquérito policial, não estando a
ação penal ainda instaurada, não há invocar o principio do contraditório a legitimai
o procedimento penal” (H C nü 71 438-RI, Rei Min Néii da Silveira, 2ü T, j em
7 6.1994, DT 6.6.1997, pág 24 868, Ement. vol. 1.872-04, pág 663).
Sobre a ampla defesa, tem-se entendido que “a prerrogativa inafastável
da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal
em juízo” (Rei Celso de Mello, HC n°69 372/SP. Precedente: RE nü 136 239/
SP).
O
E. Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha, decidindo que
não cabe o contraditório no inquérito policial, mas apenas na ação penal (RHC
n- 3 923, Min PedroA cioli;R H C nü3 893, Min Edson Vidigal; RHC n°2 .360,
Min José Dantas), por ser o inquérito peça informativa (RHC n 1221 875 e 1 492,
Min. Edson Vidigal; RHC n - 1.70.3, Min José Dantas), inclusive dispensável
(RHC nü 1 393, Min. Assis Toledo).
Portanto, o piocedimento de investigação deve ser inquisitivo e sigiloso
quando necessário paia o atingimento da finalidade do procedimento, sendo o
exercício da defesa facultativo, porque ainda não há obrigatoriedade de
contraditório e de ampla defesa na fase antecedente à ação penal.
A investigação criminal deve ser desburocratizada e instrumentalizada
de forma simples e célere, sendo adequada a apuiação sumária, em fase de
criação legislativa, para permitir a imediata análise do Ministério Público e a
formação do seu convencimento sobre o desencadeamento da ação penal ou o
arquivamento do caso
(19) No mesmo sentido: HC nü 69.372/SP, Rei Celso de Mello, Ja I , j em 22 9 1992, DJ 7 5 1993.
pág 8 328. Ement v 1 702-03. pág 386
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IV - Conclusão
Tendo em vista tais fundamentos jurídicos, concluo:
1) O piincipal obstáculo do acesso à justiça na esfera criminal relacionase à investigação criminal, que pode ser minimizado pela ampliação dos entes
legitimados a investigar;
2) A investigação criminal não é monopólio estatal nem das polícias
federal, civil e militar, em consonância com o princípio da universalização da
investigação criminal e da prestação integral e eficiente de segurança pública
3) O Ministério Público pode proceder aos atos de investigação criminal,
com a utilização de procedimento administrativo autônomo ou do próprio
inquérito policial
4) A vitima, o indiciado e a defesa têm possibilidades de elaboração de
atos de investigação crim inal e de participação dos atos não sigilosos
promovidos pelos órgãos estatais
5) O co n tra d itó rio e a am pla defesa não são o b rig a tó rio s no
procedim ento de investigação, mas podem ser perm itidos quando não
prejudicarem o andamento das investigações ou não seja necessário o sigilo
6) A investigação criminal deve ser desburocratizada e instrumentalizada
de forma simples e célere, para per mitir a imediata análise do Ministério Público
e a formação do convencimento sobre o desencadeamento da ação penal ou o
arquivamento do caso
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A união estável como forma extintiva da
punibilidade
C ristiano Chaves de F arias1’’
Promotor de Justiça - B A _____________________________________________________

Sumário: União estável (evidenciada pelo convívio more uxorioj entre vítima e
autor do fato criminógeno Extensão constitucional (CR 226 § 3fi) dos efeitos proteíivos

inerentes ao casamento à união estável Nova forma de extinção de punibilidade, nos crimes
previstos em lei (CP 107)

“Há de interpretar as leis com o espírito ao nível do seu tempo, isto é,
mergulhado na viva realidade ambiente, e não acorrentado a algo do passado,
nem perdido em alguma paragem, mesmo provável, do distante fu tu ro ”
(Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda)

Prescreve o CP 107 VII que o casamento da vítima com o agente, em
determinados crim es'} (notadamente de cunho sexual), extingue apunibilidade
do agente, afigurando-se como determinação imperativa, cogente, de ordem
absoluta
De outro lado, a LexLegum , em seu comando 226 § .3a, de braços dados
com a realidade social, reconhece a união estável (formada entre homem e
mulher), conferindo-lhe o status de entidade familiar, enfim, como núcleo
celular formador da família dentro da sociedade brasileira e, por conseguinte,
equiparando-a, quanto aos efeitos jurídicos e sociais, ao casamento civil e
conferindo-lhe proteção especial do Estado
É clara e incontroversa, então, a consagração pelo Ordenam ento
Constitucional da definição ampla de família, como base (célula-máter) da
sociedade, garantindo-lhe toda proteção necessária, independentemente do
modo pelo qual tenha se originado a união (se pelo casamento civil, se pela (*)
(*) Professor da FESMIP/BA - Escola Superior do MP/BA, da Faculdade de Direito da UFBA Universidade Federal da Bahia, da EMAB - Escola de Magistrados da Bahia e do PODIVM - Curso
Preparatório para concursos

(1)

Estupro, atentado violento ao pudor, posse sexual e atentado ao pudor mediante fraude, sedução,
corrupção de menores e rapto (CP 213 a 221)
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união estável). Curvou-se, indubitavelmente, a Magna Charta aos usos e
costumes<2> ditados por um a realidade fática inegável e já reconhecida de há
muito pela melhor doutrina e jurisprudência.01
No dizer percuciente de José Afonso da Silva, “a família como base da
sociedade não é mais constituída somente pelo casamento. Entende-se, também,
como tal, a união estável entre homem e mulher, cumprindo à lei facilitar sua
conversão em casamento, com todos os seus efeitos”.(4)
P e rc e b a -se , por o p o rtu n o , que o ponto p rin c ip a l da p rev isã o
constitucional (CR 226 § 3Q) é justamente a proteção confer ida a união estável,
colocando os conviventes em patamar de igualdade, no que pertine a dir eitos e
obrigações, em relação àqueles casados civilmente. Destrinchando: não se pode
impor distinções no que tange à proteção jurídica dada aos casados, em relação
aos conviventes Havendo proteção jurídica, estender-se-á a união estável.
Bem sintetizou o Min Cailos Alberto Menezes Direito: “se a união
estável é entidade familiar, como determinado pela Constituição, não se pode
mais tratar a união entre homem e mulher, sem o ato civil de casamento, como
sociedade de fato ou concubinato, eis que não se trata mais de mancebia,
amasiamento, mas de entidade familiar”.(S)
Importa, então, deixar esclarecida a impossibilidade de distinção na
proteção reconhecida pelo Estado (em sua acepção lata) em face de casados ou
conviventes. Otiginando-se o núcleo familiar de ambas as espécies, não se
pode dar maior proteção a uma em detrimento da outra, pena de fazer tabula
rasa do dispositivo constitucional e impor prejuízo dos mais graves àquelas
pessoas que preferiram optar pela relação estável sem ato civil de matrimônio
Por conseguinte, se a vitima - de um dos delitos capitulados no inciso
VII do CP 107 - passa a manter união estável com o agressor, ou mesmo com
terceiro (neste caso se o cr ime foi praticado sem violência real ou grave ameaça,
ex vi CP 107 VIII), e se dita união é reconhecida como entidade familiar, isto é,
se marcada pelo intuito de formação familiar, com convivência mútua, lógico
que aplicável aqui a norma extintiva da punibilidade, desaparecendo qualquer
interesse napersecução criminal2345
(2)
(3)

(4)
(5)

A LICC 4-, inclusive, elenca os cosUunes como fonte do Diieito
O Supremo Tiibunal Federal já vinha reconhecendo proteção da lei ao concubinato, como
avulta esse dcuunn lavrado em 3 5 1956, no RE na 31 520 relatado pelo Min Aírânio Costa:
“a sociedade de fato entre pessoas de sexo diferentes, vivendo em concubinato ou quando
casados pelo regime da separação de bens tem sido reconhecida pelo Supremo Tribunal ante
as circunstâncias especiais de cada caso.” (publ. DJ 11 3 1957. pág 763) Aliás, foi a própria
Excelsa Corte que editou as Súmulas n - 35, 380 e 382 também reconhecendo ao concubinato
proteção jurídica
“Curso de Direito Constitucional Positivo’ . 12* ed , São Paulo. Malheiros 1996 pág 774
In Revista dos Tribunais 667/17 e segs
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Em verdade, o que se tem no plano concreto do Direito, é que a Lex
Fundamentalis veio a criar uma nova forma extintiva da punibilidade, ao
reconhecer a união estável como entidade familiar, no art. 226 § .3°, aplicandose-lhes todas as conseqüências decorrentes da proteção jurídica dada ao casamento
e suas repercussões em outros ramos da Ciência Juiídica, como no CP 107 VII
Essa norma não pode ser ignorada pelo intérprete! Está ali um novo
modelo de entidade familiar, que veio a atender os anseios de boa parte da
sociedade brasileira que organiza-se informalmente a nível e com o escopo de
família
Nas palavras de Ricardo Galbiati “as regras estão postas na lei, devendo
ser atendidas, de forma simples e objetiva, e não através de construções artificiais
e nem sempre dignas da posição que ocupa, hoje, a família de fato”
A lei veio, em verdade, a adequar-se à realidade social, afinal, como já
pregava Rudolf Von Ihering, não basta ao Direito uma “pretensão normativa, é
preciso que se lhe dê efetividade social”, sendo mister espelhar a realidade
fática e atual da sociedade que lhe incumbe regular
Nesta linha de intelecção, fácil depreender-se que, existindo união
estável da vítima com o seu agressor, o Estado não poderá molestá-lo, porque
evidenciada a inexistência de conflito de interesses e de martirização aos
preceitos penais, em face da proteção de oídem constitucional dispensada a
união estável, garantindo-a como espécie de organização da fam ília e
conferindo-lhe a mesma proteção dada ao casamento. Do contrário, haverá
clara desobediência ao texto magno.
Como bem concluiu o Juiz Marco Nahum, do TACrim/SP, em trecho
de seu voto na Ap nu 1.1.35 911/1, julgada pela 4a Câm , v.u , j 2 3 1999, é
preciso que se reinterprete o “elemento normativo do tipo ‘cônjuge’ nos exatos
term os especificados na Carta M agna, ou seja, é o hom em que se une
estavelmente à mulher, constituindo família, independentemente do ato de união
ter sido praticado pela lei civil”
Nesse diapasão, acentua o Ex-magistrado paulista Euclides Benedito de
Oliveira no sentido de ser “de inteira pertinência a tese da extensão ao companheiro
das normas penais favoráveis ao réu, na qualidade de cônjuge. Trata-se de valor ar
a união estável por decorrência das regras constitucionais e legais visando à
pr oteção da família, ainda que sem os laços oficiais do casamento civil” (“União
Estável e Seus Reflexos no Direito Penal”, in “Revista Brasileira de Direito de
Família”, Porto Alegre, Síntese, nü 02, jul /ago./set. 1999, pág 25)
Avulta encalamistrar, hic etnunc, inclusive, que os conceitos de Direito
de Família, pelo natural subjetivismo e peculiaridade, sofrem (mais do que
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qualquer outro ramo da Ciência Jurídica) direta influência da sociedade,
clamando, por conseguinte, por interpretações teleológicas, valorativas, sem
perder de vista que o Direito não pode vii ar as costas para a vida cotidiana da
própria sociedade que lhe incumbe regulai e pacificar

tão-somente semear a discórdia, desarmonizando uma família e gastando as
forças do Estado para perseguir situações fáticas despidas de conflituosidade!!!
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Não fosse apenas a expressa previsão normativa contida na regra
constitucional (art. 226 § 3Q), lembra Edgar d Magalhães Noronha justificar-se
a extinção da punibilidade no casamento da vítima com o seu agressor, em
razão da “plena satisfação do mal causado, permitindo que ela ocupe na
sociedade uma posição de compostura e decência, não obstante a falta anterior
de que participou”. (“Direito Penal”, São Paulo: Saraiva, v 3, 21ü ed , 1994,
pág. 235) Disso não discrepa o Mestre Washington de B anos Monteiro: “a
ofensa à honra da mulher, repara-se pelo casam ento” ((,) Aliás, o próprio
conteúdo constante do CO 1548 traz disposição claramente influenciada por
essas idéias de reparação pelo casamento
No mesmo sentir, com mais amplidão, Cézar Roberto Bittencouit, para
quem a “constituição da família, a livra da desonra e repara-lhe o mal causado
pela conduta delituosa do agente. Ademais, tratando-se, de regra, de ação
privada, a convolação de núpcias, entre ofensoí e vítima, im plica o mais
‘completo perdão tácito’, além da reparação moral” (“Manual de Direito
Penal”, São Paulo: RT, 5'à ed , 3999, pág 745)
Em nossos dias, tendo em vista a transformação imposta pelos costumes,
alterou-se a própria realidade social, construindo-se, a partir das relações de
convivência estável, um novo conceito da família - e , via de conseqüência, tratandose dacélula-máter da sociedade, afigura-se um novo tratamento jurídico da matéria
Ora, fora de qualquer dúvida, então, que, num a relação concubinária
estável, convivendo o casal harmonicamente, dentro da célula social formada,
exteriorizando atos marcados pelo ânimo familiar, estará satisfeito o pretenso
(em tese) dano causado - e muito bem, diga-se en passant - inexistindo, de
igual modo, qualquer desrespeito à intimidade ou moral de quem quer que
seja. Tudo sem considerar, ainda, que tais condutas delitógenas são, via de
regra, de ação penal privada, consubstanciando o casamento perdão tácito
induvidoso
A união estável é realidade fática inconteste e o Direito não pode deixai de
acomodar-se às novas imposições sociais, pena de perder-se no tempo e no espaço
Deflagrar a persecutio crurimis em face daquele que convive more
uxorio com a vítima dos crimes enunciados no CP 107 VI, importaria apenas e
(6)

In “Curso de Diieito Civil - Direito das Obiigações

São Paulo: Saraiva 2Uparte, pág 444
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Resta reconhecer, pois, que a união estável entre vítima e ofensoí,
formando vínculo familiar, resulta em extinção de punibilidade, na foima do
CP 107 VII Oportuno, pela clareza solar, invocar a cátedia do Prof Eduardo
Lima De Matos, Promotor de Justiça em Sergipe, magistralmente abordando o
tema: “se a vítima decidiu estabelecer uma entidade familiar do tipo união
estável com o agiessor, o Estado deve-lhe proteção, por um mandamento
constitucional, ou seja um direito dos concubinos expressamente consignado
Diante disso, formada a união estável da vítima com o agente criminoso,
tratando-se de uma entidade familiar, extinta estará a punibilidade em virtude
da nova causa criada pelo art. 226 § 3° da CF (in “A união estável e a extinção
de punibilidade”, “Livro de Teses 9a Congresso Nacional do M inistério
Público”, Salvador, 1992, pág. 152).
D isso não d isc re p a Júlio F a b b rin i M iia b e te (“C ó d ig o P enal
Interpretado”, São Paulo, Atlas, 1999, pág 567), igualmente antevendo que a
extinção de punibilidade decorre também da “previsão constitucional da união
estável como fato jurídico equiparado ao casamento (art 226, § 3Ü, da CF) ”
O tratamento constitucional de igualdade, no que pertine aos efeitos
da união estável em relação ao casamento, também já vem sendo aclamado
jurisprudencialmente, como se pode notar: “é de se determinar a extinção de
punibilidade do agente que rapta menor de 17 anos, com seu consentimento,
passando a viver m aritalm ente com ela, pois o núcleo familiar estável sem
casamento, após a CF/88, equipara-se ao matrimônio legalizado para fins de
extinção de punibilidade, interpretando-se analogicamente o art 107, VII,
do C P ” (TACrim/SP, Ap n- 1 00.3 851/6, Ac 6ÜCâm , m v., Rei .Juiz Ivan
M arques, e voto vencedor declarado pelo Juiz Mathias Coltro, in R.IDTA/
Crim/SP 32/260)
Também Damásio E. de Jesus, ao tratar da união estável como forma
de extinção de punibilidade equiparada ao casamento, elenca decisões pretór ias
em socorro ao entendimento ora esposado 6(7)8
Ademais, é importante assinalar que a extinção de punibilidade se opera,
em regra, por razões marcantes de política criminal,<8) inclusive no que toca à
(7)

“Código Penai anotado”, São Paulo: Saraiva 9a ed
MS. Ap Cvim nü 404 893 j 14 12.194

1999. pág 309 No mesmo sentido: TJ/

(8)

‘ Imperativos de política ciiminal, como acontece, exempliíicativamente, com a graça, o indulto,
a anistia e o casamento do ofensoí com a ofendida” na lúcida observação de Luiz Vicente
Cernicchiaro (cf “Direito Pena! na Constituição” 3a ed., São Paulo: RT 1995, pág 81)
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modalidade extintiva do casamento do agente com a ofendida Poi tanto, vivendo
momento histórico em que se propagam ideais de intervenção mínima do Estado
no âmbito penalw e a concentração da atividade persecutória nos delitos de
maior relevância, seria despropositado, e até mesmo inócuo, procur ai penalizar
aquele que já vive maritalmente com a vítima Ao revés, além de desagregar
um núcleo familiar, poderá importar em fator de revolta e desajustamento social.
Não se olvide, por outro lado, que o fundamento da previsão normativa
do CP 107 (permitindo a extinção dapunibiíidadepelo subsequens matrimonium)
tem sede no fato de que entre as partes inexiste conflito, prevalecendo a paz
familiar, elemento que prepondera ao Estado e à sociedade manter
Daí, portanto, não ser despicienda a advertência de Wellington César
Lima E Silva, eminente representante do Parquet baiano e professor da matéria,
de que “não se poder nos dias de hoje, abandonai aspecto de suma importância
na apreciação do problema da conveniência da dedução de pr etensão punitiva do
Estado em juízo. Assim, as razões de política criminal, frente a ‘nova sociedade
que é nitidamente criminógena’ sob o seu aspecto de sociedade técnica, assumem
elevada significação” (m “A mitigação do princípio da obrigatoriedade ha
sistemática processual penal brasileira”, “Livro de Teses”. ., pág. 157)
Dúvida não há, pois, que havendo união estável entre vítima e agressor,
à luz da proteção constitucional dedicada à união estável (erigida ao stcitus de
entidade formadora da família), consubstanciada restaiáa extinção depunibilidade
prevista no Estatuto Repressivo, notadamente no art 107, VII, sequer devendo
iniciar-se a persecutio criminh, em face da falta de interesse estatal
B ibliografia
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(9)

A respeito do assunto, vislumbrando uma feição subsidiai ia” no Diteilo Penal quando
fracassadas as demais formas protelivas do bem jurídico, Munoz Conde ( " Intioduuión a!
Derecho Penal”, Barcelona: Bosch, 1975, pág. 60) igualmente Luiz Luisi (“Os piincípios
constilucionais penais" Porto Alegre: SAFE 1991 pág 27)
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Breves apontamentos sobre a Lei da
Tortura - Lei ne 9.455/97
Rodrigo Terra'*'
Promotor de Justiça - R J_______________________________________________________

I - Consider ações iniciais
A evolução da civilização tem permitido que as sociedades humanas
se organizem de modo a se protegei do aibítiio do lei, instauiando o Estado de
Direito, em que se garante ao indivíduo o respeito a prerrogativas elementares
de seu patrimônio jurídico, entre as quais se destacam os direitos civis e políticos,
assim como os econômicos, sociais e culturais.
A democracia é o regime de governo que considera a legitimidade
institucional dependente da vontade geral. Sem que haja consenso, o pacto
social desaparecería e instaurar-se-ia o caos sob o império do arbítrio, i e , a
Lei da Selva Para garantir que isso não aconteça, o aperfeiçoam ento
institucional da democracia tem erigido valores superiores da humanidade ao
patamar de/ws c o g e n s^ i.e , princípios imperativos de Direito que os Estados
não podem deixar de observar, no sentido de que nem mesmo a reiterada prática
contrária a eles possa jamais levai a sua abolição.
Dentre estes valores, destaca-se a dignidade que vem recebendo especial
tutela de variados ordenam entos jurídicos No Brasil, a Constituição da
República fundamenta-se na dignidade da pessoa humana; na prevalência dos
Direitos Humanos e veda, ademais, anistia e fiança para crimes de tortura
Garante, também, ao indivíduo preso o direito a ver respeitada sua integridade
física e moral e àquele pobre, assistência jurídica gratuita Finalmente, todos
os demais direitos fundamentais porventura não expressamente previstos no
Texto Constitucional, mas consagrados em Diplomas Legais internacionais
estão automaticamente incorporados a nosso Ordenamento por aplicação do
art 52, § 22, da CR
A realidade fática, porém, exibe outro contexto A valorização dos di
reitos fundamentais que ostentamos juridicamente não se coaduna com a dura
violação a referidos princípios, o que, por sua vez, indica o desconhecimento *1
(*) Bacharel pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado em Direitos Humanos
pela London School o f Economia and Political Sciences
(1)

“/ws cogens i e , it is accepted and recognised by the international community o f States as a
whole as a notm from which no derogation is permitted ( ) ’ Bruno Simma, in The Threat or
Use o f Force in International Law"
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da sociedade civil da ratio daquela valorização jurídica: a dignidade é apeque
nada. As medidas adotadas, com isso, perdem-se no vazio, pois falta a resolu
ção firme (vontade política?) de resolver os problemas que entravam nosso
desenvolvimento social. Mas o Estado, que edita a lei, “faz-de-conta que pune
quem tortura e a sociedade, de seu turno, finge que ignora que haja tortura no
Brasil ou até mesmo a aprova em casos específicos.

do indivíduo na qualidade de ser vivo<s)Outrossim, a mais grave inciepação que pesa
sobre a matéria, porém, é que, atacando os princípios universais de Direito, relega o
valor da igualdade a conceito meramente formal e priva o homem de seu acesso à
fonte vital, que é o entusiasmo<fi) pela realização de um projeto comum.
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Pesquisas demonstram que, entre os franceses, 25% se dizem a favor
da tortura em casos de narcotráfico, enquanto 44% aceitariam a brutal prática
quando se tratasse de terror ismo l2) N o Ceará, a Caravana da Cidadania,
protagonizada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados,
constatou que presos em delegacias são submetidos a tratam ento cruel e
degradante por passarem longos períodos expostos à fome, à falta de qualquer
alimentação m inistrada pelo Estado (,) Outrossim, praticam -se atentados à
dignidade humana em hospícios, onde o totalitarismo instaurado pelo soitdiscutí
“saber médico” r evoga a possibilidade de alguém exercer sua dignidade.
Neste contexto, apesar da vigência da Lei n- 9.455/97, há quase quatro
anos, até o presente, limitam-se a muito poucos os casos de tortura registrados
oficialmente
A ineficácia da lei em questão deve-se, sobretudo, à tolerância que se
dispensa à prática da tortura, que, com efeito, mascara dilema que absorve os
habitantes deste planeta, envolvendo o embate de duas forças poderosas, i e , a
da matéria e a dos princípios univer sais de Direito, como a igualdade, a liberdade
e a fraternidade.
Se está certa a lição do filósofo alemão Karl Marx, “inoney leads out
of any other value”, o objetivo de lucro ditado pela Lei do M ercado exclui
qualquer outro valor Ademais, estimula a ilusão de que a liberdade individual
tenha o condão de instituir diferença relevante entre semelhantes, o que
motivaria discriminação. Este ethos, que resulta na colonização dos egos pela
matéria, transformando as pessoas em coisas, ante “o desmantelamento de
componentes estruturais da personalidade”,<4) faz ouvidos de mercador para os
apelos da igualdade substancial que per meia a vida dos seres humanos na Terra
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Por estas e outr as razões, a defesa da dignidade da pessoa humana não
resulta da vivificação da Lei Maior nem, no caso, da Lei da Tortura, pois esta
civilização, cujo postulado maior é a liber dade, não olha com olhos de ver para
o sistema de valores consentâneo com a consciência da igualdade substancial
com o conquista relevante da m odernidade. Esta igualdade respeita a
individualidade e não a politiza, evitando, por sua vez, a em ergência da
discriminação e, então, do totalitarismo.
A Lei da Tortura, ainda que editada em 74.1997, há, portanto, quase quatro
anos, não vem incidindo no mundo concreto, o que não ocorre a despeito da
disseminada prática deste abuso intolerável A jurisprudênciapátriaacercada matéria
é pobre e pesquisas revelam que aproximadamente 70% da população carcerária
(hoje, no Brasil, cerca de 220.000 presos) cometeu crimes contra o patrimônio, ao
passo que tão-só 214 foram os casos registrados de tortura no Brasil. O objetivo deste
ensaio é avaliar alguns dos problemas por que aquela lei “não pegou”, assim como,
ao frnal, apontai algumas soluções que podem contribuir para sua eficácia.

II - Aspectos materiais
O dever de regulamentação da Constituição da República vis-à-vis a
criminalização da conduta de “torturai' alguém” vinha sendo descumprido em detrimento
da vontade do Legislador Constituinte que quis conferir àquela caráter de urgência,
erigindo a preceito constitucional a tutela jurisdicional contia esta espécie de crime
Observe-se, desde logo, que o Brasil está adstrito também em nível
internacional a criminalizar aquela conduta, além de abster-se de tortuiar e
invalidar declarações obtidas sob tortura, signatáiio que é da Declaração
Univeisal de Direitos do Homem e do Pacto Internacional para a Defesa de
Direitos Civis e Políticos, o que faz mais grave a omissão do Poder Público
quanto à edição da lei referida nove anos após a promulgação da CR/88.

Com isso, a disct iminação, em contraposição à dignidade, instaura política
que, para Michel Foucault, em “A historiada sexualidade”, põe em xeque a existência

O ar t 5Q, inc XLIII, da CR, estabeleceu os parâmetros a serem seguidos
pelo legislador ordinário, dentre os quais se destaca ser o crime de tortura
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

(2)

(5)

(3)
(4)

Números leleridos por Maria Elaine Menezes dc Fatia, Procuradoia Federal dos Direitos do
Cidadão (MPDF), no “Semináiio sobre a eficácia da Lei da Tortura”, ocorrido no STJ, Biasília,
DE em 30/11-1" 12 2000)
Dados proferidos pelo Deputado Fedeial Marcos Rolim, ibid
In J Habermas. “The phdosophical distotnse o f modeinity , ch XII

(6)

‘ Foi mdtenia man remained what he was foi Anstode a living animal with the additional
tapeteit) foi poliiital existente; modem man is an animal whose poli lies calh his existente as
a living being into question" in "La Volonté" pág 188
Etimologicamenle, do grego eni/wnsietinos de entheos possuído por um deus, inspirado, in
“The cont ise o.xfoid dic/ionai ) " 9“' Edition
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Neste aspecto, para o Professor Luís Flávio Gomes,<7) do fato de a
liberdade provisória e o indulto não haverem sido expressamente vedados,
extrai-se que são permitidos, à luz do princípio da reserva legal.
N ão parece, data venia, a m elhor posição. É que seria inócuo
juridicamente negar o direito a fiança e, concomitantemente, permitir o de
liberdade provisória (da mesma forma, com relação à graça, que é o indulto
individual, e o indulto) Logo, se o Legislador Constituinte não admitiu a
fiança e a graça, seria distorcer sua vontade conceder aqueles outros
benefícios, pois atingiriam os m esm os bens jurídicos cuja proteção foi
consagrada, incompatíveis, por isso, com o tratamento severo que a Carta
Política conferiu à gravidade do crime em questão
Por outra, finalm ente, referida posição consagraria verdadeira
contradição sistêmica, pois a liberdade provisória sem fiança estar ia permitida,
enquanto aquela com fiança - menos gravosa para o Estado - seria vedada, o
que, de resto, retiraria a eficácia da própria vedação
A porosidade do conceito de “tortura” a que alude o art 23.3, ECA
(declarado inconstitucional por esta razão), anteriormente invocado para suprir
a falta de tipificação do delito em questão, sem, porém, especificar seus
elementos constitutivos, à edição da Lei nQ 9 455/97, extinguiu-se, com a
definição de seis tipos legais para o crim e em questão, cujos núcleos
incriminam as condutas de “constranger” e “submeter”, além de um a omissão
própria, combinadas com o elemento normativo sofrim ento/padecim ento
físico ou moral da vítima.
Ainda na esteira dos ensinamentos professados pelo autor referido, em
suma, a alínea a do inc. I do art I2 define a “tortura-prova”, que é aquela
aplicada para obtenção de confissão ou outra prova, cuja ilicitude é, desde
logo, incontestável; a alínea b prevê a “tortura-meio”, que se distingue como
uma coação pata que outrem pratique crime e a alínea c, por sua vez, a “tortura
discriminatória”. Esta seria, para o autor referido, grave defeito da lei, visto
que exige um a especial motivação do agente, inviabilizando a persecutio
criminis fora das hipóteses expressamente especificadas, não tendo incidência,
pois, sobre, por exemplo, discriminações sexuais ou por vingança.<8)
Há, ainda, a “tortura-pena” (art l 2, II), caracterizada pela aplicação de
tortura a alguém sob sua “guarda, poder ou autoridade” Neste aspecto, a
legislação brasileira incriminou a conduta de atores privados, diversamente de 78*
(7)
(8)

Palestra proferida no “Seminátio sobre a Eficácia da Lei da Tòrtuia' STI 30 11 2000
Alt 1- inciso I. alínea t Lei nü 9 455/97: “Constitui ciime de tortura: I - constranger alguém
com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico ou mental: c - em
razão de discriminação racial ou leligiosa”.
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ordenamentos jurídicos estrangeiros que se limitam a tipificar a conduta do agente
público Logo, o conceito de autoridade de fato que alguém exerce sobre outrem
estende para o âmbito doméstico a hipótese de incidência desta lei.
Entendem, porém, alguns,1191que, se o elemento subjetivo de quem inflige
tratamento cruel e/ou degradante for o de “corrigir” ou “educar”, estaria elidida
a adequação típica desta conduta, e estariam caracterizados maus-tratos
A melhor posição, data venia, é a que advoga que a previsão expiessa
de que a tortura a alguém sob sua autoridade de fato “como form a de aplicar
castigo pessoal ou medida de caráter preventivo” está criminalizada revela
inequívoca intenção do legislador de alcançar conflitos domésticos^ irrelevante
jurídico-penalmente, por isso, o, de resto, intangível subjetivismo de que estejam
imbuídos os, v g , membros da entidade fam iliar ao perpetrar a conduta
tipificada De qualquer forma, a violência é incompatível com propósitos
educativos.
O repugnante caso da babá que desferia bofetões contra indefeso bebê
de 18 meses sob sua autoridade “para fazê-lo comer”, recentemente veiculado
na mídia nacional, é ilustrativo da hipótese, visto que, confrontada com a
eloquência de sua imagem infligindo tratamento cruel e/ou degradante à criança,
justificou-se: “eu batia para educar. ”. No entanto, a repelência causada pelas
cenas que protagonizou clandestinamente a dispensar tratamento desumano a
bebê sob sua autoridade de fato indiciam veementemente a prática de tortura
conforme definida no dispositivo legal sob exame
A omissão relevante jurídico-penalmente está tipificada no art. l ü, § 2Q,
e é própria, alcançando somente quem tenha o dever jurídico de evitar ou apurar
a conduta. Como se sabe, além do dever jurídico, o omitente deve ter também a
possibilidade de agir para que seja criminosa a omissão
O § 3Ü, por outro lado, define causas especiais de aumento de pena,
empregando o legislador a expressão “se resulta” para se referir à ocorrência
de lesão corporal grave ou gravíssima, assim como morte, em razão de tortura,
o que indica que o autor responde por dolo na conduta antecedente, i e., no ato
de torturar e por culpa no resultado subseqüente (praeterdolo). Desnecessário
obser var que se houvesse dolo dirigido a este resultado, o crime seria homicídio
(ou lesão corporal) qualificado pela tortura
A perda do cargo, por outro lado, decorre da condenação segundo disposição
clara de lei (art l 2, § 5Q: “a condenação acarretará a perda do cargo” .. ), não
(9) Posição defendida pelo Des. Nikon João Macedo (TISC) no “Seminário sobre a Eficácia da Lei
da Tòrtuia” STJ, 30 II 2000
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assistindo razão, data vertia, aos que sustentam tratar-se esta de “efeito secundário
da condenação” e não pena automática, daí por que exigir fundamentação judicial
para ser imposta

de 10% dos crimes registrados são elucidados), a apuração do crime de tortura, em
grande parte cometido por agentes públicos, é prejudicada, ademais, por não contar
com o empenho destes mesmos agentes rendidos ao espírito de corpo

E que a inteligência da prescrição em exame dita que é talvez até mais
importante aplicar a perda do cargo que a privação de liberdade quando ser vidor
público se prevalece do mesmo paia torturar alguém O terror branco, “aquele
terror que, no dizer do magistr ado francês Louis Proal, se disfarça de peiseguição
legal e é mais odioso que o veneno das serpentes, porque reúne a hipocrisia à
iniquidade”,<ln) foi, com razão, energicamente repelido pela Lei da Tortura

Passando-se ao tema da prova no crime em questão, recai esta em grande
parte sobre a pessoa da vítima Sua palavra, ainda que recebida com a reserva
de sua qualidade de vítima interessada no desfecho da causa, exerce importante
influência na formação do convencimento judicial por se tratar de crim e
clandestino, aquele cometido às escondidas, a que virtualmente ninguém tem
o poder de testemunhar
Também relevante é a inspeção técnica especializada (AEC e AECD)
a que se submete a vítima, pois, ainda que não comprove a existência do
crime pela constatação exclusiva de lesão, poderia determ inar que haja
indícios de tortura A quesitação específica no sentido de atestar a existência
destes, assim como relativamente a todas as circunstâncias elementares do
crime, exploraria bem o potencial da perícia médico-legal como prova, além
de orientai o médico legista no sentido de correlacionar o histórico alegado
com o achado lll>
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A corroborar referido entendimento, o dispositivo legal em exame
instituiu regime de impedimento legal para o exercício de função pública por
tempo determinado a servidor que pratique tortura, ao declarar que, além da
perda do cargo, função ou emprego público, sujeita-se o mesmo a “interdição
para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada”
Isto significa que o servidor público que pratique ato de tortura contra
alguém não só deve perder o cargo como efeito imediato da condenação, mas
que tampouco pode vir a exercer qualquer outra função pública por período
duas vezes mais longo que a pena privativa de liberdade aplicada.
Por estas razões, salta aos olhos que esteve o legislador ordinário
determinado a banir do serviço público quem seja condenado definitivamente
pela pi ática do crime de tortur a, o que, com efeito, é absolutamente incompatível
com o entendimento que relativiza a decretação da perda do cargo.
Quanto ao § 1- do inc. I do art. Io, que prevê o regime prisional como
inicialmente fechado, não incorporou o legislador ordinário ao elenco de
restrições que recaem sobre quem tortura a vedação da progressão de regime
prisional, diversamente da regulamentação dos crimes hediondos (Lei nQ8 072/
90, art 2Ü, § Ia), também objeto da preocupação do Legislador Constitucional..
Evidentemente, não assistiría razão a quem defendesse que o íegime
prisional em tela não pudesse progredir em razão da vedação da progressão para
os crimes hediondos, visto que, à ausência de previsão expressa naquele sentido
na Lei da Tortura, esta posição violaria o princípio da reserva legal, segundo o
qual “não há crime sem lei anterior que o defina”, assim como a proibição de
interpretar a lei penal para agravar a situação do réu (analogia in rnalla partem).
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Quanto à iniciativa da evidência quando o crime é praticado por agente
público e a Autoridade Policial se omite, há quem entenda, com razão, ser a
mesma estendida ao Ministério Público, em que pese o art. 144daC R incum bii
a apuração de infrações penais à polícia civil. Para isto, o interesse que se
pretende tutelar, que se compreende na esfera da defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art.
127, CR), prevalece sobre o princípio da exclusividade das funções, pois é
mais relevante juridicamente (Teoria da Razoabilidade)<12)
Outra questão relativa à prova é o dever legal (e, de resto, internacional)
de considerar inválida do ponto de vista jurídico qualquer declaração obtida
sob tortura Logo, para que o conteúdo da prova invalidada seja absolutamente
excluído da formação do convencimento judicial, o impedimento do magistrado,
que haja do mesmo se inteirado, de sentenciar nos autos seria corolário da
nulidade daquela declaração
Esta providência, aliás, consta do piojeto de reforma do CPP, entre as
quais se destacam ainda a inadmissibilidade de provas derivadas de provas ilícitas12*

III - Aspectos processuais
Preliminar mente, se o sistema processual penai de investigação policial
padece de prolongada e progressiva ineficiência (estatísticas demonstram que menos
(10) MORAES FILHO Evaiisto de “Um atentado à liberdade”, pág 115

(11) Paia o médico legisla Ricai do César Frade Nogueira, do Instituto Médico Legal/DF, no Seminário
referido, “a impossibilidade de afn mação peremptória da existência de tortura não impede que
o médico legista ateste se há indícios da prática deste crime, necessitando., porém pata isto, de
respondei a quesitação específica que lhe dirija a autoiidade"
( 12) Posição do juiz federal da seção judiciáiia do Rio de Janeiro Abel Fernandes Gomes, no seminário
referido
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e o desentranhamento das provas consideradas ilícitas, relevando também observai
que se discute proposta de inversão do ônus da prova em caso de tortura Com
isso, o autor (Estado) não deverá provar que não toiturou - fato negativo - mas
que adotou determinadas providências dirigidas a assegurar a inocorrência da
prática proibida, i.e., prévio exame médico por ocasião da prisão, soltura ou
transferência, além da notificação da prisão e a conferência com advogado.

sem desfalque do necessário paia sobreviver terá de se socorrer de qualquer
causídico que se disponha a representá-lo para a realização válida do ato
processual (defensor ad hoc) Esta deficiência prejudica a instauração da
relação advogado/cliente para que o aconselhamento profissional atenda a
substância deste direito do pieso. Este é o sentido da previsão do art 9a do
Pacto Internacional para a Defesa dos Direitos Civis e Políticos, que o Brasil
ratificou.
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Quanto à competência para processai e julgar os crimes definidos na Lei
nQ9.455/97, que, aliás, seguem o procedimento sumaríssimo previsto na Lei nü
4.898/65 (Abuso de Autor idade), releva observar que, como a tortura não é definida
no CPM, e sim na lei penal comum, a Justiça Militar é incompetente para fazêlo por atipicidade objetiva (art 9°, inc. I, CPM), cabendo à Justiça Comum
processar e julgar referidos crimes. Por isso, ainda que a extinção desta justiça
especializada em caso de crime comum seja imperiosa paia garantir a isenção da
prestação juiisdicional e respeitar o princípio da isonomia material, aqui seus
efeitos maléficos não se manifestam por força daquela disposição de lei
Ademais, a fase da persecutio criminis anterior à deflagração da ação
penal consubstanciada em procedim ento adm inistrativo instaurado pela
A utoridade Policial, hodieinam ente tem sido objeto da preocupação de
legisladores de variados ordenamentos jurídicos. Percebe-se nítida correlação
entre a ineficiência da polícia e o envolvimento de significativa parcela da
instituição em ações ilícitas relativas aos atos de investigação (corrupção
passiva; concussão etc.).
Cogita-se, pois, da jurisdicionalização da fase pré-processual, a ser
procedida perante um magistrado, um membro do Ministério Público e um
advogado, para garantir a observância das formalidades legais, assim como
impedii a manipulação econômica de referido expediente A real investigação
das denúncias, que é fator necessário para a eficácia da Lei da Tortura, seria
outra vantagem advogada pela extinção do inquérito policial.
Quanto ao crime de tortura em si, outra alternativa seria conferir, desde
logo, atribuição exclusiva para investigar a prática respectiva a uma comissão
permanente formada, por um membro do Ministério Público, um médico legista,
um fotógiafo e testemunhas - um Conselho Jurídico Comunitário03’- restituindo
à investigação o aspecto de seriedade de que não deve prescindir.
Finalmente, sem a instituição da D efensoria Pública em todas as
unidades federativas do Brasil, quem não puder pagai honorários de advogado
(13) Nomenclatui a e composição sugeridas por Carlos Cardoso de Oliveira Júnior Assessoí Especial
de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de São Paulo. Seminário sobre a eficácia
da Lei daToituva. STJ, lü 12 2000
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II - Considerações finais
A ineficácia da Lei da Tortura está relacionada com a necessidade de
consciência da sociedade civil em geral e dos operadores do direito em especial
de que submeter o sistema prisional a exame meramente formal, i e., negar
real vigência aos direitos e garantias fundamentais (Título II, CR) no exercício
de suas funções, significa desconsideiar as verdadeiras causas da violência04"*
e, sobretudo, permitir-se cooptai pelo ethos da Lei do Mercado que advoga a
repressão poi si só como único instrumento eficaz no combate ao crime. Com
isso, a política ciiminal passa a ser meramente simbólica.
Por outro lado, o enfoque que os meios de comunicação comprometidos
com a diretriz econômica procuiam emprestar à interpretação dos direitos
humanos é o de que implementá-los levaria ao “absurdo” de se proteger direitos
de quem não se inibiu de violá-los ao ofendido, o que significaria conceder a
“bandidos” inaceitável tratamento melhor que os mesmos dispensaram às suas
vítimas
Esta pioposiçáo, porém, a um só tempo, erige a vingança a objetivo
precípuo da atividade jurisdicional, o que não se coaduna com o veidadeiro
escopo da jurisdição, que é a composição pacífica de conflitos, e confere à
própria instituição do Estado o poder de cometer as mesmas atrocidades que
seu aparecimento teve por fim estancar, razão por que deve ser rejeitada
Mais grave ainda, porém, é a generalização a que aquela distorção
conduz quando encerra vítima e “bandido” em compartimentos estanques e
não se detém no contexto em que se ver ificou a prática cr iminosa para conhecêla, entendê-la e julgá-la “Bandido”, aqui, assume a qualidade de conceito
subjetivo cuja definição depende da perspectiva totalitária do soberano0'''’ e
permite a instalação de mais um foco de discriminação 145
(14) Posicionamento da juíza federal da seção judiciai ia do Rio de Janeiio Simone Schreibei, no
seminário referido
(15) “O paiadoxo da soberania consiste no fato de o soberano estai, ao mesmo tempo foi a e dentro
da otdem jundica” . ín "Homo Sacei ‘ , 1998. pág 15, Giovgio Agamben
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O pressuposto da prática discriminatória é a irrevogável avaliação ne
gativa que se dedica a alguma manifestação humana, quer de raça, credo, ori
entação sexual etc. A redução, corolário desta prática, implica, porém, na re
núncia, pelo homem, a seu maioi patrimônio, i e , a possibilidade de realizar
sua individualidade que é, necessai iamente, única e, pois, irredutível O não
reconhecimento desta igualdade material (intrínseca irredutibilidade/mutabilidade do homem) “virtualiza-o” no sentido de que passa a ser punido pelo que
poderá vir a fa z e i(K,) Com isso, a tortura se torna iirefragável e sua banalização
a eterniza
Logo, a tolerância relativa à prática de tortura deriva da falta de resolução
firme da sociedade civil de enfrentar o problema de violação endêmica de
direitos hum anos e, sobretudo, da Lei da Tortura Se, porém , a série de
pertinentes sugestões práticas16(17) arrolada a seguir for encampada com vontade
política de efetivamente transformar a realidade, a eficácia daquela lei, tanto
quanto à punição que comina como quanto à inibição da reiteração da nefasta
conduta, advirá como conseqüência natural:
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• Criação de defensorias públicas em todos os Estados da federação;
• Aperfeiçoamento dos programas de proteção à testemunha;
• Constituição de comissão permanente para supervisionar a imple
mentação destas sugestões
Se a realização de um projeto comum recaptura o eterno, além do efê
mero e, assim, liberta identidades individuais para desenvolver-se e elimina de
finitivamente o germe do totalitai ismo, talvez o que conecte os homens entre si
e resulte no reconhecimento da igualdade real seja a aspiração por progresso
presente, por exemplo, no entusiasmo pela revolução que será necessária para
a formação de uma nova consciência de proteção aos direitos humanos.
Finalmente, um a cultura que pense algo mais em termos de “ser” e
algo menos em termos de “ter”(I8) estabelecerá contato com a natureza irredutível
da realidade, correspondendo, ao mesmo tempo, ao conceito de um mundo
sem fronteiras

• Formulação/implementação de campanha pela erradicação da tortura;
• Difusão de campanha semelhante junto à Polícia, o Ministério Público
e o Judiciário;
• Instituição de banco de dados alusivo aos crimes de tortura para traçar
estratégias de combate;
• Instituição de grupos de trabalho para desenvolver ações locais;
• Adoção de curso de direitos humanos;
• Evitar a manipulação ideológica dos direitos humanos;
• Enfrentar o problema cultural relativo à proteção dos direitos humanos;
• Constituir no Ministério Público setores voltados para a defesa de
direitos humanos;
• Fortalecimento das conegedorias e ouvidorias da polícia, que deverão
ser independentes;
• Fortalecimento da polícia técnica para maior rapidez na elucidação
de tortura;
• Atribuição do Ministério Público para fiscalizar a polícia na investi
gação deste crime;
(16) Posição defendida por Cecília Coimbia, Giupo Toitiua Nunca Mais no seminário refeiido
(17) Sugestões levadas a público por Carlos Cardoso de Oliveira Júnior, Assessor Especial de Direitos
Humanos do Ministério Público do Estado de São Paulo, no seminário referido

(18) Para Luce Irigaray, the safeguaid o f be ing reits in the lecognition o f the existente o f two
diffeiem human beings ( ) ' ( I n ' Piactital Teeuhings Lave - Between Passion and Civiliry ’)
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Direito penal brasileiro: do idealismo
normativo à realidade prática
R enato Flávio M aicão '(*)*
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B runo M arcon,**>
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Sum ário:1 Introdução 2 Algumas regras para um direito penal de intervenção
mínima 3 Ligeiras reflexões sobre a realidade do direito penal brasileiro 4 Algumas
medidas necessárias 5 Sobre a Lei n- 9.099/95.6 Sobre a Lei na 9714/98 7 Eaprevenção
penal? 8. Conclusão

1. Introdução
Muito se tem discutido sobre a crise do direito penal, no Brasil e no
m undo, e a discussão sobre o tem a centia suas idéias fundam entais na
necessidade de se rever o instituto da pena privativa de liberdade, as práticas
punitivas em sentido amplo; de se estabelecer mecanismos despenalizadores
ou descriminalizantes que passam pela intervenção mínima e pelos sistemas
consensuais de justiça penal; a criação de um direito penal administrativo,
como espécie dissidente do direito penal classicamente conhecido, que a partir
de então poderia passar a ser chamado de direito penal de justiça;ll) de acentuar
a aplicação das denominadas penas alternativas, ou substitutivos penais, como
é da preferência de vários estudiosos da matéria, chegando-se ao extremo da
proposta abolicionista, bem a gosto de Louk Hulsman
Como a dinâmica social, a dinâmica dos estudos com base filosófica e
cunho científico vem proporcionando várias reflexões, ao que tudo indica, mais
na sociedade e nos aplicadores do direito, do que na maioria das autoridades
que integram os Poderes Legislativo e Executivo, como provam as legislações
mais recentes (pelo menos da última década), marcadas pela ausência de rigor
(*) Mestre em Diieito Penal pela Univeisidadc Mackenzie Especialista em Direito Constitucional
Professoí de Diieito Penal e Processual Penal na UN1RP e UNIP. em São José do Rio Preto - SP
Sócio-fundadot da ARE.J - Academia Riopretensc de Estudos Jurídicos Coordenador Cultural da
Escola Supeiioi do Ministéiio Público do Estado de São Paulo - Núcleo de S J Rio Preto - SP.
Membio da Associação Internacional de Direito Penal (AIDP)
{**) Acadêmico da Universidade Paulista
{1) LOPES, Maurício Anlonio Ribeiro “Alternativas para o direito penal e o princípio da intervenção
mínima’ RT 757/408
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técnico, fontes inesgotáveis de discussões jurídicas evitáveis e que só fazem
tum ultuar as instâncias recursais, sem contar, é claro, o característico
distanciamento que se cria e sustenta diante dos anseios da sociedade e da
comunidade jurídica, só superado pelo descaso explícito com relação a falta
de estrutura que envolve a segurança pública lato sensu
E evidente que a legislação penal brasileiro precisa ser revista, contudo,
não para se criar novas figuras penais, despenalizar condutas, aumentar ou
reduzir drasticamente as penas, sem qualquer critério conhecido e aceitável,
como vem ocorrendo Por primeiro, destaca-se no panorama atual a necessidade
de se rever a prática legislativa, estabelecendo rigor científico, sem descuidar
da dogmática e dos princípios que informam a ciência penal, e, num segundo
m om ento, adm inistrar a segurança pública, ao m enos aparelhando os
mecanismos já existentes, de forma a viabilizai sua efetivação Conforme
asseverou José Carlos G Xavier de Aquino,(2)34é chegada a hora de enxergar o
sistema de uma forma científica, com os pés no chão e os olhos na realidade
A bem da verdade, é passada a hora de se agir da forma acim a sugerida
Assim, o objetivo do presente trabalho é apenas estabelecer algumas
considerações sobre a influência das Leis n02 9 099/95 e 9 714/98 no Direito
Penal brasileiro, destacando alguns aspectos que distanciam o ideal normativo
da realidade prática, tão evidentes e de resultados deletérios

2.

Algumas regras para um direito penal de intervenção mínima

No dizer de Maurício AntonioRibeiro L o p e s ,“o princípio da intervenção
mínima, foi produzido por ocasião do grande movimento social de ascensão da
burguesia, reagindo contra o sistema penal do absolutismo, que mantivera o espírito
minuciosamente abrangente das legislações medievais Montesquieu tomava um
episódio da história do dir eito romano par a assentar que ‘quando um povo é virtuoso,
bastam poucas penas’; Beccaria advertia que ‘proibir uma enorme quantidade de
ações indiferentes não é prevenir os crimes que delas possam resultar, mas criar
outros novos’; e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão prescrevia que
‘a lei não estabelecesse senão penas estritas eevidentemente necessárias’ (ait VIII)”
Conforme assevera Claus Roxin,W)o direito penal é de natureza subsidiár ia “Ou
seja: somente se podem punir as lesões de bens jurídicos e as contravenções contia fins
de assistência social, se tal for indispensável para a vida em comum ordenada Onde
bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve retirar-se”
(2)
(3)
(4)

‘ O cáiceie e o juiz ciiminal’ “Execução penal - Visão do TACiimSP” São Paulo: Oliveira
Mendes. 1998 pág 132
“Alternativas paia o direito penal e o princípio da intervenção mínima” RT 757/402
“Problemas fundamentais de direito penal’ Lisboa: Vega 1986 pág 28
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Estabeleceu-se, nessa ordem de idéias, que o direito penal deve ser
considerado a ultima ratio da política social, dem onstrando a natureza
fragmentária ou subsidiária da tutela penal Só deve interessar ao direito penal
e, portanto, ingressar no âmbito de sua regulamentação, aquilo que não for
pertinente a outros ramos do direito
Bem ao contrário da política criminal e da recomendação doutrinária
que o ra se adota, vem os no B rasil um d ire ito penal a b so lu ta m e n te
desproporcional aos limites de seu âmbito científico, vale dizer, há muito no
direito penal que não é, ou pelo menos não deveria ser, de direito penal
A denom inada inflação legislativa no âm bito do direito penal,
desproporcional à realidade que a recebe, e desacompanhada de qualquer
estruturação administrativa para a aplicação efetiva das normas, gerou o caos
normativo e a desordem prática, de maneira que não se pode afirmar, com
segurança, qual o pensamento do legislador penal brasileiro; qual a finalidade
do direito penal brasileiro, e de conseqüência, qual a finalidade da pena no
direito brasileiro.
É preciso delimitai o âmbito de interesse do direito penal, e saber que
o sucesso da intervenção mínima pressupõe, também, um mínimo de condições
de aplicabilidade das normas, o que reclama, no mínimo, um a legislação técnica
e coerente, além da necessidade de estruturação dos órgãos de jurisdição, e
aparelhamento dos mecanismos de execução das penas
3.
Ligeiras reflexões sobre a realidade do direito penal brasileiro
Com arguta visão e notável poder de síntese, Jorge H enrique
Schaefer M artins'’' assim descreve a realidade nacional:
a crim inalidade
tem raízes muito mais profundas que uma análise rápida pode expor: a
problem ática social, a perspectiva de ascensão célere no meio m arginal,
im pensável com o dispêndio de trabalho honesto, a excessiva procura por
drogas, a ganância, o desprezo pelas gerações futuras, tudo produzindo o
c re s c im e n to d e so rd e n a d o d a m a rg in a lid a d e , em c o n tra p o s iç ã o às
dificuldades do Estado em preservar a segurança dos cidadãos, seja pelo
não aparelham ento e pela má rem uneração daqueles dela encarregados,
como pela visão míope do problema. Acresce-se a isso o fato de o sistema
carcerário brasileiro ser considerado como um dos piores do mundo, devido
à superlotação nas prisões e à violação dos direitos hum anos”.
Por isso, correta a afirmação de Marco Antonio de Barros'56' no sentido
de que “a dignidade do Direito Penal está sei iamente abalada em nosso País”

Não são poucas, evidentem ente, as causas que concorrem para o
descontrole dos índices de criminalidade, que só fazem crescei
A maior razão da propalada crise de efetividade da jurisdição, e da
pena, no direito penal brasileiro, decorre da ausência de uma adequada visão
do problema e da ausência de uma política criminal acompanhada de legislação
correspondente. Conforme advertência de Claus Roxin,(7)89“o direito penal é
muito mais a forma, através da qual as finalidades político-criminais podem
ser transferidas para o modo da vigência jurídica”.
As estatísticas revelam o aumento quantitativo da população, o baixo
aproveitam ento em todos os graus de ensino, a ausência de capacitação
profissional da maioria, os índices de desemprego. A educação é falha e os
estímulos para uma boa formação moral são quase inexistentes, restam pequenos
oásis. A má formação das crianças e adolescentes, a desesperança, os exemplos
de impunidade, a ausência de punição severa em relação aos crimes graves, os
domínios do crime organizado, do crime globalizado e do narcotráfico, os
incontáveis problemas sociais, são só alguns fatores, que aliados ao descaso
para com a Justiça, contribuem de forma decisiva para a elevação dos índices
de criminalidade
Em contrapartida, sem que se perceba qualquer preocupação, e
principalmente um agir efetivo, no sentido de viabilizar a eficácia dos órgãos
incum bidos da persecução penal em sentido amplo, e de proporcionar a
completa aplicação da Lei de Execução Penal,<8) que é de 11 de julho de 1984,
o legislador se prodigaliza na criação de leis e mais leis penais, para que não
sejam cumpridas. Leis confusas, pessimamente elaboradas, que só fazem
tumultuar as lides penais e as instâncias recursais, conforme acima afirmado,
difundindo insegurança e incerteza junto a população e aos profissionais
compromissados com a distribuição da justiça
Como marco inicial da última década, no tocante aos “equívocos”
legislativos que provocaram incontáveis discussões e recursos crim inais
evitáveis, utilizo mais um a vez as palavras do Magistrado Jorge Henrique
Schaefer Martins,(V)que assim se expressa: “Dentre inúmeros exemplos, destacase a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente que, buscando resguardar
o objeto de suas deliberações, cr iou parágrafos únicos aos arts 213 (estupro) e
214 (atentado violento ao pudor), nos quais estipulava formas qualificadas
quando tais tipos de delitos fossem praticados contra crianças. Ocorre que o
(7)

(5)
(6)

“Diieito penal no futuio: paradoxos e projeções R I 773/476
“Abalos à dignidade do direito penal ’ RT 747/485
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(8)
(9)

1Política ci iminal e sisiema juiídico-penal
Renovai, 2000, pág 82
Lei nu 7 210. de 11 7.1984
Artigo citado, RT 773/477

Tiad de Luís Gtecco Rio de Janeiio-São Paulo:
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ECA só passou a viger seis meses após sua publicação e, nesse interim, entrou
em vigor a Lei dos Ci imes Hediondos, que redesenhou as penas previstas pelo
caput dos dois artigos do Código Penal mencionados, tornando-as muito mais
gravosas Esqueceu-se o legislador, no entanto, de mencionai expressamente a
revogação dos parágrafos únicos, os quais, de forma paradoxal, tratando de
condutas qualificadas, continham penas inferiores aos crimes praticados em
sua form a simples Isso provocou manifestações doutrinárias divergentes,
julgados díspares, por entenderem alguns ter havido a derrogação da norma
inserida pelo ECA, enquanto outros diziam da imprescindibilidade da disposição
expressa. A coneção ocorreu somente anos após”.

codificação dos tipos penais e processuais penais, e o necessário no âmbito
político-legislativo para as adequadas modificações, que não podem emergir
do pântano atual sem muita cautela
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Mas não é só Num breve rol de imperfeições técnicas, inadmissíveis ao
legislador sábio e pr udente, poderiamos citar(10)12345a questão da aplicação, ou não, do
artigo 9° da Lei dos Crimes Hediondos; as inúmeras discussões que se estabeleceram
sobre regias dúbias de alguns institutos da Lei n- 9.099/95; a Lei n2 9 268/96, que
aniquilou a pena de multae criou discussões as mais variadas quanto a legitimação
ativa para a execução, o juízo competente, a própria natureza jurídica do instituto
etc ; a Lei n2 9.271/96, com a discussão que se instalou sobre sua retroatividade
total ou parcial, ou sua irretroatividade, a natureza de suas regras (processuais,
penais ou mistas); a “Lei de Tortura”,<n) que peimitiu a progressão de regime nos
cr imes queelenca, mesmo sendo hediondos, quando há vedação na Lei dos Ci imes
Hediondos, estabelecendo discussão também quanto a sua extensão, que não foi
explicitada pelo legislador, que nos parece ter agido de forma desatenta quando
da permissão, na contramão do momento, as impropriedades do Código de Trânsito
brasileiro(12>(até no nome); a “Lei dos Remédios”punindo a adulteração/fàlsificação
de cosméticos, na mesma intensidade que os remédios propriamente ditos; e para
não alongar demais o rol, a “Lei de Armas de Eogo”,( -) que apenas em lelação a
data de sua entiada em vigor perm itiu a form ação de quatro correntes
jurisprudenciais Poderiamos citar, ainda, e por fim, a Lei nQ9 .714/98, conhecida
como a “Lei das Penas Alternativas”, cujo rol de impropriedades e ausência de
rigor técnico é maioi do que a própria lei.

4 Algumas medidas necessárias
Adotando-se o direito penal de intervenção mínima para o modelo
brasileiro, é inafastável a necessidade de se pioceder a um estudo profundo,
por Doutores no assunto, providenciando-se um a proposta em teim os de

(10) Sem preocupação com a ordem cronológica
(11) Lei n- 9 455/97
(12) Lei ny 9 503/97
(13) Lei nü 9.437/97
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Como já advertia Cesare Beccaria(U) “um a boa legislação não é mais
do que a arte de propiciar aos homens a maior soma de bem-estar e livrá-los de
todos os pesares que se lhes possam causar, conforme o cálculo dos bens e dos
males desta existência” E arrematava o ilustre filósofo: “Desejais prevenir os
crimes? Fazei leis simples e evidentes”.
Tais mudanças reclamam um a exata compreensão dos limites e do
alcance que se deve dai ao direito penal, deixando para as demais áreas de
atividades do Estado aquilo que a cada uma couber com exclusividade
A cada ram o do d ireito o que lhe p e ite n c e , com as sanções
correspondentes, onde houver.
Não basta, contudo, a mudança na piática legislativa, que deve pautar
por um melhor rigor técnico e científico, de forma a reduzir o âmbito de atuação
do direito penal aos limites de seu efetivo interesse enquanto ciência, sem provocar
aqueles indesejados e evitáveis debates estéreis decorrentes da prática oposta
Tais mudanças, se desacompanhadas de uma necessária reflexão e
tomada de postura frente ao problema da falta de estrutura dos órgãos do Poder
Judiciário e de execução penal (que fazem muito pelas condições de que
dispõem), de nada adianta
A título de exemplo, dentro dessa ordem de idéias, calha mencionar que
Rui Stoco apresenta o seguinte rol, que denominou causas supralegais de
impunidade (voluntárias, involuntárias, naturais e culturais): 1 Desaparelhamento
do Poder Judiciário; 2 Número insuficiente de Juizes (o Poder Judiciário de São
Paulo está com mais de 500 cargos vagos, de forma crônica, pois não consegue
preenchê-los); .3. Insuficiência de recursos para o Poder Judiciário; 4 Lentidão
da Justiça, provocando a prescrição retroativa ou intercorrente, em razão dos
prazos prescricionais curtos, principalmente nos crimes não violentos, nos de
natureza financeira, negociai, empresarial e nos delitos decorrentes das relações
de consumo; 5 Pais que não educam corretamente os filhos, deixando de corrigilos adequadamente; 6. Ausência, por parte do professor, de orientação e
transmissão aos alunos da noção de valores sociais e sua preservação; 7 Sistema
prisional inadequado em todo o país; 8 Carência de penitenciárias, casas de
detenção e institutos penais; 9 Desaparelhamento de pessoal e material nas
polícias Civil e Militar; 10 Falta de preparo e especialização da força policial
(14) ‘ Dos delitos c das penas” Tiad Ionieri Guimarães São Paulo: Hemus, 1983, pãg 92
(15) “Impunidade - Razões e formas” R I 742/471
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As advertências não são feitas por acaso, conform e procurarei
demonstrar nas reflexões que seguem

No tocante a representação do ofendido, como já acentuei em outra
ocasião,08' importa destacar que. segundo.lição de José Frederico Marques,119' a
ação penal pública condicionada pode depender de representação do ofendido,
nos casos taxativamente previstos em lei Embora o crime atinja um bem jur ídico,
cuja tutela penal interessa precipuamente ao Estado, figuras delituosas existem
em que a pretensão punitiva somente surge quando o sujeito privado, que desse
bem jurídico é titular, também tenha interesse na punição do autor da infração
penal, e isso por motivos vários, que vinculam a própria tutela penal ao poder
dispositivo do sujeito passivo do crim e Q uando m ais acentuada essa
subordinação, o Estado transfere ao titular do bem jurídico, atingido ou ameaçado,
o direito de ação e o direito de acusar: são os casos de ação penal privada. Hipóteses
existem; no entanto, em que o interesse público na punição do crime fica menos
subordinado à vontade do ofendido, e, por isso, lhe não transfere o Estado o
direito de acusar, mas tão-só condiciona à sua provocação o início d a persecutio
crimims: são as hipóteses da ação penal pública dependente de representação
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5. Sobre a Lei nü 9,099/95
Conhecidas as ponderações acima, quadro evidente da realidade, não
se pode negai a propalada crise do direito penal
Com efeito, do interior dessa ciise, assevera Edilson Miguel da Silva
Ir. ,(W) das suas contradições, emerge a Lei nü 9 099/95 - parte criminal. Tratase de algo tão difeiente e tão outro que será absurdo falar em continuidade ou
avanço do sistema punitivo - é um novo sistema penal
Admita-se. Trata-se de um novo sistema penal, ou, como prefere
Maurício Antonio Ribeiro Lopes,<17) um microssistema de justiça penal, que
apesar de seu pretendido avanço, não está isento de críticas fundadas
A Lei n° 9 099/95, dentre tantas inovações, abriga o princípio da
oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando,
sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação
de pena não piivativa de liberdade (art. 62) Estabelece a necessária tentativa
de composição civil, que se frutífera acarretará a extinção da punibilidade (art
74); prevê a possibilidade de suspensão condicional do processo (art. 89), e,
ainda, insere a representação como condição de procedibilidade nas ações penais
por crimes de lesões corporais dolosas leves e lesões culposas (art 88)
No tocante aos princípios a prática tem demonstrado que a oralidade
continua sendo escrita; a informalidade se ajustou ao cotidiano, e de certa
forma, também a economia processual e a celeridade, exceto no que tange a
inafastável necessidade de expedição de cartas precatórias nos casos em que a
piática de determinados atos devem ocorrer fora dos limites da com arca
processante. Entretanto, como decorrência da não instalação dos luizados
Especiais, como determina a Lei, a celeridade fica mitigada, porquanto sujeita
à acomodação da pauta do Tuizo Comum.
A reparação dos danos tem se revelado de difícil alcance, não só em razão
das dificuldades que decorrem da apuração dos valores envolvidos, mas, sobretudo
pela falta de disposição das partes, ou pelo menos de uma delas, que prefere (m),
no mais das vezes, percorrer os caminhos da morosidade na jurisdição civil
Em torno da suspensão condicional do processo as discussões
jurisprudenciais e doutrinárias não são poucas, mesmo assim, quer nos parecer
que o instituto tem alcançado seu objetivo, atendendo ao ideal normativo
()6) Sistema penal consensual não punitivo - Lei n- 9 099/95’ RT 762/510
( í 7) ‘Princípio da insignificância no diieito penal São Paulo: Ed RT. 2000. pág. 187
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Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, esta deve
ser o primeiro ato do processo penal em sentido amplo, cujaprimeirafãse é o inquérito,
de regra, porquanto não imprescindível, e este não pode ser iniciado sem aquela.
No quadro dos direitos subjetivos, é ela de natureza pública e se
enquadra como notícia de crime, dentre os direitos emanados do statub activae
civitatis da classificação de Jellinek
Mas a representação não é só noütia criminis,m um a vez que contém
indisfarçável sentido postulatório Quem se apresenta ao juiz, promotor ou
autoridade policial não lhes está dando apenas conhecimento de um delito, mas
também pedindo a prática de atos persecutórios e a própria propositura da ação
penal E esse pedido nada mais traduz, nos quadros dos direitos públicos subjetivos,
que o exercício de um direito cívico, isto é, deum direito filiado ao status civitaüs
Esta, aliás, é a conceituação de Battaglini ao estudar o direito de querela
Adotando os ensinamentos de Tourinho Filho,'130cumpre ponderar que,
na doutrina, inúmeros jui istas têm profunda avei são em reconhecer a influência
da vontade particular quanto à aplicação da lei penal. Binding, no seu
“Handbuch”, nü 1 706, apresentou sete inconvenientes e que são conhecidos
como o “ato de acusação de Binding”. Ei-los: l ü Prejuízo do Estado, como18*20
(18) “Anotações sobie o ciim edc fiulo e suaiedação no Anteprojeto de Código Penal” RT 767/474
(!9) ‘ Elementos de diieito piocessual penal” Campinas: Bookseller 1997. v I, pág 3J6
(20) MARQUES José Fredeiico “Estudos de direito processual penal Rio de Janeiro- Foiense
1960 pág 111
(21) TOURINHO FILHO. Fernando da Costa “Piocesso penal” 20J ed São Paulo-Saiaiva 1998
v 1 págs 334-3.35
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titular do jus puniendi e do poder de indultar; 2ÜPrejuízo do ofendido, a quem
não foi possível apresentar a tem po a representação, ou que teve um
representante inativo; 3a Lesão ao princípio de justiça de que toda a culpa deve
ter sua retribuição; 4a Abandono da autoridade do Estado ao arbítrio privado;
5ÜCondições favoráveis ao criminoso, que, com frequência, se subtrai à pena;
6ÜCondição favorável para o ofendido, que, às vezes, comercia o seu direito e
é impelido a extorsões; 1- Facilidade do representante legal do ofendido para
descuidar, sem consciência, dos interesses do representado.
E segue o Ilustre Professor: “No mesmo sentido, as objeções de Tòlomei,
Ottorino Vannini, Ricio, Florian, Ferri, Maggiore e outros. Maggiore entende
que não se concebe permitir-se tal direito ao particular Só o Estado é que deve
ser o árbitro sobre o direito de se procedei ou não”
É certo e reclama destaque, por conseguinte, que condicionai a ação
penal à representação do ofendido restringe dem asiadam ente a atividade
peisecutória do Estado, uma vez que se extingue a punibilidade, poi ocorrer a
decadência/2223456’se o ofendido, ou seu representante legal, em sendo o caso, não
a apresentar dentro de seis meses, de regra contados do dia em que se tomou
conhecimento de quem foi o autor do ilícito<23)
Com entava-se, não faz muito tem po, e as estatísticas da época
comprovaram, que grande parte dos processos criminais em curso tratava de
crimes de lesões corporais dolosas, de natureza leve, e culposas, notadamente
aquelas decorrentes de acidentes de trânsito
Para resolver o problema do numeroso volume de processos criminais,
qual foi a solução adotada pelo legislador?
O procedimento célere, informal e econômico da Lei nü 9.099/95?
Não só
A solução encontrada e aplicada naquele momento veio regulada
notadamente pelos artigos 88 e 91 da lei que instituiu os Juizados Especiais
Criminais e que condicionou as ações penais nos crimes de lesões corporais
dolosas, de natureza leve, e culposas, à representação do ofendido De públicas
incondicionadas passaram a públicas condicionadas
Foi o que bastou O resultado da alteração é cediço.
A maior parte das vítimas não oferece representação. A nosso sentir e
experiência, não por opção, mas por falta de cultura, or ientação etc Contribui
para o quadro o fato dos Juizados Especiais Criminais ainda não estarem

(22) Art 38 do CPP
(23) MARQUES, José Frederico Op cir pág 317
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instalados conforme estabelecidos em Lei e a ausência de estrutura, que dificulta
a aplicação eficaz das normas ditadas
No geral, não se trata de uma visão pessimista, pura e simplesmente
Trata-se da realidade prática, à qual não corresponde o anunciado ideal
normativo
Com efeito Também importa destacar que o Código Penal estabelece
em seu artigo 44 que as penas restr itivas de direito são autônomas e substituem
as privativas de liberdade, portanto, aquelas não são aplicadas diretamente,
apenas de forma substitutiva Mesmo assim, nos termos da Lei nü 9.099/95,
não se permite, pela via da transação penai, a aplicação de pena privativa de
liberdade A plica-se, portanto, de form a direta, pela via da transação
homologada, penas restritivas de direitos ou multa
E mais. Sem ingressar na pertinente questão da culpa penal na Lei nü
9 099/95, outros problemas chamam a atenção quando se põe em prática a
citada lei
Exem plo claro de inquietação refere-se às consequências do não
cumprimento da transação homologada, já que sobre o tema não há consenso
doutrinário e jurisprudencial
Há quem entenda que “homologada a transação penal realizada nos
termos do artigo 76 da Lei nQ9.099/95, com efeito de coisas julgada, o não
recolhimento da multa imposta possibilita apenas a sua execução, e não o
prosseguimento do feito” (24>“No caso de não ser a multa recolhida pelo acusado,
caberá ao Juízo promover-lhe a execução, e não receber denúncia ofertada
pelo Ministério Público, eis que, com a transação homologada, fica exaurida a
prestação jurisdicional” <2?)
Por outro lado, não são poucas as decisões no sentido de que “a
homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei nfi 9.099/95, gera,
única e exclusivamente, coisa julgada formal, em face do princípio rebus sic
stantibus, e, sendo assim, a partir do momento em que o autor da infração
descumpre o acordo firmado com o Membro do Parquet, não se submetendo às
regras de conduta impostas pela decisão homologatóiia, o que foi transacionado
perde sua eficácia e surge para o Ministério Público o dever de promover a
Ação Penal, tornando-se insubsistente a transação que não foi honrada” (2<í)
(24) TACrimSP, Ap n- í 090 985/1. 5a Câm
RJTACrimSP 41/216

Rei Juiz Cláudio Caldeira, j em 9 6 1998 vu

(25) TACrimSP. RSE nu 1 102 207/3. 15a Câm Rcl Juiz Décio Barretti. j e m 4 6 1998 vu
(26) TACíimSP, Ap n" 1 108 763/8, 2a Câm., Rei Juiz Osni de Souza j em 13 8 1998 v u
RJTACi imSP 41/92
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Quanto a possibilidade de conversão da transação pecuniária não cumprida,
já se decidiu que “em nosso atual sistema penal não existe mais a possibilidade de
a multa ser convertida em detenção, uma vez que revogados os artigos .51 e
parágrafos, do CP e 182 da LEP, com o advento da Lei nü 9.268/96, devendo, pois,
a execução da pena pecuniária ocorrer nos termos da nova redação do artigo 51 do
CP, c c art 164 da Lei nü7 210/84”,<27) eque, “é inadmissível a conversão depena
pecuniária em restritiva de direito a réu condenado ao pagamento de multa, resultante
de transação prevista no artigo 72 da Lei nü9 099/95, por ausência de critério legal,
devendo tal dívida ser inscrita para cobrança judicial”,<2S) pois, “no sistema do
nosso Código Penal jamais houve previsão para admitir-se a pretendida conversão
da multa em penarestiitiva de direitos Nesse Código, as penas restritivas de direito
só são admitidas como penas substitutivas da pena corporal, não existindo a
possibilidade legal de substituírem a sanção pecuniária É o que se infere do que
vem disposto no artigo 44, c.aput, do Código Penal: “As penas restritivas de direitos
,são autônomas e substituem as privativas de liberdade. ” .<29)

Avoluma-se o rol de inquietações com a ausência de recur so e de
estrutura para a aplicação eficaz da Lei, ainda que nos termos em que se
encontra

Mas também tem se decidido que “a falta de recolhimento da pena de multa,
acordada na audiência pr eliminar, enseja a aplicação do artigo 85 daLei dos Juizados
Especiais Criminais, i e : será feita a conversão em pena privativa de liberdade, ou
restritiva de direitos, nos termos previstos em lei”(3u) e também que “o artigo 51 do
Código Penal, com a nova redação que lhe deu a Lei nQ9 268/96, não impede a
conversão da multa em pena restr itiva de direitos; defesa é unicamente sua conver são
em penapr ivativa de liber dade Pelo que, se o autor do fato, havendo aceito a pr oposta
de transação, recusa-se a recolher a multa, cabe substituí-la por pena restritiva de
direitos, v.g. : prestação de serviços à comunidade” (3,)
E as penas restritivas de direitos, decorrentes de transação homologada
e não cumprida? Conversão? Em que? E constitucional convertê-las em prisão?
Obrigar o apenado à prestação forçada é impossível
E a estrutura dos Juizados Especiais Criminais, até hoje inexistente?
O ideal normativo corresponde à realidade prática? Quais as razões?
E forçoso concluir que a excessiva falta de rigor técnico na elaboração
de nossas leis penais tem levado o aplicador do Direito a preocupações e
discussões em todas as instâncias recursais, absolutamente evitáveis.2789301
(27) TACrimSP, Ag.em Execução nü99.5 713/3 tJ C âm ,R el Juiz Pires Neto, j em l i 4 1996 vu.
RJTACiimSP 32/78
(28) STF, HC nu 78 200-8-SR P T. Rei Min Octavio Gallotti, j em 9 3.1999, DJU de 27 8 1999,
RT 771/521
(29) IACrimSP, A gem Execução na 1 082 993/3, Ia Câm , Rei Juiz Pires Neto. j. em 15 1 1998, vu
(30) TACiimSP, Ap nü 1 036 129/7, 13a Câm. Rei Juiz Abreu Oliveira, j em 10 12 1996. vu
(31) TACiimSP. AE n - 1 054 295/4 2a Câm Rei Juiz Silvério Ribeiro, j em 24 4 1997 vu
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6 Sobre a Lei nü9.714/98
Quanto as penas alternativas, outras inquietações surgem.
Nos termos da antiga redação do artigo 44 do Código Penal, antes da Lei
ns 9.714/98, era possível a substituição da penapr ivativa de liberdade por restritivas
de direitos, desde que, entre outros requisitos, fosse ela inferior a um ano
O Anteprojeto de Código Penal, que visa apresentar proposta de
mudança na parte especial do código em vigor, de forma excepcional passou a
cuidar das denominadas penas alternativas, e propunha a possibilidade de
conversão das privativas de liberdade aplicadas, entre outros requisitos, quando
não fossem superior a dois anos
A Lei nü 9 714/98 passou a permitir a substituição da pena privativa de
/^2)
liberdade não superior a quatro anos, em se tratando de crime doloso,' por
“penas alternativas”, desde que presentes nos demais requisitos que elenca
Impropriedades técnicas contidas na referida lei permitiram, mais um a
vez, discussões as mais variadas, também evitáveis
Dentre tantas, destacam-se: a falta de indicação quanto a natureza da
violência a que se refere o artigo 44, inciso I, se real ou presumida, com
implicações no tocante aos crimes de estupro e atentado violento ao pudor
tentados, com violência presumida; a questão relacionada aos crimes dos artigos
129, caput, 146 e 147, do Código Penal, infrações de pequeno potencial ofensivo
que poderíam estar fora do âmbito de alcance das penas alternativas, o que não
deixaria de ser um contra-senso, ou ainda a questão do crime de roubo próprio,
sem violência ou grave ameaça, praticado “ depois de haver reduzido a vítima
à impossibilidade de resistência por qualquer meio”, hipótese que Damásio E
de Jesus chama de violência imprópria
A questão de não se permitir a substituição nas hipóteses em que o réu
seja reincidente em crime doloso, quando o artigo 44, § 3fl, admite que o juiz
poderá aplicai a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a
medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado
em virtude da prática do mesmo crime
De relevância, ainda, mencionar a polêmica que se estabeleceu em tomo
da possibilidade de aplicação, ou não, aos condenados por crime de tráfico de
entorpecentes, pois não foram poucas as decisões no sentido de que “a simples
(32) Se o crime foi culposo nao há restrição quanto ao limite da pena.
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alegação de ser o ciim e hediondo não obsta a substituição da pena Se o
legislador não fez qualquer restrição nesse sentido, não cabe ao intérprete fazêla Preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos, previstos no artigo
44 do CP, com as alterações da Lei nD9.714/98, nenhum impedimento existe
para que a pena privativa de liberdade, no caso de crime de tráfico, seja
substituída por restritiva de direitos”/ 33’ muito embora tenha prevalecido o
entendimento oposto, segundo o qual “a Lei de Tóxicos por ser especial, não se
submete aos ditames da Lei nü9 714/98, pois o crime de tráfico de entorpecentes
revela uma gravidade peculiar, ferindo o equilíbrio social e desestabilizando a
sociedade, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado
aos crimes hediondos, cuja pena deve ser cumprida integralmente em regime
fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição de
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”/ 34’
Comporta menção, por fim, a duvidosa constitucionalidade da regra
contida na parte final do § 4o do artigo 44, quando cuida da conversão da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão do descumprimento
injustificado da restrição imposta, determinando que no cálculo da pena privativa
de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de
direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão

e força executória à ação de cobrança, aplicou à ação de execução da pena
pecuniária o mesmo regime processual da execução fiscal, sem, no entanto,
revogar o artigo 164 da LEP, que confete legitimidade ao Ministério Público
para promovei a cobiança do valor da multa”/ 33’
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7. E a prevenção penal?
Grande parte das penas decorrentes de transação penal, conforme regula
a Lei nü 9 099/95, não são efetivamente cumpridas
As razões são poi todos conhecidas
A ceita-se a transação com a aplicação de pena exclusivam ente
pecuniária A multa transacionada não é paga, e com tem prevalecido o
entendimento de que resta a possibilidade de execução da avença, passa-se à
dolorosa fase, que, nos termos daL ei nQ9.268/96 remete o credor aos percalços
de um a singela dívida de valor
Novas discussões surgem, e para não alongar sobre o tema, basta citar
dois aspectos ainda controvertidos
Alguns julgados indicam que parte legítima para a execução da multa
é o Ministério Público, pois “a redação dada pela Lei nQ9.268/96 ao artigo 51
do CP não autoriza concluir que a reprimenda pecuniária foi transformada em
simples débito monetário, perdendo a sua natureza sancionatória, tendo sido o
termo “dívida de valor” empregado para que se entenda que a multa terá o
m esm o tratam ento de crédito fiscal, sendo, portanto, obrigatória a sua
atualização monetária. A Lei nü 9 268/96, visando dar mais eficiência, celeridade
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Outros, entretanto, sustentam que “desde o advento da Lei nü 9 268/96,
compete ao Estado, através de seus Procuradores, cobrar dívida correspondente
à pena de multa, imposta em processo criminal (CP, art 51) O Ministério
Público carece de legitimidade para tal cobrança”/ 356’
No tocante à competência jur isdicional, ora decide-se que “a Lei na 9 268/
96, ao dar nova redação ao artigo 51 do CP, não alterou a competência para a
cobiança executória da pena de multa, que continua sendo do juízo das Execuções
Criminais, regido o processo pelos artigos 164/169 da LEP, e legitimado o
Ministério Público para a sua promoção e acompanhamento”/ 37’ e que, portanto,
“o curso da execução deve ter início no juízo das Execuções Criminais/38’mesmo
porque, se ocorrer algum incidente na execução, o Juízo fazendário não tem
competência para solucioná-lo, a teor do artigo 118, § lü, da LEP”/ 3940’
Ora decide-se que “a pena de multa, após a modificação trazida pela
Lei nQ 9 268/96, deve sei executada pela Fazenda Pública, sendo o luízo
competente para esta execução o da Vara das Execuções Fiscais, pois a nova
Lei não retirou o caráter penal da sanção pecuniária, mas apenas passou a
considerá-la como dívida ativa para fins de execução, de tal forma que, para
outras finalidades, continua com o mesmo caiáter punitivo” (40)
Sem contar a existência de decisão no sentido de que “no que concerne
à execução dessa dívida de valor, a qual se conferiu característica de crédito
fiscal, destina-se ao Fundo Penitenciário Nacional - Funpen, matéria essa, de
competência legislativa da União Diante dessas observações resulta evidente
que a competência para execução da dívida ativa da União, decorre de multas
penais, incumbe à Fazenda Nacional. Este entendimento já foi esposado por
esta Colenda Quarta Câmara Criminal, na Carta Testemunhável nü 231 068-3/
0 Outrossim, também é de se concluir que o Ministério Público Estadual
(35) TACrimSP, Ag em Execução nü I 039 721/8. 14aCâm . Rei JuizRenêRicupero j em 281 1997
v u . RJTACrimSP 35/61
(36) STJ REsp. nü 184.906-SP. D T Rei Min Humbeito Gomes de Barros, j em 25 5 1999 DJU
de lü7 1999. RT 768/539
(37) TISP. Ag nQ227 174-3/0. Rei Des Gonçalves Nogueira j em 17 6 1997, v.u.
(38) IACiimSP.Ag em Execução nü 1 045 965-1 l l aCâm,ReI. Juiz Renato Nalini, j em31 7 1997.
vu
(39) TACiimSPAg cm Execução nü 1 045 375. 15a C âm , Rei Juiz Geraldo Lucena

(33) TIMG Ap na 148 427-8. Ia Câm C rim ,R el Des Zultnan Galdino j em 29.6.1999, v u
(34) IJSR Ap n-269 115-3/9-00, 3* C âm . Rei Des Segurado Biaz. j em 25 5 1999, vu RT 768/561

(40) TACrimSP, Ag em Execução nü 1 045 381/7 4a Câm , Rei Juiz Péricles Piza, j. em 18 2 1997.
v u .RJTACiimSP 35/63
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também não é órgão fiscal competente paia promovei a execução da dívida
ativa, motivo pelo qual deteimina-se a remessa dos autos à um a das varas da
Justiça Federal” 141’
Superadas as controvérsias, ultrapassados os incontáveis recursos que irão
discutir desde a legitimidade, a competência, índices de atualização, necessidade
ou não de inscrição do valor na dívida ativa etc., chega-se a um outro problema
Quase sempre o devedor não tem condições de pagar Procura-se bens par a apenhora
e tais não são encontrados Quando penhorados, não surgem interessados na
arrematação Isso para não dizer dos parcelamentos requeridos, deferidos, impagos,
e as incontáveis vistas, conclusões, intimações, estas, quase sempre desatendidas,
e, por fim, o processo irá aguardar no arquivo, nos termos do artigo 40, da Lei nQ
6 830/80, e posterioimente ocorrerá a extinção da punibilidade..
Até no momento extremo abre-se nova discussão, agora no tocante à
prescrição, que para muitos regula-se pelo prazo da dívida ativa, e para outros
tantos pelo prazo da prescrição penal Existem julgados em ambos os sentidos
E então surgem novas indagações A litigiosidade social-penal foi
resolvida efetivamente? A Lei atende à prevenção especial ou à prevenção
geral? Há um a finalidade correcionalista, ou mesmo ressocializadora? E possível
falar em Defesa Social?
Que não se queira cogitai a hipótese de retribuição, expiação, nos termos
da teoria absoluta da pena
Impera, sob a égide da Lei n2 9 099/95, a mais clara impunidade
Este novo sistema penal, ou miciossistema de justiça penal, na forma como
se encontra, da maneira como vem sendo pt aticado, representa um pré-abolicionismo,
pois, conforme lembra Maurício Martínes Sánchez,<42) os abolicionistas vêem no
sistema civil um modelo que pode substituir o atual sistema penal.
Vale mencionar que, certa feita, após uma audiência onde ocorreu
transação penal, com aplicação de pena exclusivamente pecuniária, ouvi o autor
do fato dizer ao seu defensor, tranqüilamente: “Se eu soubesse que só pagaria
isso por ter batido nessa mulher que me atormenta a tanto tempo, já ter ia batido
antes e outras vezes”
O resultado final do procedimento sobre o qual fora feito tal comentário
não é menos desalentador. A multa transacionada não foi paga; foi pedido o
parcelamento, que também não foi cumprido, mesmo após inúmeras intimações,
não foram encontrados bens penhoráveis, e a execução aguarda no arquivo o
pagamento espontâneo do débito ou a extinção, como preconiza a Lei nQ6 8.30/80412
(41) TJSPA g cm Execução n° 267 .336-3/2-00,4a Câm., Rei. Des Maltos Faria, j em 2 3 1999. vu.
(42) ‘ La aboüáón dei interna pena! Bogotá: Temis. 1995. pág 90
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Dizer, indistintamente, que a Lei nQ9 099/95 trouxe um avanço positivo
no Direito Penal biasileiro é algo que necessita ser repensado.
Uma coisa é a análise do ideal normativo, outra, bem distante, é a
constatação dos efeitos práticos, verdadeiramente deletérios
N ão se deve esquecei, ainda, que o autor do fato pode aceitai um a
proposta de transação em um a com arca, e na vizinha com arca aceitai
um a outra, inobstante a proibição legal que encerra o disposto no § 4Qdo
artigo 76, pois, com o é cediço, não há qualquer contiole cadastral sobre
os Termos C ircunstanciados, de m olde a im pedir tal realidade que é de
fácil constatação
A litigiosidade social não diminuiu com a edição da Lei nQ9 099/95,
ao contrário, só faz aumentar, não em razão dela evidentemente Por outro
lado, importa indagai se sua finalidade tem sido alcançada
Tem se revelado eficaz o miciossistema de justiça penal em apreço?
Ou o resultado prático não importa?
A resposta é clara: Hoje, não se pode falar que ele é eficaz nem mesmo
para reduzir o númeio volumoso de feitos criminais
É bem veidade que a prestação jurisdicional nos delitos de menor
potencial ofensivo se tornou um pouco mais célere do que nos processos que
não se encaixam nos Juizados Especiais Criminais, todavia, o resultado tem se
revelado muito mais danoso
Não se pode deixar de mencionai, também no plano prático, que em
muitas comarcas têm sido realizadas transações penais em casos que jamais
sustentariam o ajuizam ento de ação penal. Verdadeiras situações penais
temerárias
Por onde se queira ver, o quadro não é alentador.
A intenção pode ter sido boa, das melhores acredito, contudo, sem as
correções normativas e a necessária estiuturação para a efetiva instalação e
funcionamento dos Juizados, a tendência é que se continue a realizar transações
e mais transações, apenas com a finalidade de “encerrar o caso e não ser preciso
voltar mais ao Fórum”, e de reduzir o número de feitos nas estatísticas das
serventias judiciais, sem qualquer preocupação com o direito penal e sua
verdadeira finalidade social.
Na Lei n° 9 714/98, mais grave que suas impropriedades técnicas só a
realidade no tocante a execução das penas que encen a
Faltam estabelecimentos com disponibilidade para receber os apenados
Não há contiole efetivo do cumprimento das penas, a fiscalização é nenhuma
Falar mais é superfetação.

60

Justitia, São Paulo, 63 f l 95), jul /s e i 2001

8.. Conclusão
Segundo Eduardo C B Bittai,W) “o Poder Legislativo é mesmo o
coração do Estado, para Rousseau, enquanto que o Poder Executivo é-lhe o
cérebro; se o cérebro se paralisa e o coração funciona, ainda assim há vida,
mas se o cotação cessa suas funções, não há mais vida”
No Estado brasileiro o coração funciona muito mal O cérebro não
funciona
O sopro de vida restante decorre, sem dúvida, do descomedido esforço
da grande maioria dos aplicadores do direito, em sentido amplo, que de certa
maneira ainda procuram estabelecei alguma ligação entre o ideal normativo e
a já insuportável realidade prática
Conforme Cesare Beccaria,(í4) “em um povo foite e valoroso, a incerteza
das leis é constrangida finalmente a substituir-se por um a legislação exata”43

(43) “Teorias sobre a justiça
(44) Ob cií pág 93

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. pág. 1 75
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Foro privilegiado: contravenções penais
Milton Luiz Peieiia
Ministio do Supeiior Tribunal de Ju stiça_________________________________________

Em caso concreto, definido o facies circunstancial dos fatos e da
pretensão acusatória, deduzindo que houve a prática de contravenção penal,
plasmou-se discussão versando a competência, ou não, do Superior Tribunal
de Justiça para processar e julgar originariamente a ação, à vista da qualificação
do réu: Subprocurador-Geral do Trabalho.
Substancialmente, à falta de expressa disposição, foi exaltado que o artigo
105,1, a, Constituição Federal, assentou competência originária para o Superior
Tribunal de Justiça processar e julgar os crimes comuns praticados pelas
autoridades nele elencadas, não incluindo as contravenções penais Andante, para
a exclusão da referenciada competência originária, foi lançado que, se o
Constituinte desejasse incluir as contravenções penais, ter-se-ia se utilizado da
expressão infrações penais, como fez ao redigir o artigo 102,1, b e c, da Carta
Maior, quando estabeleceu a competência do Supremo Tribunal Federal.
Por esses lanços básicos, em torno do caso concreto geratriz do exame
feito, foi sustentado que, rationae materiae, a autoridade não se inclui entre as
pessoas que desfrutam do privilégio do foio (art. 105,1, a, CF)
De efeito, sob a vigia de primeiro exame, as disposições do artigo 105,
I, a, CF, assentaram a competência originai ia no pressuposto da prática dos
crimes comuns, enquanto que, estabelecendo-a para o Excelso Supremo
Tribunal Federal, nortearam as infrações penais (art. 1 0 2 ,1, b, c, CF)
Daí, assoalhar-se que o Constituinte, propositadamente, excluiu da
competência do Superior Tribunal de Justiça o processo e julgamento das
contravenções, sinalizando que estas não se confundem com a natureza
conceituai dos crimes comuns Significa dizer: quando o texto constitucional
usou a expressão ciimes comuns, a intenção foi excluir as contravenções,
diferenciando-as da natureza jurídica de crime comum
Conquanto fortes essas razões, de início, é bom recordar que, na vigência
da Constituição anterior, já se vinculava a competência da Corte Maior aos
“crimes comuns” (art 118, b, c, CF 85/69) Ora, quando da criação do Superior
Tribunal de Justiça, ao receber as competências originárias, na pertença da
prerrogativa de função, no âmbito da simetria na finalidade, a modificação
para “crimes comuns” decorreu da repetição do texto anterior para o Supremo
Tribunal Federal e, no meu pensar, descuidando-se de repetir a redação, no
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concernente a esta Corte, na forma simétrica: “infrações penais”. Não se percebe
o intuito deliberado de excetuar as contravenções.

amplo, a Constituição é um todo unitário, por isso arredando interpretações
singulares e dissociadas da comentada decisão política de estabelecer o “foro
por prerrogativa de função”.
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Por outra espia, a responsabilidade penal, lato sensu, continua com os
m esm os predicam entos, seja para os crim es com uns ou contravenções,
aparecendo a finalidade principal da defesa de bens jurídicos. Ontologicamente,
de comum, colhe-se que crimes e contravenções estão na alcatifa das “infrações
penais”, diferenciando-se quanto à graduação potencial de fazer perigar a
convivência social Em frente desse imperativo hipotético, sob largo espectro,
portanto, as “infrações penais” agasalham os ci imes comuns e as contravenções
penais, delimitados pelas conseqíiências
Ordenadas essas idéias, na viseirado foro de julgam ento-fixado ratione
personae - , apruma-se que não se prende à potencialidade do perigo ou de
maior ou menor afetação do bem jurídico. Vinca-se na significação da função
social do autoi da conduta apontada como delituosa A função tem valoi jurídico
a ser protegido de modo especial. Assim, no texto constitucional enunciado, a
expressão crimes comuns, por si, não espelha a exclusão das contravenções;
mas, isto sim, na expressão axiológica, que o direito punitivo em relação a
determ inadas pessoas, por suas funções, reclam a a fixação de itinerário
processual individualizado E opção político-criminal, não para ferir a isonomia
e sim para proteger situações no seio dos valores institucionais do cargo ou
função pública. Restringir-se, no Superior Tribunal de lustiça, a competência
somente aos crimes seria desprestigiar a própria simetria constitucional, postura
político-filosófica na ordenação do foro privilegiado Outrossim, avivados os
interesses jurídicos funcionais tutelados, compreendet-se diferentemente o
alcance do for o estabelecido, inclusive, seria fustigar o pr incípio da congruência
ou da analogia substancial, repita-se, adelgando a própria simetria da relação
processual constitucional e quebrando o prevalecimento da conveniência
político-penal
Em reforço, com o lanço ilu strativ o , co m p o rta lem brar que a
ju risprudência do Suprem o Tribunal Federal firm ou-se no sentido de
compreender as “infrações penais” como expressão abrangente de crimes e
contravenções, só excluindo os chamados “crimes políticos” Não se tem notícia
de que o Superior Tribunal de lustiça louve compreensão diferente.
Essas vigas argumentativas levam à afirmação de que, no caso, não
pode ser omitida a abrangência da referência “crimes comuns” - sem a exclusão
das “contravenções penais” Desse modo, só a razão daquelas disposições
referenciarem vocábulos diferentes não pode colocar a autoridade mencionada
sob a jurisdição ordinária, criando assim etriaà ratio essendi, por contingências
especiais, assinadas na Constituição (art 5Ü, LIII). Mesmo porque, no sentido
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Pontuados esses vetores, sobreguardando o “exercício funcional” do
Subprocurador-Geral do Trabalho (hipótese considerada pata o foro privilegiado),
agrega-se que, no referente ao habeas corpus, o Pr ocurador da Justiça do Trabalho
tem o aludido privilégio do foro assegurado na instância superior (art 105,1, c,
CF) Ilógico ou assimétr ico seria gozar do foro privilegiado para o habeas corpus
e dele não desfrutar no âmbito das contravenções penais, à guisa de que não se
incluem no conceito de crimes comuns
Por essas guias, como dito, derivando o assuntado “foro privilegiado”
de motivação político-criminal do Estado, voltada à proteção dos valores
institucionais do cargo em função pública, a integridade do direito protegido
não pode set abalada com o infortúnio de interpretação restritiva, embaraçando
o suprimento de lacuna no texto constitucional O seu sistema conceituai não é
fechado ou isento de soluções propiciadoras do afastamento de contradições
Deveras, os conceitos jurídicos colocam -se à disposição das idéias que
aperfeiçoam o sistema, favorecendo a complementação por meio de princípios
e conceitos jurídicos Em contrário, seria ficar sob as adargas do “pensamento
abstrativo” , descurando-se das funções históricas e políticas da form a
constitucional, que se alicerça em enunciados fundamentais dos nexos sociais,
que não são ignorados pela construção jurídica de enunciados essenciais. No
caso, garantia do status quo político da função privilegiada (rationae personae).
As noções postas, pois, resultam de atividade jurídica criativa do juiz
enredado por normas Iacunosas e vertente de dúvidas depuráveis pelo direito e
realidades da ordem constitucional normalizada
Sob as consequências da interpretação feita no âmbito normativo,
edificada a estrutura conceituai do “foro por prerrogativa de função”, não é
exigido muito esforço para concluir-se que, pela guia das “infrações penais”,
com preendendo-se que as contravenções estão albergadas pela natureza
conceituai dos crimes comuns, afirma-se a competência do Superior Tribunal
de Justiça para processar e julgar originariamente ação criminal instaurada
contra Subprocurador-Geral do Trabalho. Igualmente, concluiu a Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça (Representação nü 179, julgada em 7.2.2001).
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O declínio do dogma causai
Fernando Capez1'5
Promotor de Justiça - S P ______________________________________________________

Paia Juatez Tavares, não se deve a Stuart Mill e Von Buri a primeira
formulação desta teoria, mas a Julius Glaser, em 1858 Von Buri teria apenas
introduzido a teoria na jurisprudência Do mesmo modo, o critério da eliminação
hipotética não provém do sueco Thyrén, mas também de Glaser a>
Da mesma forma, Mir Puig, para quem: “La teoria de la condición o
de la equivalência de las condiciones, ideada por elprocesalista Julius Glaser
y adoptada por el magistrado de Tribunal Supremo alemán dei Reich, Von
Buri, sostiene que es causa de um resultado de la cual há dependido su
producción, com independencia de su m ayor o m enor p ro x im id a d o
importância” (2)
Seja como for, as principais criticas dirigidas a este princípio dizem
respeito, não só à possibilidade objetiva do regresso causai até o infinito, mas
também a algumas hipóteses não solucionadas adequadamente pelo emprego
da conditio sine qua non. São essas as principais dificuldades:0’
Ia) Dupla causalidade alternativa: ocorre quando duas ou mais causas
concorrem paia o resultado, sendo cada qual suficiente, por si só, para a sua
produção A e B, sem que um saiba da conduta do outro, ministram veneno a
C, com o intuito de matá-lo Cada uma das doses é suficiente, por si só, para
produzir o evento letal Se aplicarmos a eliminação hipotética, nenhuma das
duas podeiá sei considerada causa Senão vejamos: suprimida a conduta de A,
ainda assim o resultado ocorrería, já que a dose ministrada por B era suficiente
para matar a vitima; eliminada a conduta de B, ainda assim o resultado teria
ocorrido, pois a dose aplicada por A também era suficiente por si só para a
produção do evento Em tese, por incrível que pareça, segundo o critério da
eliminação hipotética, nenhuma das duas condutas poderia ser considerada
causa, pois mesmo que supiim idaum a delas hipoteticamente da cadeia causai,
o resultado ainda assim teria ocorrido Poderiamos, em resposta a esta crítica,
fazer a seguinte afirm ação: causador do resultado é aquele, cuja dose,
(*) Pioíessor de Diieito Penal e Processo Penal do Complexo Jurídico Damásio de Jesus desde 1990
(1) TAVARES, J “Teoria do injusto penal . Del Rey 2000 págs 210 e 211
(2) MIR PUIG. Santiago. Derecho penal pane geneial Barcelona. 51 ed 1998 pág 218
(3) TAVARES J ‘ Teor ia do injusto penal , Del Rey, 2000, págs 210 e 211
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efetivamente, produziu, poi uma ou por outra razão, a morte (se foi a dose
ministrada poi A, este é o autor; se foi a de B, este responde pelo resultado),
devendo o outro ser punido pela tentativa Não se provando qual das doses
acarretou a morte, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, e a nenhum dos
autores será imputado o resultado, respondendo ambos por tentativa (a chamada
autoria incerta). Mesmo assim, é forçoso reconhecer: ainda que suprimida a
conduta de um dos autores, o resultado teria sido causado pelado outro Outro
exemplo interessante é a morte do Imperador Césai, assassinado com 23 (vinte
e três) punhaladas Neste caso, ainda que se eliminasse um dos golpeadores, o
resultado teria ocorrido, o que representa uma falha na explicação do nexo
causai pela teoria da conditio sine qua non *123(4)
2ü) Dupla causalidade com doses insuficientes: e se no mesmo exemplo,
as doses fossem insuficientes, por si sós, para levar ao resultado morte, mas
somadas, acabassem por atingir o nível necessário e assim, produzir a fatalidade?
Nesse caso, nem a conduta de A, nem a de B, sozinhas, levariam ao resultado.
Eliminada qualquer um a delas, o resultado desaparecería, pois somente juntas
são capazes de provocar a morte Ora, pelo critério da eliminação hipotética,
ambas devem ser consideradas causa, pois excluída uma ou outra da cadeia
causai, o resultado não ocorrería. Parece estranho não considerar como causa a
hipótese anterior, em que as condutas tinham, isoladamente, idoneidade para
produzir a morte, e considerar neste caso, em que, sozinhas, as condutas nada
produzir iam (podendo até mesmo cogitar-se de cr ime impossível pela ineficácia
absoluta do meio, na medida em que falta a um ou outro comportamento
capacidade para gerar, isoladamente, o resultado visado)
3-) O resultado que ocorrería de qualquer modo: se um médico acelera
a morte, de um paciente terminal, que já está com danos cerebrais irreversíveis,
desligando o aparelho que o mantinha vivo, não poderá ser considerado causador
do homicídio, pelo critério da eliminação hipotética, já que, mesmo suprimida
a sua conduta da cadeia causai, ainda assim a morte acabaria acontecendo,
mais cedo ou mais tarde Haverá nexo causai, é certo, mas por influência de
outras teorias que entram para socorrer a da equivalência dos antecedentes (é o
caso do princípio da alteração postei ior, pelo qual o médico responde pelo
resultado poique seu comportamento alterou o estado de coisas no mundo
naturalístico).
4a) D ecisões corpoiativas: um a em presa, por m eio de um órgão
colegiado, constituído de vários diretores, decide lançai' um produto que provoca
danos ao meio ambiente Qualquer um dos votantes, poderia dizer que, ainda
(4)

MIR PUIG. Santiago

Deiecho Penal paite general' Barcelona 5a ed

1998 pág 220
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que não tivesse votado, os demais o teiiam feito, de modo que, mesmo eliminada
a sua conduta, ainda assim o resultado ter ia ocorrido

Aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes, tem-se que, se o
condutor não tivesse adormecido, a carruagem não teria seguido o caminho
errado e, não tomando rumo diverso, o raio não cairia sobre a cabeça do
passageiro, matando-o
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5-) Cursos causais hipotéticos ou desvios de cursos causais: o ladrão
principiante, trêmulo e inseguro, apontaum estilete paraum homenzarrão empolado
e anuncia o assalto A vítima, surpreendentemente se apavora, sofre um enfarto e
morre Damásio de Jesus cita o caso da vítima que, fugindo de perseguição
empreendida por dois agentes, acaba por ser atropelado O Tribunal de lustiça de
São Paulo, por maioria de votos, aplicando o critério da conditio sine qua non,
entendeu haver nexo causai Na hipótese, dois rapazes e uma mulher se dirigiam,
em um automóvel, para um motel, localizado na rodovia Presidente Dutra No
caminho a moça mudou de idéia e, aproveitando-se da parada do carro no
acostamento, saiu correndo e ao tentar atravessar a estrada, foi atropelada e morta
Do mesmo modo que correu para o meio da pista e foi colhida por um veículo,
poderia ter fugido para o mato e sei picada por uma cobra. Em qualquer caso, se
não fosse a conduta dos agentes, esta não teria fugido, e se não tivesse fugido, não
teria sido atropelada e morta Reconheceu-se o nexo causai(5)6Outro problema é o
da vítima que leva um tiro no pé, entra no hospital, sofre infecção hospitalar- e
morre, entendendo a jurisprudência tratar-se de causa dependente, sem ruptura da
causalidade((,) Aplicada a equivalência dos antecedentes, em todos esses casos
haveria nexo causai, o que não se afigura muito apropriado.
O principal problema, no entanto, é a exclusiva dependência no nexo
normativo, para que não ocorram absurdos jurídicos. O que tem isentado de
responsabilidade o tataravô pelo crime praticado pelo tataraneto, ou o fabricante
de automóveis pelos acidentes, é a ausência de dolo ou culpa No plano objetivo,
porém, a conditio sine qua non admite a relação causai Na entrada deste terceiro
milênio, continuai admitindo no direito uma teoria que pertence ao campo das
ciências físicas, desprovida de conteúdo axiológico, é caminhai na contramão
da evolução do pensamento jurídico e filosófico.
A teoria da causalidade adequada seria uma opção?
Como tentativa de limitar o insaciável apetite do dogma causai, foi
concebida a teoiia da causação adequada.
Von Kries usou os critérios da probabilidade e possibilidade como limite
ao determinismo causai, afirmando escapar aos juízos de possibilidade e de
probabilidade, por exemplo, a morte de um passageiro atingido por um raio no
caminho que, por haver dormido o cocheiro, seguiu equivocadamente
(5)
(6)

JESUS, Damásio E dc. “Imputação objetiva”. Saraiva 2000 págs 89/91
R I 700/311 596/41 ]. 580/372, 528/320. 455/276; R JIJSP 25/565; RJDIACmnSP 11/109
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M ediante um critério putamente físico, naturalístico, não há como
recusar a existência entre um liarne causai entre a conduta omissiva do cocheiro
e a morte do viajante A causalidade adequada, contudo, temperando os excessos
decorrentes da conditio sine qua non, vai afastar, do ponto de vista jurídico, a
relação de causa e efeito, por considerar a absoluta im previsibilidade e
improbabilidade entre uma efêmera soneca e um relâmpago assassino
Ficam, portanto, descartadas, já na dita sede, todas aquelas ações
caracterizadas por uma mínima possibilidade objetiva de íealização do evento,
mas presididas por vontade de causação do mesmo. Por exemplo, no caso da
morte de um homem, atingido por um raio em um bosque, lugar que havia sido
mandado por um inimigo precisamente para este fim. Não será possível, à luz
da causalidade adequada, atribuir nexo causai, ainda que pela teoria da
eliminação hipotética, fosse possível estabelecer um vínculo físico-naturalístico.
Resulta, assim, que solução final da subsunção dependerá de uma série
de fatores normativos a estabelecer a relevância do nexo causai para o direito
penal, independentemente de sua real existência no plano naturalístico
A partir de tantas constatações, considera-se que somente pode ser
causa a conduta que, isoladamente, tenha probabilidade mínima para provocar
o resultado Se entre o comportamento do agente e o evento houver um a relação
estatisticamente improvável, aquele não será considerado causa deste
Ocorre que tal assertiva pode provocar problemas dogmáticos capazes
de levar a distorções e injustiças Senão, confira-se a seguinte hipótese: um
condutor de um veículo, cujos freios estão gastos, dá causa a uma colisão com
a traseira de um caminhão Tal caminhão estava excepcionalmente trafegando
na rodovia naquele dia, em que tal tráfego é proibido para veículos maiores,
devido a uma autorização especial Era o único em toda a estrada Os freios
não funcionaram não somente devido a seu estado, mas também porque o auto
passou sobre uma poça de óleo que acabara de ser derramada O acompanhante
do motorista, justamente no instante do acidente resolveu regular o cinto de
segurança e, por esta exclusiva razão, chocou-se contia o vidro dianteiro, tendo
recebido um a pancada no pulm ão Para sua infelicidade o im pacto foi
exatam ente no pulm ão no qual já existia um problem a de insuficiência
respiratória. Levado a um hospital, é submetido a uma cirurgia, mas o plantonista
do dia não tinha tanta experiência em ciiurgias de pulmão, pois, embora clínico
geral, sua especialidade era cardiologia Devido a todos esses fatores,
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tragicamente coincidentes, a vítima vem a falecer. Estatisticamente, a chance
de ter morrido nessas condições era a de um a em um milhão (foi muito azar)

base probatória suficiente para amparar as possibilidades individuais alegadas
pela acusação; depois, porque mesmo que estivessem corretas, a multiplicação
delas seria possível se cada um dos fatores fosse absolutamente independente.
Além disso, também restava a hipótese de que a dupla criminosa não tivesse
efetivamente as características indicadas pelas testemunhas ou que houvesse
na área de Los Angeles outro casal com caracteiísticas semelhantes.. ” (8>
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Em outro exemplo: “si un veneno común, en una persona que se droga
con un medicamento sumamente raro, a causa de su constitución modificada a.
través de es adicción, no surte efecto enel estômago-como suele-sino enel esôfago
(ono antes de los intestinos), a.pesar de la extrema improbabilidaddel curso cau
sai concreto no cabe aportar ninguna razón para no imputar el resultado ” ,7)
Nesses casos, a teoria da condição adequada excluiria indevidamente
o nexo causai, em face da improbabilidade do resultado. O motorista negligente
e o autor do envenenamento não responderíam pela morte da vítima, o que não
nos parece justo, nem correto
Não parece ser a melhor solução
A lei das probabilidades, da mesma forma que a da causa e do efeito
pertence à ciência diversa da jurídica e, se adotada, poderia levar a soluções no
mínimo arriscadas. Como bem lembra Antônio Magalhães Gomes Filho, em
sua primorosa obi a, “Direito à Prova no Processo Penal”, tratando de processo
penal, mas em raciocínio que se ajusta perfeitamente ao campo penal, as
co n seq ü ên cias da adoção de um a teo ria p ro b ab ilistic a poderíam sei
preocupantes e insatisfatórias. No processo People v Collins, a jurisprudência
norte-americana empregou de forma equivocada, como critério de avaliação
das provas, o chamado julgamento by mathematics ao seguinte caso: “uma
senhora foi assaltada em Los Angeles e declarou ter peicebido um a moça loira
fugindo; uma vizinha da vítima também afirmou ter visto uma jovem branca,
com cabelos loiros e ‘rabo-de-cavalo’, sair do local do crime e entrar em um
automóvel, dirigido por um homem negro com barba e bigode; dias depois,
policiais conseguiram prender um casal com essas características, mas no
julgamento, tanto a vítima como a testemunha não puderam reconhecê-los; . .
a acusação sei viu-se, então, de um perito matemático que, com base nas
características apontadas - automóvel amarelo, homem com bigode, moça com
rabo-de-cavalo, loiia, negro com baiba e casal negro-branca no carro - , e
aplicando a esses dados as respectivas probabilidades de ocorrência, fundadas
em estatísticas, multiplicou-se para extrair a conclusão que somente existia
um a possibilidade, em doze milhões, que um casal preenchesse todos esses
requisitos Com base nisso, o júri condenou os acusados A Suprema Corte da
Califórnia anulou a decisão dos jur ados, entendendo inadmissível o argumento
trazido pelo perito matemático, por várias razões: primeiro, porque não havia
(7)

JAKOBS, Günlhei. Deiecho penal pane geneial, Fundamento'. y teoiía de Ia imputación '.
Maicial Pons. 2a ed 1997 naclutción Joaquin Cueilo Conttéras y lose Luis Sen ano Gonzalez
deM uiilio págs 240 e 241
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A teoria da causalidade ou condição adequada é v á lid a com o
questionamento da equivalência dos antecedentes, mas também peca poi não
evidenciar o caráter valorativo da ciência jurídica como fator prepondeiante
da definição do nexo causai objetivo
Nesse ponto, é superada em muito pela imputação objetiva.
O surgimento desta teoria parte da premissa de que a equivalência dos
antecedentes, adotada pelo Código Penal é muito rigorosa no estabelecimento
do nexo causai, na medida em que se contenta com a mera relação física de
causa e efeito
A conditio sine qua non, do ponto de vista puramente objetivo, nada
resolve em termos de regressus ad infimitum O regresso causai até Adão, Eva
e a serpente do Paraíso (Gênesis, Capítulo 3) existe no plano naturalístico e a
cadeia infinita antecedente de responsabilidade só consegue ser evitada pela
ausência de nexo normativo (exclusão de dolo e culpa), imprescindível para a
infração penal Deste modo, os pais só não respondem pelo crime cometido
pelo filho, porque não atuaram com dolo ou culpa em relação ao resultado,
entretanto, nexo causai houve
Foi visando a conter os excessos do dogma causai material, mediante a
substituição de uma teoria sem qualquer conteúdo axiológico (plano do “ser”),
por outra de cunho valorativo (“deve ser”), de um critério regido pela física,
por outro regulado pelo direito, que surgiu a teoria da imputação objetiva:
como verdadeira alternativa à causalidade 7*8(9)
E que, com a equivalência dos antecedentes, a parede de contenção do
jus pumendi reside exclusivamente na imputação subjetiva (ausente o nexo
normativo, não há responsabilização do agente)
Somente não resultam absurdos da conditio sine qua non, como a
responsabilização dos avós pelo crime cometido pelo neto, exclusivamente
devido à ausência do dolo e da culpa Relação causai, porém, para a referida
(8)

GOMES FILHO, Antonio Magalhães ‘ Direito à prova no processo penal
1997

(9)

RAMIREZ luanBustos. La imputación objetiva
Buenos Aires: Ad-Hoc 1998. pág 211

São Paulo: RT,

in Teoiíai a u u a la en el Deiecho penal
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teoria, existiu, uma vez que sem os avós não havei ia os pais e sem estes, o
delinqüente não nascería e não cometería o crime

Como lembra Damásio de lesus, “o positivismo do século XIX insistia
na adoção do princípio natural de que todo conseqüente deveria possuir um
antecedente preciso e determ inado No século XX, porém , a teoria da
relatividade colocou em xeque essa regra, pondo em debate o tem a da
probabilidade, segundo a qual há sempre margem de indeterminação nas
relações Nada é absoluto. Trazida a discussão para as ciências sociais,
esclareceu-se que não era admissível falar em causalidade nos fatos da vida
em sociedade, uma vez que neles há essencialmente o fenômeno da interação,
sendo inadequado estabelecer uma relação de causa e efeito” ín)
Criou-se, então, a teoria da imputação objetiva, denominação que revela
a preocupação de se trabalhar a dogmática no sentido de apontar respostas
mais justas e adequadas paia a própria atribuição objetiva do resultado,
independentemente, de pedir socorro para o dolo e a culpa
Sua m eta principal é a de reduzir o âm bito de abrangência da
equivalência dos antecedentes e, desta maneira, “restringir a incidência da
proibição ou determinação típica sobre determinado sujeito” <12) “Pretende
substituir o dogma causai matei ial por uma relação jurídica (normativa) entre
conduta e resultado”.(n)
Nada tem a ver com responsabilidade sem dolo ou culpa, ou sem
culpabilidade Nem tampouco com imputabilidade penal. Consiste em atribuir
um fato típico a seu autor do ponto de vista da causação objetiva, mediante
critérios jurídico-valoiativos e não categórico-naturalísticos. “Im putação
objetiva significa atribuir a alguém a realização de uma conduta criadora de
um relevante risco juridicamente proibido e a produção de um resultado
jurídico” 041
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A solução, por conseguinte, parece insatisfatória do ponto de vista do
enquadramento objetivo, sendo necessário para não incriminar o vovô e a vovó
pelo crime cometido pelo netinho recorrer ao nexo normativo, no caso, inexistente.
O nexo causai, por si só, não resolve
Em outras palavras: a questão da imputação do resultado objetivamente
ao agente, isto é, independentemente de se falar de dolo ou culpa, não está
solucionada de m odo satisfatório pela teoria apaientem ente em vigor
(equivalência dos antecedentes) Depender apenas da ausência do elemento
psicoló gico (dolo) e do norm ativo (culpa) da conduta não se afigura
dogmaticamente correto e nem justo muito menos prudente
Essa tomada de consciência já ocorrera na Alemanha, em meados do
século passado, quando, em pr imeito lugar, despertou a vontade e a necessidade
de limitar a causalidade, sem que fosse preciso recorrer à análise de dolo e
culpa. A razão foi simples: naquele país, antes da reforma penal de 1953, havia
responsabilidade objetiva quando ao resultado agravador, no caso dos delitos
qualificados pelo resultado, ou seja, o agente respondia pelo mesmo, ainda
que não o tivesse causado dolosa ou culposamente. Bastava o nexo causai.
“En esta situación legislativa, la cualificaciónpor el resultado dependia
en exclusiva de si había sido causado, de modo que, com arreglo a las máximas
de la teoria de la equivalência, se respondia también por la cualificación aun
cuando en una consideración valorativa el autor no fuera responsable dei
resultado, p ej , a causa de predominar la propia culpa de la víctima o a causa
de una desgraciada concurrencia de circunstancias en el caso” m
Não podendo a intrigante hipótese ser resolvida pelo auxílio do nexo
normativo, não restou outra estrada, senão a de enfrentar o problema de ser
injusta a própria vinculação objetiva do resultado ao agente.
O dogma da causalidade precisava ser revisto.
Depender só da ausência de dolo ou culpa já se mostrava insuficiente e
perigoso Nasceu então, a idéia de limitar o nexo causai, conferindo-lhe um
conteúdo jurídico e não meramente naturalístico Não bastaria mais o simples
elo físico ditado pelas leis da causa e do efeito, pois se o nexo causai não tiver
relevância jurídica, não haverá causalidade
(10) JAKOBS, Günlhei. Dcreiho penal pane geneial, Fundamentos y teoiia de la imputciüón .
Maicial Pons 2a ed., 1997. uaduttión Joaquin Cuello Contveras y Jose Luis Serrano Gonzaies
de Mutillo, pág 238
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Mediante essa interessante conjugação, a substituição deixa de ser um
processo m eram ente m ecânico, para incorporar um processo mental de
adequação, em que será levado em conta m uito m ais do que a m era
correspondência exterior e formal entre conduta e descrição típica, ou do que a
verificação da causalidade, mediante processos de ordem físico-naturalistica.
Ao contrário da conditio sine qua non, torna-se insuficiente a ligação físiconaturalística entre conduta e acontecimento concreto
Postula-se a exclusão do fato típico, quando, a despeito de ser realizada
a conduta formalmente descrita no tipo penal, o agente tiver se comportado
dentro de seu papel social, ou seja, fizer exatamente o que a sociedade dele 1234
(11)
(12)
(13)
(14)

JESUS Damásio E “Imputação objetiva”, Saraiva, Ia ed , 2000 pág. 23
TAVARES J Teoria do injusto penal’ Del Rey, 2000, pág 222
JESUS, Damásio E “ Teoiia da imputação Objetiva”, pág 23
Iclem, pág 33
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espera, não criando uma situação de risco intolerável Quando a sua conduta
nada mais representar do que um comportamento absolutamente normal e
esperado, não haverá fato típico, por ausência desta nova elem entar(l3)
Partindo de um prosaico exemplo, Jakobs proporciona uma imediata
compreensão dos efeitos da imputação objetiva no moderno direito penal: um agricultor
adquire uma nova máquina de aragem do solo; um de seus empregados, por curiosidade
laborativa, a toca e acaba ferido. Inicia-se, então, uma teia de causalidades: a vítima deu
causa à autolesão, uma vez que tocou imprudentemente a máquina; o agr icultor também
deu causa ao ferimento, pois, se não tivesse comprado o maquinário, o resultado não
teria ocorrido, além do que, deveria ter tomado todas as cautelas para que ninguém dela
se aproximasse; finalmente, o fabricante além deter sido o criador do aparato mecânico,
sem o qual não existiría a lesão, deveria ter cuidado pai a que todas as peças perigosas
fossem seguras, quaisquer que sejam as condições de funcionamento
Surgem então, as alternativas punitivas: responsabilidade da vítima,
do patrão ou do fabricante? Responsabilidade de todos? Ou de nenhum,
tratando-se de mero caso fortuito (desgracia)? De acordo com Jakobs existe a
firme convicción de que estas preguntas no puedem ser contestadas sin tener
en cuenta el estádio de desarollo alcanzado por la sociedad concreta . ” ílfi>
Deste modo, um a sociedade saturada pela técnica esperará de um
fabricante de máquinas que este não crie novos riscos, e, portanto, lhe imporá
o dever de garantir a plena incolumidade de quem as usa, independente da
forma com que se dê o manuseio.
Ao contrário, uma sociedade que está necessitando de avanços técnicos
tolerará os riscos, ante a imprescindibilidade de se obter a evolução tecnológica
necessária para atingir o piogresso Eventuais acidentes serão debitados na
relação custo-benefício. As futuras e possíveis vítimas de um acidente no
manuseio são ainda desconhecidas, dado que não se conhece o que está por
vii, e este risco é assumido por todo o corpo social, ante o reconhecimento
geral de que, sem se arriscai, não será possível evoluir
Antes, portanto, de se estabelecer até onde vai a imputação penal pelo
resultado, é necessário extrair da sociedade quais são os seus anseios, sendo
imprescindível estabelecer o papel social que cada um representa, firmandose, a partir daí, as responsabilidades individuais.Aquele que concorre paia uma
lesão, mas apenas cumprindo, rigorosamente, o papel social que dele se espera,
não pode ser incluído na relação causai para fins de aplicação do direito penal.

A conclusão de G ünther Jakobs é a de que a m era causação do
resultado, ainda que dolosa, resulta de m aneira m anifestam ente in su fi
ciente para fundam entar por si só, a im putação. Sim , porq u e o direito
penal tivesse por fim elim inai todo e qualquer risco resultante do c o n ta 
to social, m ediante a prevenção geral e especial (previsão in abstracto e
aplicação efetiva da sanção penal), a sociedade ficaria com pletam ente
paralisada
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(15) Cf Giuiüiei Jakobs ‘ La imputatión objetiva . trad. Manuel Cancio Meliá (Univeisidad
Autônoma de Madiid Ad-Hoc Buenos Aires Ja ed . 1996. Ia reimpresiôn 1997
(16) JAKOBS Günther. La imputatión objetiva en cieiecho penal . Tradução de Manuel Cancio
Meliá Universidad Autônoma de Madrid Ed Ad-Hoc, Buenos Aires 1996. págs 15, 16 e 17
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Pode-se, assim, afirmai que a finalidade da imputação objetiva do
comportamento é a de considerar penalmente relevantes apenas aquelas condutas
que se desviam do papel social que se espera de determinado agente
As expectativas acerca deste desem penho é que dão à ação um
significado socialmente relevante e, por conseguinte, penalmente considerável
Importa mais o conceito social e normativo definidor dos limites de cada atuação,
do que a capacidade pessoal do autor, de modo que o motorista que se conduz
em excesso de velocidade incorre em um desvio de conduta, não interessando
se assim procede dada a sua extiema perícia..
Em outras palavras, quem se mantém dentro do papel que dele se
aguarda, não responde pelo íesultado, tendo sido m ero causador de una
amalgama heterogênea de datos que no han adquirido significado social, pois
sólo la im p u ta ció n o b jetiv a c o n vierte dicha a m a lg a m a en a lg o
comunicativamente relevante, en algo comprensible <l7)
Convém íessaltar que a relevância social seiá considerada não apenas
em função da gravidade do dano ou da importância do bem jurídico, mas também
de acordo com o grau de agressão ao conceito de justiça do homem comum, ou
seja, será socialm ente inadequada a conduta que venha a colidir com o
sentimento geral de justiça, empregando-se aqui, o senso comum, que toda
pessoa medianamente equilibrada possui.
O risco permitido, portanto, não é conceituado pela técnica, mas pelo
sentimento social daquilo que cada um espera do outro, no sentido de um a
convivência salutar e pacifica
Ocorre, assim, uma proibição de regresso em relação ao comportamento
padronizado, o qual, por set esperado, acaba se tornando inócuo e não ingressa
na cadeia de causalidade, nem como participação de menor importância, pois
uma sociedade que está necessitada de que se ofrezcanprestaciones estereotipadas,
más aun, que requiere en general la existência de condiciones estereotipadas dei
comportamiento social, no puede renunciar a una prohibición de regresso <18)178
(17) JAKOBS. ob c it. pág 24
(18) Ob cit pág. 34
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Se o risco decorre de uma conduta normal e socialmente adequada, ou
mesmo permitida ou tolerada pelo ordenamento jurídico, não se poderá atribuir
eventual dano daí decorrente ao seu autor. O direito não pode permitir um
c o m p o ita m e n to e d ep o is c e n su rá -lo . A lém d isso , o b a n im e n to da
responsabilidade objetiva de todos os sistemas criminais modernos impede
que se atribua um resultado jurídico lesivo, quando sua ocorrência estiver fora
do âmbito do risco piovocado pela conduta.
Como se percebe, areferenciabilidade social aparece como instrumento
hermenêutico para a formação normativa e a definição do risco proibido

Hipótese idêntica é a da indústria automobilística, pois, pela imputação
objetiva (ao contrário da equivalência dos antecedentes) não há nexo causai entre
os acidentes de veículos e a conduta do fabricante Quando a coletividade aceitou
a produção de automóveis, conhecia os riscos decorrentes do tráfego rodoviário,
os quais foram sopesados e aceitos como necessários para o desenvolvimento.
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Um fabricante de aimas cria um risco que a sociedade aceita, quando
permite a sua produção Os crimes que venham a ser praticados com as armas
produzidas não podem ser imputados ao industrial, pois a colocação dos
instrum entos vulnerantes em sociedade é um risco aceito e permitido..
Pondera-se, em uma relação de custo-benefício, se vale a pena correr certo
perigo para, em contrapaitida, estimular a econom ia, gerar em pregos e
alimentai o progresso. A morte de alguém piovocada por arma de fogo será,
por conseguinte, um fato atípico em relação ao fabricante (não há regresso
causai em relação a este) Cabe à sociedade decidir se quer menos perigo e
menos progresso ou se busca um desenvolvimento mais acelerado, à custa
de correr mais riscos
Foi exatamente neste sentido que o plenário do Supremo Tiibunal
Federal decidiu, aplicando postulados da imputação objetiva, no julgamento
de um a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Social
Liberal (PSL), quando, lim inarm ente, suspendeu os efeitos da M edida
Provisória nü 2 045/2000, a qual proibia o registro de armas de fogo, por
considerar não haver razoabilidade na norma impugnada, uma vez que ela,
apesai de não proibii a comercialização de armas de fogo, praticamente a
inviabilizava, sem produzir, em contrapartida, benefícios sociais que
compensassem o sacrifício (ADInMC nQ2.290-DF, Rei. Min. M oreira Alves,
j. 18.10.2000, Informativo STF nQ 16, de 20 10.2000, nQ207, pág 1).
Em outras palavras, reconheceu a mais alta Corte de Justiça do Brasil,
que os riscos provocados pelas armas produzidas são normais dentro da evolução
dinâmica da sociedade e, por essa razão, no que tange ao fabricante, são riscos
permitidos que levam à desconsideração do nexo causai objetivo em relação a
eventuais delitos praticados com tais instrumentos.
Ao contrário da equivalência dos antecedentes, não será sequer
necessário indagai acerca do dolo ou culpa, pois a questão se resolve no plano
da imputação do fato ao agente, sob o aspecto objetivo. Se o risco era tolerado
socialmente, não haverá causalidade
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Com efeito, risco existe em toda hora e lugar. Sem correr algum risco a
humanidade não caminha. Ninguém sairia de casa e mesmo nela ficando, ainda
assim, estaria sujeito a algum infortúnio Qualquer contato socialtraz algum risco:
um abraço, o tráfego ferroviário, rodoviário ou aéreo, a regular prática desportiva
etc. Se acaso algum dano derivar de tais práticas, desde que desempenhadas dentr o
do que se espera, o mesmo será considerado como uma normal decorrência da
vida em sociedade, não podendo ser imputado ao autor O fato, por conseguinte,
será atípico. Como diz Jesús-MariaSilva Sánchez, vivemos todos em uma sociedade
de riscos(19)20Na mesma linha, Cuesta Aguado, quando afirma: “ toda la vida en
sociedad suporte la asunción de ciertos riesgos, los cuales están admitidos por la
sociedad y permitidos por el ordenanúento jurídico. La intervención penal sólo
empieza a partir dei momento que se excede el riesgo permitido’’ (2<>)
Certos comportamentos, dada a sua importância para a sociedade ou a sua
absoluta contextual idade, nada mais representam do que atos normais da vida cotidiana,
os quais, ainda que provoquem naturalisticamente algum dano, não podem ser
atribuídos ao autor Uma sociedade que não tolera nenhum risco, também não pi ogride
Deveria ser proibida a construção de automóveis, porque propiciam
grande número de acidentes de trânsito; de aviões, porque podem vir a ocorrer
desastres, e, assim por diante? Evidentemente, não é o caso Um a sociedade
que não está disposta a assumir nenhum risco derivado do avanço tecnológico,
ficará eternamente estagnada no atraso.
Imagine-se voltar ao tempo das carruagens para eliminai completamente
o risco de acidentes autom obilísticos Nem pensar. Os riscos devem ser
assumidos em prol do desenvolvimento da humanidade
O que deve ser feito é cobiar de cada um, de acordo com o papel social
que representa, cujos limites serão estabelecidos pela aspiração geral dos
m em bros da coletividade Ao construtor, basta que o veículo funcione
corretamente, devendo os condutores zelar pela efetiva segurança própria e
dos demais; estes, por sua vez, devem respeitar seus deveres de autoproteção,
sem necessidade de uma cautela extraordinária para tutelar a imprudência alheia
(19) SÁNCHEZ Jcsiís-Mai ia Silva. La expamión de deieiho penal cnpcitos dela política a iminal
en lat sociedade i pouinduut iate \ Madiid. Civitas. 1999, pág 24
(20) CUESTA AGUADO. Paz Meicedes de La. ‘ Tipitida e im putaúón objetiva
Ediciones Jurídicas Cuyo. 1995 pág 148

Argenlina,
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Assim, “una sociedad saturada por la técnica esperaráde un fabricante
de máquinas que este no cree nuevos riesgos, y por tanto le impondrá el deber
de garantizar la inocuidad en todas las condiciones de funcionam ento,
exonerando de este modo tanto a quien adquiere la máquina como a la víctima
Por el contrario, una sociedad que es té necesitadade avances técnicos tolerará
bastantes riesgos, por conseguiente, exonerará al fabricante e impondrá al
proprietário yalapotencialvíctim a la obligación de garantizar la seguridad” (21>

Trata-se de uma teoria ainda em discussão no Brasil, mas que não
depende de reforma do Código Penal para ser adotada, pois a Constituição
Federal, em seu art 5Ü, XXXIX, ao prever o princípio da reser va legal, acometeu
à lei, por meio de tipos penais, definir os crimes A imputação objetiva é um
elemento normativo implícito em todo o tipo, cuja ausência implica em exclusão
de elementar e conseqüente atipicidade do fato
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Só haverá, poitanto, imputação do resultado ao autor do fato, se o
resultado tiver sido provocado por um a conduta criad o ia de um risco
juridicamente proibido ou se o agente, com seu comportamento, tiver aumentado
a situação de risco proibido e, com isso, gerado o resultado. Em contrapartida,
se, a despeito de ter fisicamente contribuído para a produção do resultado, o
autor tiver se conduzido de modo a ocasionar uma situação de risco tolerável
ou permitido, o resultado não lhe poderá ser imputado.
Como lembra Wolfgant Frisch, elemento básico para la teoria actual
de la imputación es el entendimiento de que la producción de consecuencias
típicas no le es imputable a una per.sona simplesmente porque ésta haya
provocado las consecuencias de modo causai Mas bien es necesario, ad.emás,
que las consecuencias producidas de modo causai representen la realización
de un peligro creado por el autor y desaprobado en el tipo penal respectivo.
Por consiguiente, el agente debe haber creado, antes de nada, mediante su
conducta causai para la producción dei resultado, un peligro desaprobado
(de la realización de ciertos resultados) en el sentido d ei tipo p en a l
„•
(22)
respectivo
A tualm ente, a im putação objetiva “é am plam ente dom inante na
doutrina, especialm ente na Alemanha e na Espanha N a Am érica Latina,
entretanto, é objeto de pequena consideração. No Brasil, no término do segundo
milênio, ainda é quase desconhecida” <23)
Segundo informa Wolfgang Frisch a teoria da imputação objetiva ha
emprendido una marcha triunfal sin precedentes em la teoria dei derecho penal
de Alemania, Áustria, y Suiz.a í24)
(21) IAKOBS. Günthei. La imputación objetiva Irad. Manuel Cancio Meliá. Univevsidad
Autônoma de Madiid, Ad-Hoe, Buenos Aires Ia ed , 1996, Ia reimpiesión 1997,pág 17
(22) FRISCH. Wolfgang ‘ Tipo pena! e imputación objetiva Tiaeluctoret Manuel Cancio Meliá,
Beati iz de la Gándai a Vallejo, Manuel Jaén Vallejo e Yesid Reyes Alvarado Madi id: Editorial
Colex, 1995 pág 34
(23) JESUS. Damásio E ‘ Imputação objeliva” C it. pág 24
(24) FRISCH. Wolfgang Tipo pena! c imputación objetiva Tiaductoret Manuel Cancio Meliá,
Beatriz de la Gándai a Vallejo, Manuei Jaén Vallejo e Yesid Reyes Alvarado Madrid: Editorial
Colex. 1995 pág 27
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Do ponto de vista dos fins precípuos de um direito penal mais garantista
dos direitos fundamentais do jurisdicionado, a imputação objetiva constitui
um componente relevantíssirno a propiciar um a interpretação evolutiva do
ordenamento jurídico, mediante o emprego de um mecanismo hermenêutico
muito mais célere e eficaz do que os lentos e burocráticos trâmites legislativos
A necessidade de uma constante atualização do aparato legal, de acordo
com as intensas transformações sociais está a exigir uma maior flexibilidade
do intérprete, de acordo com fundamentos jurídicos e sociais, para delimitar o
alcance da norma, de acoido com as peculiaridades de cada caso e o momento
sociocultural de um a dada sociedade. Não se trata de descumprir a lei, mas de
interpretá-la segundo as condições da época
Falar em imputação objetiva, por conseguinte, é pensar em fornecer ao
juiz e aos operadoies jurídicos em geral, importantíssimo elemento de contenção
típica e acompanhamento das contínuas modificações socioculturais.

Prova no processo penal
Tosé Francisco Cagliat i
Promotoi de Justiça - SP _ _ _ _ _ _ _ _____________________________________________
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I. Intr odução
1. Prova
O vocábulo prova origina-se do latim probatio, que por sua vez emana
do verbo probare, com o significado de demonstrar, reconhecer, formar juízo
de. “Entende-se, assim, no sentido jurídico, a demonstração que se faz, pelos
meios legais, da existência ou veracidade de um fato material ou de um ato
jurídico, em virtude da qual se conclui por sua existência ou se afirma a certeza
a respeito da existência do fato ou do ato demonstrado” (l)
A demonstração dos fatos em que se assenta a pretensão do autor, e daquilo
que o réu alega em resistência a essa pretensão, é o que constitui a prova. “O
processo”, lecionaMagalhães Noronha, “é o conjunto de atos legalmente ordenados,
para a apur ação do fato, da autor ia e a exata aplicação da lei O frm é este: a descoberta
da verdade, o meio. Da aplicação da lei trata a sentença que dirime o litígio; da
apuração da verdade, a instrução Esta é, pois, a fase do processo em que as par tes
procuram demonstrar o que objetivam: o acusador a pretensão punitiva, o acusado
sua defesa” (. ) “Essa demonstração é o que constitui a prova Florian escreve que
“provar é fornecer, no processo, o conhecimento de qualquer fato, adquirindo, para
si, e gerando noutrem, a convicção da substância ou verdade do mesmo fato”.<2)
Vê-se, para logo, que a finalidade da prova é o convencimento do juiz,
que é o seu destinatário Como resume Tourinho Filho, “o objetivo ou finalidade
(1)
(2)
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DE PLÁCIDO e SILVA “Vocabulário jurídico’ 2J cd . Rio dc Janeiro: Forense 1967 Vol III
pág 1 253
FLORIAN, Eugênio Florian Delle prove penale ,1921 Voi Ia. pág. 2 Apue! NORONHA, E
Magalhães “Cuiso de direito piocessuai penai” 15a ed . São Paulo: Saiaiva, 1983, pág 87
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da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a
decisão da causa Para julgar o litígio, precisa o Juiz ficar conhecendo a
existência do fato sobre o qual versa a lide Pois bem: a finalidade da prova é
tornar aquele fato conhecido do Juiz, convencendo-o da sua existência. As
partes, com as provas produzidas, procuram convencer o Juiz de que os fatos
existiram, ou não, ou, então, de que ocorreram desta ou daquela form a” <3)
A prova é, assim, elemento instrumental para que as partes influam na
convicção do juiz e o meio de que este se serve para averiguar sobre os fatos em
que as partes fundamentam suas alegações É ela, como resume Moacyt Amaral
Santos, “a soma dos fatos produtores da convicção, apurados no processo” 3(4)

2. Instrução probatória
“Instrução”, segundo o magistério de Carnelutti, citado por Frederico
Marques, “vem de in-struere, que alude à provisão de meios pax&com-struere”.
“Dá-se, assim, poder instrutorio ao juiz, para que ele construa sua decisão”.(5)6*
Leciona, ainda, o nosso insigne processualista que “no complexo dos
atos processuais que integram a instância penal condenatória, dá-se o nome de
atos de instrução àqueles destinados a recolher os elementos necessários para a
decisão da lide. Dividem-se eles em atos de prova ealegações”( .) “Há,portanto,
um conceito genérico de instrução, que abrange a prática de atos probatórios e as
alegações das partes Como a sentença, por sua construção lógica de forma
silogística, contém na premissa maior a norma legal aplicável, e na premissa
menor os fatos que dão contorno à situação jurídica litigiosa, o preparo da decisão
pressupõe, como explica o Professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida, a
instrução do juiz na premissa maior e na premissa menor do silogismo Todavia,
entende-se, sempre, o juiz instruído quanto ao Direito aplicável: narra mihifactum,
dabo tibi. jus, juria novit cúria. Por isso mesmo, a instrução propriamente dita,
ou instrução em sentido estrito, é a instrução probatória, a instrução sobre os
fatos da premissa menor em que logicamente se estrutura a sentença”(. ) “Ao
lado do conceito lato de instrução, existe, pois, um conceito estrito, que é o de
instrução probatória Esta se define como o conjunto de atos processuais que
têm por objeto recolher as provas com que deve ser decidido o litígio”.<6)
(3)

TOURINHO FILHO, Fernando da Cosia “Processo penal” 2Iae d , Sao Paulo: Saiaiva 1999
3a V ol. pág 220

(4)

SANTOS, Moacyi Amaia! “Primeiias linhas de direito processual civil” 9a ed São Paulo'
Saiaiva, 1984 2a V ol. pág 331

(5)

CARNELUTTI Francesco. Letcionei sobre el proceso penal Tiad. espanhola, 1950 Vol
II, pág 162. Apud MARQUES, José Frederico “Instituições de direito processual civil”
Campinas: Millennium, Ued atualizada. 2000 Vol III,pág 318 Assim também em “Elementos
de Direito piocessuai penal” Campinas: Booksellet. 1997 Vol I. pág 148
MARQUES, José Frederico “Elementos’ . , Vol II, págs 249-250 Assim também em
“Instituições” Vol. III, págs 318-319

(6)
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Não se confundem instrução probatória e prova. Como afirma Paulo
Cunha, citado por Frederico Marques, “entre instrução e prova há afinidade de
conceitos, mas não identidade. São noções vizinhas Instrução e prova não são
um a coisa só: a instrução está para a prova assim como o instrumento está par a
a obra que por meio dele se consegue”.<7)

controvérsia sobre a autoria, não dispensa a necessidade de outras provas sobre
ela e que, aliás, deverão corroborá-la.
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3 Objeto da prova
“Objeto da prova, ou thema probandum”, escreve Frederico Marques,
“é a coisa, fato, acontecimento ou circunstância que deva ser demonstrado no
processo” ( ) “Como o juiz se presume instruído sobre o direito a aplicar, os
atos instrutórios só se referem à prova das quaestiones facti. O juiz deve
conhecer o Direito, obrigação essa que é elementar para o exercício da jurisdição
(jura novit cúria) Donde se segue que, abstratamente falando, constitui objeto
de prova tão-só o que diz respeito às questões de fato surgidas no processo”
Excepcionalmente, porém, também o direito pode ser objeto de prova. Não
o direito federal, mas o estadual, o municipal, o estrangeiro e o consuetudinário
devem ser provados, se assim o determinar ojuiz,pelaparteaquem lhe aproveita..
Objeto da prova, portanto, são os fatos Nem todos, porém. Em primeiro
lugar, apenas os fatos pertinentes ao processo é que suscitam o interesse da
parte em demonstrá-los Fatos que não pertencem ao litígio e que relação alguma
apresentam com o objeto da acusação, consideram-se fatos sem pertinência,
pelo que devem ser excluídos do âmbito da prova em concreto, e ter a sua
prova recusada pelo juiz, sob pena de desenvolver-se atividade inútil.
Além de per tinentes, só devem ser objeto de prova os fatos relevantes, por
estes entendendo-se aqueles “que podem influir, em diferentes graus, na decisão
da causa”.(y) Os fatos irrelevantes são, na realidade, também impertinentes
Diversamente do que se ver ifica no processo civil, a falta de conti ovérsia
sobre um fato não dispensa a prova “No processo penal, não se exclui do
objeto da prova o chamado fato incontroverso ou fato admitido. Na investigação
criminal - como ensina Fenech - “ei julgador debe llegar a ia verdad de los
hechos tal como ocunieran historicamente, y no tal como quieran ias partes
que aparescan realizados ” 0(11 Assim, a confissão, por exemplo, que elimina a
(7)
(8)
(9)

CUNHA, Paulo. “Processo comum de declaraçao’ 1944 Vol II, pág. 63 Apud MARQUES.
José Fredeiico “Instituições” págs 319-320 Assim também em “Elementos” , pág 250

MARQUES. losé Frederico Elementos . , pág 254
GRECO FILHO Vicente “Manuai de processo penal” 5“ ed., São Paulo: Saraiva, 1998 pág
197
(10) FENECH, Miguel Derecho protelai penal , 1952.. Vol. I, pág. 727 Apud MARQUES, José
Fredeiico “Elementos” pág 255 Assim também NORONHA. E Magalhães Ob. cil pág 88
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Os fatos evidentes e os notórios dispensam prova, segundo a máxima
notoria velmanifesta non egentprobatione (o notório e o evidente não precisam
de piova) Sem embargo, porém, se tais fatos notórios corresponderem a
elementares do tipo penal deverão ser objeto de prova Não é porque a morte de
alguém seja fato notório que poderá ser dispensado o exame de corpo de delito.
Ao lado dos fatos notórios estão as chamadas máximas da experiência ou
regras da experiência, que também dispensam prova. São elas as noções e
conhecimentos ministrados pela vida prática e os costumes sociais, ou como escreve
Moacyr Amaral Santos, “juízos formados na observação do que comumente
acontece e que, como tais, podem ser formados em abstrato por qualquer pessoa
de cultuia média”. E explica o renomado Professor: “em cada esfera social, da
mais letrada à mais humilde, há uma porção de conhecimentos que, tendo passado
por uma experiência contínua e prolongada, ou, quando não, pelo crivo da crítica
coletiva, fruto da ciência, da arte, da técnica ou dos fatos cotidianos, faz parte de
sua communis opinio É certo, por outro lado, que essa communis opinio pode
variar, conforme o lugar, o tempo, o progresso da ciência ou da técnica, as
transformações políticas, sociais, religiosas e tc , mas não deixa de ser também
certo que as afirmações nela fundadas, por qualquer membro da esfera social, em
que se foimou, adquirem autoridade que a afirmação individual não pode ter, porque
aquela traz consigo e íesulta da critica e da apuiação coletiva” <n)

4 Fontes, meios e elementos de prova
“Meios de prova são, segundo a lição de Pontes de Miranda, “as fontes
probantes, os meios pelos quais o juiz recebe os elementos ou motivos de
prova: os documentos, as testemunhas, os depoimentos das partes. Elementos
ou motivos de prova são os informes sobre fatos ou julgamentos sobre eles,
que derivam do emprego daqueles meios” <l2)
Distingue-se, porém, entre fontes e meios de prova. Ensinam Grinover,
Scarance e Gomes Filho que fontes de piova são “os fatos percebidos pelo
juiz” e meios de prova “são os instrumentos pelos quais os mesmo se fixam em
juízo”. Tá os elementos de prova, conforme o magistério de Manzini, são
“todos os fatos ou circunstâncias em que repousa a convicção do juiz”.(14>
(11) SANTOS. Moacyi Ainaial Ob c il, pág 339
(12) PONTES DE MIRANDA “Comemáiios ao Código dc Processo CiviT 1947 Vol II, pág 155
Apud MARQUES José Frederico “Instituições” , Vol III, pág 336.
(13) GRINOVER, Ada P , FERNANDES, Antônio Scarance e GOMES FILHO, Antônio Magalhães
“As nulidades no piocesso penal” 6J ed . São Paulo: RT, 1998 pág 118
(14) Apud TOURINHO FILHO Ob d t pág 223
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“Meios de prova”, conceitua Greco Filho, “são os instrumentos pessoais
ou materiais aptos a trazer ao processo a convicção da existência ou inexistência
de um fato”.031
O Código de Processo Penal especifica vários meios de prova (arts
158 a 250), que constituem os chamados meios legais de prova. A enumeração,
entretanto, não é taxativa. Outros meios de prova se admitem, mas desde que
compatíveis com os princípios de respeito ao direito de defesa e à dignidade da
pessoa humana - são as provas inominadas, na expressão de C arnelutti<16)

5 Classificação das provas
Apresentam os doutrinadores inúmeras classificações da prova, segundo
diversos critérios Moacyr Amaral Santos, acolhendo o sistema proposto por
Malatesta, classifica as provas segundo três critérios: o do objeto, o do sujeito
e o da forma
a) Objeto da prova é o fato a provar-se e, quanto a ele, as provas são diretas
ou indiretas. Referem-se as primeiras, direta e imediatamente, ao fato a ser prova
do As segundas dizem respeito a outro(s) fato(s) que, por sua vez, se liga(m) ao
fato a ser provado. São provas indiretas as presunções e indícios A prova indireta
é também chamada de circunstancial, assim definida por João Mendes Júnior:
“prova circunstancial é, pois, aquela que se deduz da existência de um fato ou de
um grupo de fatos, que, aplicando-se imediatamente ao fato principal, levam a
concluir que este fato existiu”.<wA essa classificação corresponde a proposta por
Carnelutti, que denominou de históricas as provas diretas, e de críticas as indiretas.
b) Sujeito da prova é a pessoa ou coisa de quem ou de onde dimana a
prova; a pessoa ou coisa que afir ma ou atesta a existência do fato probando Prova
pessoal é toda afirmação pessoal consciente, destinada a fazer fé dos fatos afirma
dos, como a testemunha que narra o fato que presenciou. Prova real de um fato
consiste na atestação inconsciente, feita por uma coisa, das modalidades que o fato
probando lhe imprimiu Reais, por exemplo, são o lugai, a arma, o cadávei, a ferida
etc. Vicente de Azevedo prefere falar em “meios de prova objetivos e meios de
prova subjetivos” <IV)
(15) GRECO FILHO Vicente Ob cil pág 199
(16) CARNELUTTI Fiancesco Sistema di dit ittoprotessuaic civile 1936 Vol I, pág 746 Apuei
MARQUES José Fiederico “ Instituições
Vol III, pág 337 Assim tainbcm em
‘ Elementos” Vol II pág 255
(17) SANTOS. Moacyi Amaial. Ob cit págs 331-333
(18) MENDES JUNIOR. João ‘ Direito judiciáiio brasileiro . 1918. pág 208 Apud MARQUES
José Fiederico “Instituições” Vol III pág 338
(19) AZEVEDO Vicente de “Cuiso dc direito judiciário penal” 1958 Vol. II, pág 10 Apud
MARQUES José Fredciico ‘'Elementos’ , Vol II pág 256
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c)
Forma da prova é a modalidade ou maneira pela qual se apresenta
em juízo. Em íelação à form a a prova é testemunhai, documental ou material.
P rova te ste m u n h a i, em sen tid o am plo, é a afirm ação p e sso a l o ral,
compreendendo as produzidas por testemunhas, declarações da vítima e do
réu Documental é a afirmação escrita ou gravada. Diz-se material a prova
consistente em qualquei m ateiialidade que sirva de prova ao fato probando;
é a atestação emanada da coisa: o corpo de delito, os exames periciais, os
instrumentos do crime etc.
A tais critérios de classificação acrescenta-se outro, tam bém referido
por M oacyr A m aral Santos e por F rederico M arques, e que leva em
c o n s id e ra ç ã o a p re p a ra ç ã o da p ro v a, d iv id in d o -a s em c a u s a is e
preconstituídas Por causais, tam bém chamadas de simples se consideram
as provas p rep a ra d as no curso da dem anda. São cau sais as provas
testem unhais, os exames periciais etc Preconstituídas, em sentido amplo,
são as provas preparadas preventivamente, em vista de possível utilização
em futura demanda. Em sentido estrito dizem -se preconstituídas as provas
consistentes em instrum entos públicos ou particulaies, representativos de
atos jurídicos que pelos mesmos se constituem (2ft)

II.. Direito à Prova
6. Ação e defesa - A ampla defesa e o contraditório
O direito de ação está garantido no texto constitucional (CF, ait. 5Ü,
XXXV), inclusive ao próprio Estado como titular do jus puniendi. Vedada a
autotutela, também ao Estado, como sujeito de direito, garante-se a tutela
jurisdicional. Mas essa mesma garantia-de que “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - também se estende àquele contra
quem se age, vale dizer contra quem se propõe a ação Afinal, também ele, o
requerido ou réu, só por essa condição, já sofre uma ameaça a direito seu Se o
jus puniendi, ofendido pelo crime, não pode ser subtiaído à apreciação do Poder
Judiciário, também o jus libertam do infrator, ameaçado pela pretensão punitiva
do Estado, recebe igual proteção É o fenômeno da bilateralidade da ação:
conferido o direito de ação, reconhece-se, igualmente, o correlato direito àdefesa.
Ação e defesa, são pois, verso e reverso da mesma medalha. Ao garantilos, não se limita a Constituição a permitir o acesso aos tribunais. Mais que
isso, o texto constitucional dá conteúdo a esses direitos, assegurando um
conjunto de garantias que, como lecionam Grinover, Scarance e Gomes Filho,
“de um lado, tutelam as partes quanto ao exercício de suas faculdades e poderes20
(20) SANTOS Moacyi Amaial Ob cit. pág 333 MARQUES José Fiedeiico “Instituições
Vol III. pág 337
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processuais e, de outro, são indispensáveis ao correto exercício da jur isdição:
trata-se das garantias do “devido processo legal” (CF, art. 5a, LIV)” (21)2

ora na designação de defensor dativo, não importando, assim, as diversas
modalidades, em um primeiro momento. E por isso que a defesa ganha um
caráter necessariamente contraditório É pela afirmação e negação sucessivas
que a verdade irá se insurgindo nos autos Nada poder á ter valor inquestionável
ou irrebatável. A tudo terá de ser assegurado-o direito de contra-agir
processualmente, contraditar, contradizer e contraproduzir” <25>

O princípio-garantia do devido processo legal, de sua vez, vem
desdobrado no próprio corpo da Constituição que, também assegura “aos
litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes” (ait 5a, LV).
O contraditório e a ampla defesa estão umbilicalmente ligados e acabam
se confundindo Aquele não seria senão a exteriorização desta Como leciona
Frederico M arques, com apoio em Joaquim Canuto M endes de Almeida,
“ciência bilateral dos atos e termos processuais e possibilidade de contrariálos, impõe o contraditório que se dê às partes ocasião e possibilidade de
intervirem no processo, de modo especial, para cada qual externar seu
pensamento em face das alegações do adversário Ora, tudo isso está implícito
nos meios e recursos essenciais ao direito de defesa”.<22) Em verdade, é do
contraditório (visto em seu prim eiro m om ento, da inform ação, que se
materializa na citação do réu) que brota o exercício da defesa; mas é esta como direito correlato ao de ação - que garante o contraditório “A defesa,
assim, garante o contraditório, mas também por este se manifesta e é garantida..
Eis a íntima relação e interação da defesa e do contraditório”, como bem
sintetizam Grinover, Scarance e Gomes Filho (23)24

7 Contraditório, ampla defesa e direito à prova
“O contraditório”, escreve Marco Antonio Marques da Silva, “impõe a
conduta dialética do processo Isso significa dizer que em todos os atos
processuais às partes deve ser assegurado o direito de participar, em igualdade
de condições, oferecendo alegações e provas, de sorte que se chegue à verdade
p ro c e ssu a l com e q u ilíb rio , e v ita n d o -se u m a v e rd a d e p ro d u z id a
unilateralmente” í24)
E por ampla defesa se deve entender, prossegue o ilustre Professor, “o
asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para
o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade É por isso que
ela assume múltiplas direções: ora traduzir-se-á na inquirição de testemunhas,
(21) GRINOVER; Ada P, FERNANDES. Antônio Scarance, GOMES FILHO, Antônio Magalhães
Ob c it. pág 74
(22) ALMEIDA, Joaquim Canuto Mendes de “A contrariedade na instrução criminal” 1937 Apuei
MARQUES. José Frederico “Elementos , Vol I. pág 87
(23) GRINOVER, A daP , FERNANDES Antônio Scarance, GOMES FILHO, Antônio Magalhães.
Ob cit pág 75
(24) SILVA, Marco Antonio Matques da “Juizados especiais criminais São Paulo: Saraiva. 1997,
pág 46
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Disso se dessume que a defesa, vista como exteriorização do contraditório,
mas também por ele garantida, não deve set concebida apenas no sentido negativo
de oposição ou resistência à pretensão do autor (m casu do Estado, titular do
puniendi), senão também, e principalmente, deve ela ser entendida em sua
dimensão positiva, como o direito de participar, influenciai, incidir ativamente
sobre o desenvolvimento do processo, objetivando o seu resultado
Nessa ordem de idéias, insere-se, entre os recursos e meios inerentes à
ampla defesa, o direito à prova, e que também é assegur ado ao Estado, enquanto
litigante, a quem se também confere o direito ao contraditório. Por isso salientam
Grinover, Scarance e Gomes Filho “o direito à prova como aspecto dé particular
importância no quadro do contraditório, uma vez que a atividade probatória
representa o momento central do processo: estritamente ligada à alegação e à
indicação dos fatos, visa ela a possibilitar a demonstração da verdade, revestindose de particular relevância para o conteúdo do piovim ento jurisdicional. O
concreto exercício da ação e da defesa fica essencialmente subordinado à efetiva
possibilidade de se representar ao juiz a realidade do fato posto como fundamento
das pretensões das partes, ou seja, de estas poderem servir-se das provas” <2r>)
Dessa linha de pensamento não se tem afastado nossa jurisprudência,
valendo transcrever, pela precisão, V. Acórdão do Colendo Supremo Tribunal
Federal:
“O respeito ao princípio constitucional do contraditório - que tem, na
instrução probatória, um dos momentos mais expressivos de sua incidência no
processo penal condenatório - traduz um dos elem entos realizadores do
postulado do devido processo legal” (SFT - HC - Rei. Min. Celso de Mello —
j 18 2 1 9 9 2 - R T J I 40/856)
Mas, se o direito à prova é decorrência do contraditório, um dos meios
por que este se manifesta, não se deve olvidar que o contraditório exerce, por
outro lado, limitações à formação e produção das provas, que assim são
resumidas por Grinover, Scarance e Gomes Filho:
(25) SILVA Marco Antonio Marques da Ob c it.. págs 48-49
(26) GRINOVER. Ada P. FERNANDES Antônio Scarance GOMES FILHO, Antônio Magalhães
Ob cit pág 119

8ó

Justitio, São Paulo, ó3 (1 9 5 ), ju l/$ e t 2001

a) proibição de utilização de fatos que não tenham sido previamente
introduzidos pelo juiz no processo e submetidos a debate pelas partes;
b) proibição de utilização de provas formadas fora do processo, ou de
qualquer modo colhidas na ausência das partes;
c) obrigação do juiz, quando determine a realização de provas ex officio,
de submetê-las ao contraditório das partes, que devem ainda participar de sua
produção e ter oportunidade de oferecer contraprova
Em suma, como sintetizam os autores, “tanto será viciada a prova que
for colhida sem a presença do juiz, como o será a prova colhida pelo juiz, sem
a presença das partes” (. .) “A concomitante presença de ambos - juiz e partes
- na produção das provas é essencial à sua validade” <27)

7.1.. A pr esença do juiz
Condição de validade da prova é que tenha se produzido em presença
do juiz Quer isso dizer que não poderá este utilizar-se para a formação de seu
convencimento, exclusivamente de provas que hajam sido produzidas em
pro ced im en to s prév io s, de cunho ad m in istrativ o , sem a g a ra n tia do
contraditório Por isso é que, consoante tranquila orientação jurisprudencial,
não basta à condenação, a prova exclusiva do inquérito policial Assim já
proclamou o Egrégio STF: “Basear-se a sentença, para condenar, em prova
colhida exclusivamente em inquérito policial implica em descumprir a garantia
do contraditório, estabelecida no art 153, § 16, da CF” (STF, RT 614/369) Em
igual sentido: STF, RTJ 67/74,145/802; TISP, RT 666/274; TACrimSP, RT 479/
358, 547/356; RJD 2/137, 16/1 32, 30/268, 32/275
Todavia, encontrando a prova colhida no inquérito policial algum
suporte na fase judicial, se tem reconhecido a sua validade. Nesse sentido:
STF, RT 740/527 TJSP, RT 601/302, 611/353, 621/290, 622/276, 719/400.

7..
V

2. A presença das partes

E também pacífico o entendimento de que inválida é a prova colhida
sem a presença das partes. Mas a garantia não se cinge apenas ao direito de
assistir à produção da prova, senão também de inter vir em sua elaboração, e de
contrariá-la Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:
“Para que aprova se produza de maneira a servir ao convencimento do
juiz, às partes se deve assegurar efetiva participação na audiência de instrução,
nomeando-se defensor ao réu que não o tiver, bem como requisitando-o se
preso estiver, sob pena de nuíidade do ato” (TACrimSP - Ap nü 1 038 .361/0 8-C - j 9 1 1997- R e i Juiz Ericson Maranho - RJD 35/112)
(27) GRINOVER, Ada P. FERNANDES, Antônio Scaianee, GOMES FILHO, Antônio Magalhães
Ob c it. pág 120
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“Toda a prova que tenha sido produzida à revelia do adversário é, em
regra geral, ineficaz O sistema de regras do processo probatório é um conjunto
de garantias para que a parte contrária possa exercer o seu direito de fiscalização
O princípio dominante nesta matéria é que toda prova deve produzir-se com a
interferência e com a possibilidade de oposição pela parte à qual se possa
prejudicar” (TISP - Ap n“ 104 924-3/6 - 6* C - j 30 10 1991 - Rei Des
Márcio Bártoli - RT 689/330)
“Consubstancia desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa
o indeferimento de pedido de realização de exame de DNA, formulado por réu
denunciado por crimes contra a liberdade sexual, considerada com o prova
essencial para a negação de autoria” (STJ - HC - Rei Min Vicente Leal D.JU de 19 12.1997, pág. 67.534).
“A não concessão de prazo para a localização ou substituição de
testemunha, nos termos do art 405 do CPP, ofende o princípio da ampla defesa
e implica nuíidade do processo” (TTSP-A p ny 89.019-3 - 5ü C .- j . 199 1990
- R e i Des Celso Limongi - RT 673/312)
“Ao magistrado não é dado dispensar testemunhas arroladas pelas
partes, sob o argumento de que seria suspeitas de parcialidade sob pena de
ocorrência de cerceamento de defesa e conseqüente nuíidade do feito, a partir
de tal fato” (TACrimSP - Ap. na 638 7 2 9 /9 -4 * C - j 18.2 1991 - Rei. Juiz
Passos de Freitas - RJD 31/68)
Nesse mesmo sentido: TACrimSP, RT 670/302 e 723/620

7.3. Prova emprestada
Problem a intim am ente relacionado à questão do contraditório na
produção das provas diz respeito à cham ada prova em prestada Por esta
se deve en ten d er aq u ela que é c o lh id a em um p ro c e sso e, depois,
tiansportada docum entalm ente para outro, com a finalidade de, neste,
produzir efeitos
Como as provas em geral, tam bém a cham ada prova em prestada
submete-se aos piincípios constitucionais que regem a matéria “Poi isso
mesmo”, escrevem Grinover, Scarance e Gomes Filho, “o piimeiro requisito
constitucional de admissibilidade da prova emprestada é o de ter sido produzida
em processo formado entre as mesmas partes ou, ao menos, em processo em
que tenha figurado como parte aquele contia quem se pretende fazer valer a
prova Isso porque o princípio constitucional do contraditório exige que apiova
emprestada somente possa ter valia se produzida, no primeiro processo, perante
quem suportará seus efeitos no segundo, com a possibilidade de ter contado,
naquele, com todos os meios possíveis de contrariá-la. Em hipótese alguma
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podeiá a prova emprestada gerar efeitos contra quem não tenha participado da
prova no processo originário”.(28)29
Outro não tem sido o reiterado magistério de nossa jurisprudência:
“Havendo indícios de que a produção de provas não foi realizada sob a
presidência do Juiz do processo, em ato do qual não participaram as partes,
com patente inobservância do devido processo legal e do contraditório, a prova
emprestada deve ser qualificada como ilícita, desprovida de qualquer eficácia,
eivada de nulidade absoluta, insusceptível de ser sanada por força da preclusão”
(STJ - REsp - Rei Min. Vicente Leal - RT 743/589)
“A prova emprestada somente poderá surtir efeito se originariamente
colhida em processo entre as mesmas partes ou no qual figure como parte
quem por ela será atingido Em hipótese alguma, por violar o princípio
constitucional do contraditório, gerará efeitos contra quem não tenha figurado
como um a das partes no processo originário” (TJSP - Ap nu 84.806-3 - 6a C..
- j .21.11 1990 - Rei Des Reynaldo Ayrosa - RT 667/267)

Ora, a pretensão punitiva do Estado tem por fundamento um fato
delituoso que se atribui a determinada pessoa, o acusado Transportada aquela
regra ao processo penal, ter-se-á que ao Estado incum biráaprovadaexistência
do fato criminoso e de sua autoria, que embasam o jus puniendi Ao acusado,
de sua vez, caberá a demonstração de outros fatos que possam impedir, modificar
ou extinguir aquele jus puniendi, como, por exemplo, as causas de exclusão de
ilicitude ou culpabilidade.
Discorrendo sobre o tema, e analisando o dispositivo do art 156 em
combinação com o do artigo 386, ambos do Código de Processo Penai, escreve
Frederico Marques: “segundo estatui o texto legal por último citado, o réu será
absolvido quando não houver prova da existência do fato (art 386, nü II), ou quando
não existir pr ova de ter concorrido para a infração penal (art. 386, nü IV) Deduz-se
de ambos os preceitos que à parte acusadora incumbe fornecer os necessários
meios de prova para a demonstração da existência do corpus delicti e da autoria
Daí se segue que todos os elementos constitutivos do tipo devem ter sua existência
provada, ficando o onus probandi, no caso, para a acusação. Cabe a esta demonstrar,
não só a chamada materialidade do crime (o que é função do auto de corpo de
delito), como ainda os elementos subjetivos e normativos do tipo”.<30)
Assim também se manifesta Tourinho Filho, segundo quem, “cabe, pois,
à parte acusadora provar a existência do fato e demonstrar sua autoria. Também
lhe cabe demonstrar o elemento subjetivo que se traduz por dolo ou culpa Se o
réu goza da presunção de inocência, é evidente que a prova do crime, quer a
parte objecti, quer a parte subjecti, deve ficar a cargo da Acusação” (31>
Cumpre observar que, conquanto a prova do fato constitutivo do direito
(jus puniendi) incumba à acusação, nem por isso se pode inferir não tenha o réu
interesse em fazer contraprova desse fato constitutivo, ou prova de sua inexistência,
alegando, por exemplo, um álibi Volvendo à lição de Frederico Marques, “o
artigo 386, nü I, do Código de Processo Penal, manda que se absolva o réu quando
estivei provada a inexistência do fato O ônus dessa prova pertence ao acusado.
Certo é que o Ministério Público deve demonstrar a existência do fato; mas, por
isso mesmo, o artigo 386, nü II, fala em absolvição por “não haver prova da
existência do fato”. Desde, porém, que o réu pretenda absolvição com base no
citado artigo 386, nü I, que grandes reflexos têm sobre a responsabilidade civil
(Código de Processo Penal, art 66), dele é o onus probandi" im

8 Ônus da prova
A disciplina jurídica do onus probandi, segundo reconhecem os
doutrinadores, constitui um dos problemas fundamentais do processo Quem
deve provar? Quais as consequências de não desicumbir-se a parte desse ônus,
ou de fazê-lo de maneira insuficiente? Sobre essas questões assenta-se todo o
problema do onus probandi, sobre o qual se tem debruçado os estudiosos ao
longo dos séculos, formulando teorias e orientações diversas
Sem pretender o retrospecto histórico do tema, incompatível com o
escopo deste estudo, e limitando-nos ao exame da matéria no campo processual
penal, partimos da regra inserta no artigo 156 do Código de Processo Penal,
que dispõe: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá,
no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, determinar, de ofício,
diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante”.
A regra, critica Greco Filho, “é manifestamente insatisfatória” Por
isso prefere o ilustre Professor a adoção do critério acolhido pelo Código de
Processo Civil, “de que à acusação cabe a prova do fato constitutivo de sua
pretensão ou de seu direito, que são as elementares do tipo e a autoria” <2y)
Dispõe o artigo 33.3 do nosso CPC que “o ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(28) GR1NOVER A daP. FERNANDES Antônio Scarance. GOMES FILHO Antônio Magalhães
Ob c it. pág 123
(29) GRECO FILHO Vicente Ob cit pág 205
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Ao réu também incumbe, em princípio, a prova da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão punitiva do Estado, isto é,

(30) MARQUES. José Frederico “Elementos” , Vol II, pág 265
(31) TOURINHO FILHO, Fernando da Costa Ob cit pág 236
(32) MARQUES losé Fiedei ico ‘ Elementos . , Vol II. pág 266
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de fato que, a despeito da existência do fato constitutivo do jus puniendi, tem,
no plano matei ial, o condão de impedir, modificar ou extinguir aquela pretensão
- são as excludentes

Não quer isso dizer que inexista, no processo penal, onus probandi.
Exam e atento do dispositivo evidencia que a lei atribui, primeiramente, a
iniciativa probatória às partes, e, somente depois, em caráter supletivo ao juiz,
para o fim de esclarecimento sobie dúvida relevante. Não é excessivo lembrar
que o sistema adotado pela legislação pátria é o acusatório, e não inquisitivo
D aí os poderes instrutórios do juiz encontrar limites em sua obrigatória
imparcialidade, no contraditór io e na eqüidistância em relação às partes Como
sintetiza Greco Filho, “postas as questões relevantes, o juiz pode ultrapassar a
iniciativa das partes determinando prova não requerida, mas não deve tomarse acusador ou defensor, sob pena de violar o chamado sistema acusatóiio do
processo penal, que é garantia do julgamento justo e a própria essência da
jurisdição, que consiste no julgamento por órgão não interessado e não envolvido
na atividade de acusação ou defesa” (37)
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Como sintetiza Tourinho Filho, “se, por acaso, a Defesa argüir em seu
prol um a causa excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade, é claro
que, nessa hipótese, as posições se invertem, tendo inteira aplicação a máxima
actori incumbit probatio et reus ia excipieiulo fit actor . Diga-se o mesmo se a
Defesa alegai a extinção da punibilidade” m
Disso não decoire, entietanto, que não se desincum bindo o réu
satisfatoriamente desse ônus, deva ser condenado. Havendo dúvida quanto à
ilicitude ou quanto à culpabilidade de seu comportamento, ainda assim será
absolvido, “por não existir piova suficiente para a condenação”, consoante
pi escreve o artigo 386, inciso VI, do CPP Como leciona Greco Filho, “o ônus
da prova paia a defesa é um ônus imperfeito ou diminuído, em virtude do
princípio in dubio pro reo, que leva à absolvição, no caso de dúvida quanto à
procedência da imputação Assim, em princípio, à defesa incumbe a iniciativa
da prova das excludentes, mas basta-lhe a prova que suscite um a dúvida
razoável, porque a dúvida milita em seu favor” <34)
Em igual sentido o magistério de Frederico Marques, com apoio em
Robert Vouin: “ao réu, porém, incumbe provar a existência dessa causa
excludente da ilicitude, para que demonstre ter agido secundum jus Não lhe
cumpre, porém, como lembra Robert Vouin, trazer “uma prova plena e completa
em apoio a sua defesa”, porquanto a prova insuficiente pode mostrar ser provável
a existência da causa excludente e justificar assim a absolvição “pour la raison
que le douteprofite à 1’inculpé”, ao reverso do que se dá com a acusação, que
somente pode ser procedente com provas decisivas, “pour la raison que
Vinculpé est presumé innocent” ‘3

8 1 Poderes instrutórios do juiz
De tudo quanto se expôs sobre o ônus da piova, não se infere, como
escreve Magalhães Noronha, “que o juiz seja, no processo, um convidado de
pedra, que a tudo assiste imóvel e inerte” (3rt) Faculta-lhe, a segunda parte do
artigo 156 do CPP, durante a instrução e antes da sentença, determinar
diligências paia dirimii dúvidas sobre pontos essenciais 3456
(33) TOURINHO FILHO. Fernando da Cosia Ob cit pág 237
(34) GRECO FILHO. Vicente Ob cit págs 205-206
(35) VOUIN,Robcl Manuel de choii uim inel ,1 9 4 9 ,pág 317 Apad MARQUES JoséFiedeiico
‘ Elementos'’ Voi II, pág. 267
(36) MAGALHÃES. E Noionha Ob cit. pág 90
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9. Apreciação ou valoração da prova
O direito à pi ova compreende, evidentemente, o dir eito à sua apreciação,
ou valoração, pelo julgador, no momento da sentença Por isso, todas as provas
e alegações das partes, garantidas pelo contraditório, devem ser objeto de análise
e avaliação pelo juiz, sob pena de infringência ao mencionado princípio
A apreciação ou valoração das provas, atiavés da história, passou por
diferentes fases Dos sistemas idealizados, três merecem destaque: a) sistema
da livre apreciação ou intima convicção; b) sistema das provas legais; c) sistema
da persuasão racional.
Consoante o primeiro sistema - da livre apreciação ou da convicção
íntima - tem o juiz ampla liberdade de decidir, convencendo-se da verdade dos
fatos segundo critérios de valoração íntima, independentemente do que conste
dos autos, e sem a obrigação de fundamentar seu convencimento Pode, por
isso mesmo, valer-se de conhecimento pai ticular que tenha sobre o caso, mesmo
não havendo prova correspondente nos autos. Eis o inconveniente do sistema,
e que enseja o aibítrio e a insegurança Ainda hoje vigora, entre nós, nos
julgamentos pelo Tribunal do Júri, porquanto não fundamentam os jurados as
razões de seu convencimento, tampouco importa como formam sua convicção
Aliás, sequer se conhece o conteúdo do voto de cada jui ado
O segundo sistema - das provas legais - é diametralmente oposto ao
anterior C ada prova tem seu peso e valor, ficando o juiz vinculado
dosimetricamente às provas apresentadas Na evolução história do processo,
esse sistema representou a reação extremada ao sistema da convicção íntima,
que se constituiu em instrumento de arbítrio, porque de nada valia a prova
(37) GRECO FILHO. Vicente Ob cit. pág 217
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consistente e produzida conetam ente se, ao depois, podia o juiz decidir
secimditm conscienliam E desse sistema - das provas legais - a conhecida
máxima testis unus testis nullius.
Desses dois sistemas evoluiu-se pai a um terceiro - o da persuasão racional
livre do perigo do arbítrio judicial que o sistema da convicção íntima ensejava,
e sem coarctar os movimentos do juiz no sentido de investigar a verdade, como
se verificava no sistema das provas Por este sistema, também conhecido por do
livre convencimento, ou da livre convicção, mantém-se ao juiz a liberdade de
apreciação e valoração das provas, mas vincula o seu convencimento ao material
probatório constante dos autos, e o obriga a fundamentar sua decisão
Assim, por esse sistema, confere-se ao juiz a liberdade de apreciação
das provas, isto é, não tem estas um valor predeterminado nem peso legal.
Cada circunstância de fato será apreciada no contexto das demais provas e
pode valer mais ou menos segundo o entendimento não preestabelecido do
juiz (CPP, art 157). Mas, de outro lado, o sistema limita esse convencimento a
apreciação dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, segundo a máxima
quod non est in actis non est in inundo Com isso, tendo o juiz conhecimento
pessoal dos fatos, deverá providenciar, com os poderes que tem (CPP, art 156)
a com plem entaçáo da prova produzida pelas partes, subm etendo-a (essa
complementação) ao crivo do contraditório
Por derradeiro, completa o sistema da persuasão racional, o dever de
fundamentar o juiz a sua decisão, apresentando as razões de seu convencimento.
Trata-se, em verdade, de gar antia constitucionalmente exigida (CF, ar t 93, inciso
IX), que permite às partes aferir que a convicção foi realmente extraída do material
probatório carreado aos autos, e que os motivos levam logicamente à conclusão
Tal é o sistema acolhido por nossa legislação, com a ressalva, como já frcou
consignado, das deci sões do Tribunal do Júri, cujos integrantes decidem por convicção
íntima, exceção que se justifica pela soberania dos veredictos e sigilo das votações,
confor me o texto expresso da Constituição Federal (CF, art 5Q, XXXVTH)
Anote-se, por derradeiro, que apesar da liberdade conferida ao juiz
para a apreciação e valoração das provas, ainda existem algumas regras de
prova legal, como, por exemplo, a exigência de exame de corpo de delito nas
infrações que deixam vestígios (CPP, art 158), bem como a submissão à prova
civil no que diz respeito ao estado das pessoas (CPP, art 155)

III Prova ilícita
10. Limites ao direito à prova
Vimos anteriormente (item nfl 7 supra) que o direito à prova, porque
inserido nas garantias da ação e da defesa, e decorrente do princípio do
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contraditório, encontra agasalho na própria Constituição Federal. Nem por isso, todavia,
é direito absoluto e ilimitado E isso porque, com bem sintetizam Grinover, Scarance e
Gomes Filho, “os direitos do homem, segundo a moderna doutr ina constitucional, não
podem ser entendidos em sentido absoluto, em face da natural restrição resultante da
convivência das liberdades, pelo que não se permite que qualquer delas seja exercida de
modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias. As grandes linhas evolutivas dos
direitos fundamentais, após o liberalismo, acentuaram a transformação dos direitos
individuais em direitos do homem insei ido na sociedade De tal modo que não é mais
exclusivamente com relação ao indivíduo, mas no enfoque de sua inseição na sociedade,
que se justificam, no Estado social de direito, tanto os direitos como as suas limitações” (38)
Assim, preservado, embora, o direito à prova, e que enseja a liberdade
para a sua produção - não se concebendo um rol taxativo de provas legais - é
imperioso que a atividade probatória, como de resto toda a atividade processual,
atenda ao interesse social de realizar a justiça, e às exigências do bem comum
de respeito à moralidade e à dignidade da pessoa humana
Não por outra razão o Código de Pr ocesso Civil e o Código de Processo
Penal Militar estabelecem regras que consideram inadmissíveis meios de prova
moralmente ilegítimos (CPC, art 332) e que atentem contra a moral e a
segurança individual ou coletiva (CPPM, art 295).
Mas, acentuam os renomados autores, “é exatamente no processo penal,
onde avulta a liberdade do indivíduo, que se torna mais nítida a necessidade de se
colocarem limites à atividade instrutória. A dicotomia defesa social/direitos de
liberdade assume freqüentemente conotações dramáticas no juízo penal; e a obrigação
de o Estado sacrificar na medida menor possível os direitos da personalidade do
acusado transforma-se na pedra de toque de um sistema de liberdades públicas” cv>

11, Provas ilícitas
É no confronto entre a defesa social e o respeito a direitos fundamentais
que podem se ver afetados por aquela que se insere o inquietante tema das
chamadas “provas ilícitas”
“A prova ilícita (ou obtida por meios ilícitos)”, lecionam Grinover,
Scarance e Gomes Filho, “enquadra-se na categoria da prova vedada” E, por
esta se deve entender, consoante os ilustres autores, aquela “que for contrária a
um a específica norma legal, ou a um princípio do direito positivo” (40>38940
(38) GRINOVER. Ada P, FERNANDES Antônio Scarance, GOMES FILHO, Antônio Magalhaes
Ob c it, págs 127-128
(39) GRINOVER Ada P. FERNANDES, Antônio Scarance. GOMES FILHO, Antônio Magalhães
Ob cit pág 128
(40) GRINOVER, Ada R, FERNANDES, Antônio Scarance. GOMES FILHO, Antônio Magalhães.
Ob cit pág 131
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O cone, todavia, que a vedação pode estai estabelecida poi um a lei
processual, ou por uma norma matei ial (constitucional ou penal), ou pode ainda
decorrer de princípios geiais do direito As vedações processuais têm por escopo
a proteção de interesses relativos à lógica e à finalidade do piocesso. As provas
que se produzirem em sua afionta, serão ditas ilegítimas As proibições de
natureza substancial, de sua vez, justificam-se pela tutela aos direitos que o
ordenamento reconhece aos indivíduos, independentemente do piocesso As
piovas que infringirem tais vedações são chamadas de ilícitas

O pensamento doutrinário e, pvincipalmente o juiispiudencial, todavia,
demonstraram um a tendência evolutiva, passando da admissibilidade para a
inadmissibilidade das provas ilícitas, até que se alcançou a convicção de que tais
pi ovas devem ser banidas do processo, por mais relevantes que sejam os fatos por
elas demonstrados Essa evolução veio retratada, entre nós, por três decisões do
Supremo Tribunal Federal que repudiaram a interceptação telefônica clandestina
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“Poi prova ilícita, em sentido estrito”, resumem os ilustie Professores,
“indicaremos a prova colhida infringindo-se normas ou princípios colocados
pela Constituição e pelas leis, freqüentemente para a proteção das liberdades
públicas e dos direitos da personalidade e daquela sua manifestação que é o
direito à intimidade” (...) “Constituem, assim, provas ilícitas, as obtidas com
violação do domicílio (art. 5Q, XI, da CF) ou das comunicações (art. 5Ü, XII, da
CF); as conseguidas mediante tortura ou maus-tratos (art.. 5Q, III, da CF); as
colhidas com infringência à intimidade (ait. 5Ü, X, da CF) etc.”<4l)
Em resumo, se pode considerar, como um conceito de provas ilícitas,
aquele empregado pela Comissão de Juristas constituída pelo Ministério da
Justiça para a elaboração de propostas de reforma do CPP, ao conferir nova
redação ao artigo 157, assim formulada: “Serão inadmissíveis as provas ilícitas,
assim e n te n d id as as o b tid a s com v io la ç ão a p iin c íp io s ou norm as
constitucionais, e as delas resultantes” (D.JU de 25.11 1994, pág 17 860)

12 A inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos
O tema relativo à admissibilidade processual das provas ilícitas (ou
obtidas poi m eios ilícitos) tem ensejado, tanto na dou trin a com o na
jurisprudência, diversas orientações e, a despeito da adoção, entre nós, do
princípio da inadmissibilidade, albergado na própria Constituição (CF, art 5Ü,
LVI), remanescem, ainda, alguns pontos de conflito.
Uma posição inicial admitia a prova relevante e pertinente, ainda que
obtida ilicitamente, preconizando apenas a punição do responsável pelo ato ilícito
praticado na colheita da prova Entre nós, como apontam Grinover, Scarance e
Gomes Filho, “na jurisprudência mais antiga era comum a admissão da confissão
policial, mesmo viciada, se confirmada poi outras provas - especialmente a efetiva
apreensão do produto do crime por indicação do acusado, ainda que coagido: RT
441/413, 426/439, 429/379, 440/114, 402/237, 425/372 e 440/441 ”.(42)
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“A primeira decisão é de 11 11.1977, ocasião em que foi determinado
o desentranhamento de fitas gravadas, correspondentes à interceptação de
conversa telefônica da mulher, feita pelo maiido, para instruir processo de
separação judicial (R IJ 84/609) Segue-se a essa, em outro processo cível, a
decisão de 28 6 1984, também em caso de captação clandestina de conversa
telefônica, igualmente determinando o desentranhamento dos autos da gravação
respectiva (RTJ 110/798) ( ..) Finalmente, e agora em processo penal, o
Suprem o Tribunal F ederal, em decisão de 18 12 1986, determ inou o
trancamento de inquérito policial baseado em interceptações telefônicas feitas
por particulares, confessadamente ilícitas (RTJ 122/47)”.(43)
C o n so lid o u -se a in ad m issib ilid a d e das p io v as ilíc ita s com a
Constituição de 3988, ao dispor, em seu artigo 5Ü, inciso LVI, que “são
inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.
A partir de então, firmou-se em nossas Coites a absoluta inadmissibilidade
das provas obtidas por meios ilícitos com a orientação de que, quando assim
reconhecidas, devem ser desentranhadas dos autos Confira-se, a propósito:
“Denúncia baseada em prova documental suficiente, além daquela contra
a qual se insurge a impetração (escuta telefônica) Pedido deferido, em parte,
para determinai sejam extraídas dos autos as degravações irregular mente obtidas”
(STF - Ia T. - EEC - j 8 4 1996 - Rei Min Octavio Gallotti - RTJ 162/366)
“São ilícitas as piovas obtidas mediante quebrado sigilo bancário sem
autorização da autoridade judiciária competente. Desentranhamento dos autos”
(ST.J - 5a T - HCn» 4.927- j 23 9 1996-R e i. Min Edson Vidigal - DJU de
4.11 1996, pág. 42.489).
Ainda no sentido do desentranhamento da prova ilícita: S TF, RT.J 162/3;
164/1 010; ED nü 731-9, j 22.5.96, D.JU de 7 6 1996, pág. 19 857; ST J, RMS nü
8 559, Rei Min Vicente Cernicchiaro, j 12 6.1998, D.JU de 3 8.1998, pág. 328

13 A teoria da proporcionalidade e a prova ilícita p r o r e o
A inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, pois, é a
regra, constituindo a orientação francamente dominante Sem embargo, porém,

(4Í) GRINOVER. Ada P, FERNANDES, Antônio Scarance, GOMES FILHO. Antônio Magalhaes
Ob c it. págs 131-132

(42) GRINOVER AdaP. FERNANDES. Antônio Scarance, GOMES FILHO. Antônio Magalhães
Ob c it. pág 137

(43) GRINOVER, Ada P. FERNANDES, Anlônio Scai auce, GOMES FIL HO, Antônio Magalhães. Ob. d l .
pág 137 No mesmo sentido vcja-se TOUR1NHO FILHO. Fernando da Costa Ob. cit . págs 231-232
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dessa realidade, já se esboça, em doutrina e mesmo na jurisprudência, uma
orientação de não se emprestar ao princípio um carátei absoluto, a superar
outros direitos, também constitucionalmente amparados

no processo penal, todo informado pelo princípio do favor rei” (... ) “Além
disso, quando a prova, aparentemente ilícita, for colhida pelo próprio acusado,
tem-se entendido que a ilicitude é eliminada por causas legais, como a legítima
defesa, que exclui a antijuridicidade”.<4<i>
Como consignou-se de início, a teoria tem encontrado acolhida em
nossas Cortes:
“A gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores não é
interceptação telefônica, sendo lícita como prova no processo penal Pelo
princípio da proporcionalidade, as normas constitucionais se articulam num
sistema, cuja harmonia impõe que, em certa medida, tolere-se o detrimento a
alguns direitos por ela conferidos, no caso o direito à intimidade” (STÍ -R H C
-R e i. Min Edson V id ig a í-j 28.4 1998 - RT 755/580)
“É líc ita a g rav ação de co n v ersa te le fô n ic a fe ita por um dos
interlocutores, ou com sua autor ização, sem ciência do outro, quando há investida
crim inosa deste último É inconsistente e fere o senso comum falar-se em
violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com
seqüestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista” (STF -Plenário
- H C n fi 75.338-8 - R e i Min Nelson J o b im -j. 11 03 1998 - RT 759/507)
“Utilização de gravação de conversa telefônica feita por terceir o com a
autorização de um dos interlocutores sem conhecimento do outro, quando há,
para essa utilização, excludente de antijuridicidade Afastada a ilicitude de tal
conduta - a de, por legítima defesa, fazer gravar e divulgar conversa telefônica
ainda que não haja conhecimento do terceiro que está praticando crime -, é
ela, por via de conseqüência, lícita e, também conseqüentemente, essa gr avação
não pode ser tida como prova ilícita, para invocar-se o artigo 5Ü, LVI, da
Constituição com fundamento em que houve violação da intimidade (art 5Ü,
X, da Carta M agna)” ( S T F - l ü T - H C nü 74 678-1 - R e i Min M oreiraAlves
- j . 30 6 1997 - DJU de 15.8 1997,pág. 37.0.36)
Em igual sentido: STF, HC n- 75 261-6, Rei. Min Octavio Gallotti, j
24.6 1997, DJU de 22.8 1997, pág. 38 764; STÍ, RMS nü 6 129, Rei. Min
Adhemai Maciel, DJU de 12 8 1996, pág 27 492; HC nü 4 138, Rei Min
Adhemar Maciel, DJU de 27 5 1996, pág 17.917; TJSP, RT 693/341

Trata-se aqui da chamada teoria da proporcionalidade, desenvolvida
por tribunais alemães, e que não reconhece valor ínquebrantável à vedação das
provas ilícitas Assim, em caráter excepcional, em casos extremamente graves
se pode admitir a prova ilícita, quando necessária ao equilíbrio entre valores
fundamentais contrastantes.
A teor ia ganha ainda mais r elevo e aceitação quase que unânime quando
se tratar da utilização, em processo penal, da prova favorável ao réu, ainda que
coligida com infringência a direitos fundamentais seus ou de terceiros
Sobre o tema assim se manifesta Tourinho Filho: “na verdade, se a
inadmissibilidade das provas ilícitas está no capítulo destinado aos direitos e
garantias fundamentais do homem, não pode repugnar à comum consciência
jurídica o fato de a defesa conseguir por meio ilícito prova que demonstre a
inocência do imputado Poder-se-á, então, dizer: male capíum, bene retentum”
(..) “É preciso que nos pratos afilados da balança sejam pesados os bens
jur ídicos envolvidos, e, â evidência, a tutela do direito de liberdade do indivíduo
“es un valor más importante para la sociedaà” que a tutela do outro bem
protegido pela proteção do sigilo Assim, um a interceptação telefônica, mesmo
ao arrepio da lei, se for necessariamente essencial a demonstrar a inocência do
acusado, não pode ser expungida dos autos. Entre o sigilo das comunicações e
o direito de liberdade, este supera aquele” <44)
Esse também é o pensar de Greco Filho: “ Entendo, porém, que a
regra não seja absoluta, porque nenhuma regra constitucional é absoluta, uma
vez que tem de conviver com ou tras reg ras ou p rin c íp io s tam bém
constitucionais. Assim, continuará a ser necessário o confronto ou peso entre
os bens jurídicos, desde que constitucionalmente garantidos, a fim de se admitir,
ou não, a prova obtida por meio ilícito Veja-se, por exemplo, a hipótese de
uma prova decisiva para a absolvição obtida por meio de um a ilicitude de
menor monta Prevalece o princípio da liberdade da pessoa, logo a prova será
produzida e apreciada, afastando-se a incidência do inciso LVI do artigo 5Üda
Constituição, que vale como princípio, mas não absoluto, como se disse” <j3>
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14 Provas ilícitas por derivação

Outra não é a orientação acolhida por Grinover, Scarance e Gomes
Filho: “Trata-se de aplicação do princípio da proporcionalidade, na ótica do
direito de defesa, também constitucionalmente assegurado, e de forma prior itária4

Outra questão tormentosa diz respeito às denominadas “provas ilícitas
por derivação”, aquelas que, conquanto licitas, em si mesmas, se tenham
originado de uma outra, ilicitamente obtida São clássicos os exemplos da

(44) TOURINHO FILHO Fernando da Cosia Ob c il, pág 234
(4.5) GRECO FILHO Vicente Ob cit. págs 200-201

(46) GRINOVER. Ada P. FERNANDES, Anlônio Scarance. GOMES FILHO, Antônio Magalhães
Ob cit., pág 135
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confissão extraída mediante tortura, em que o acusado indica o local onde se
encontra o produto do crime, que vem a ser regularmente apreendido, e da
interceptação telefônica clandestina, através da qual se descobre o local onde
está o entorpecente, depois regularmente apreendido

probatória as provas derivadas da ilícita, quando a conexão entre umas e outra
é tênue, de modo a não se colocarem a primária e as secundárias como causa e
efeito; ou, ainda, quando as provas derivadas da ilícita poderiam de qualquer
modo ser descobertas por outra maneira. Fala-se, no prim eiro caso, em
independent source e, no segundo, na inevitable disc-overy. Isso significa que
se a prova ilícita não foi absolutamente determinante para o descobrimento
das derivadas, ou se estas derivam de fonte própria, não ficam contaminadas e
podem ser produzidas em juízo”.<47>
Essa também parece ser a orientação que se vai firmando nos Tribunais
pátrios, consoante se infere dos seguintes julgados:
“A prova ilícita, caracterizada pela violação de sigilo bancário sem
autorização judiciai, não sendo a única m encionada na denúncia, não
compromete a validade das demais provas que, por ela não contaminadas e
dela não decorrentes, integram o conjunto probatório Não estando a denúncia
respaldada exclusivamente em provas obtidas por meios ilícitos, que devem
set desentr anhadas dos autos, não há por que declarar-se a sua inépcia, porquanto
rem anesce prova líc ita e autônom a, não co n tam in ad a pelo vício da
inconstitucionalidade” (ST F- 2 - T - R H C - j 2 2 4 1997-R el. Min Maurício
C o rrê a -R T J 164/1.010)
“Se o que ensejou o início das investigações sobr e as atividades delitivas
foram denúncias recebidas por agentes de polícia, cujos depoimentos constituem
prova autônoma e não contaminada pela prova viciada, torna-se inquestionável
a licitude da persecução criminal A prova ilícita caracterizada pela escuta
telefônica, não sendo a única ou a prim eira produzida no procedim ento
investigatório, não enseja desprezarem -se as demais que, por ela não
contaminadas e dela não decorrentes, formam o conjunto probatório da autoria
e materialidade do delito. Não logrando colhei-se dos elementos do processo a
resultante conseqüência de que toda a prova tenha provindo da escuta telefônica,
não há falar-se em nulidade do procedimento penal” (STF - 2- T. - HC - j
22.4.1997-R TT 164/975)
“Se a acusação íesulta de um conjunto probatório, no qual a escuta
telefônica, judicialmente autorizada, foi apenas um meio para se chegar à
verdade dos fatos, tem-se por excluída a tese da ilicitude da prova, com base na
teoria da árvore envenenada” (STI - 6UT. - HC nu 5.062 - Rei. Min Fernando
G o n ç a lv e s-j 10 12 1 9 9 6 -D JU de 1“.6 1998, págs. 184-185)
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Na posição mais sensível às garantias da pessoa humana, e, pois, mais
intransigente com os princípios e normas constitucionais, situa-se a chamada
“teoria dos frutos da árvore envenenada” (fruits of the poisonous tree),
desenvolvida pela Suprema Corte Americana, e segundo a qual o vício da planta
se transmite a todos os seus frutos Assim, a obtenção ilícita da informação se
projeta sobre as diligências subseqüentes, aparentemente legais, maculandoas e a elas transmitindo o estigma da ilicitude penal
A orientação vem sendo sufragada pelo nosso Pretório Excelso:
“Exam inando novamente o problem a da validade de provas cuja
obtenção não teria sido possível sem o conhecim ento de inform ações
provenientes de escuta telefônica autorizada por juiz - prova que o STF
considera ilícita, até que seja regulamentado o artigo 5Ü, XII, da CF ( ‘É inviolável
o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal’), o Tribunal, por maioria de votos, aplicando a
doutrina dos ‘frutos da árvore envenenada’, concedeu habeas corpus impetrado
em favor de advogado acusado do crime de exploração de prestígio (CP, art
357, pár ún ), por haver solicitado a seu cliente (preso em penitenciária)
determinada importância em dinheiro, a pretexto de entregá-la ao juiz de sua
causa E ntendeu-se que o testem unho do cliente - ao qual se chegara
exclusivamente em razão da escuta - , confirmando a solicitação feita pelo
advogado na conversa telefônica, estaria ‘contaminado’ pela ilicitude da prova
originária Vencidos os Ministros Carlos Velloso, Octavio Gallotti, Sydney
Sanches, Néri da Silveir a e Moreira Alves, que indeferiam o habeas corpus, ao
fundamento de que somente a prova ilícita - no caso, a escuta - devia ser
desprezada Precedentes citados: HC nü69 912/RS (DJU 26.11 1993) e HC ns
73 351 /SP” (STF - T P - HC nü72 588 - Rei Min Maurício C o rrêa-j. 9 5.1996
- Inf STF de 10 a 14 6 1996)
Sobre o tema, acolhendo a doutrina do fruits of poisonous tree: STF,
RI.J 155/508, 163/682.
“No entanto”, lecionam Grinover, Scarance e Gomes Filho, “é preciso
atentar para as limitações impostas à teoria da inadmissibilidade das provas
ilícitas por derivação, ou dos frutos da árvore envenenada, pelo próprio Supremo
norte-americano e pela doutrina internacional: excepcionam-se da vedação
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Em igual sentido: STF, R IJ 163/309, 164/950; STI, RSTJ 97/389
(47) GRINOVER, Ada P, FERNANDES, Antônio Scarance GOMES FILHO, Antônio Magalliães
Ob c it. págs 135-136
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1, Introdução
A n a lisa n d o a b io é tic a , com o um ram o do co n h e cim e n to
multidisciplinai, verifica-se que o seu fundamento é a pessoa, estabelecendose um a relação ética na vida da mesma, conforme se apresenta a origem grega
da palavra, que nos remete ao significado: bíos - vida e éthiké - ética.
A vida, garantida com o nascim ento da pessoa e seu postei ior
desenvolvimento, encontrou no direito um instrumento necessário para a sua
efetivação E na relação estabelecida entre o direito e a bioética tornou-se um
instrumento que busca não só a garantia da vida, como também a sua dignidade,
fixando parâmetros para a sua concretização e estabelecendo limites pata
distinguir o lícito do ilícito Isto porque, enquanto na ética “busca-se as
justificativas para as ações, a lei estabelece regras para as mesmas” (I>
Dentro deste contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por ser
um a lei que trata especificamente deste segmento da comunidade, assume
especial relevância, um a vez que traz em seu bojo a preocupação com o
nascimento e desenvolvimento da criança e o seu reconhecimento como pessoa
humana, com direito a dignidade 1
(1)

GOLDIM José Roberto ‘ Bioética c intcrdisciplinariedade
www ufrgs bi/licpa/bioética

Disponível na Internet:
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A ssim , a relação entre a bioética e o Estatuto da C riança e do
Adolescente como um íamo do direito, assume especial relevância, a partir do
momento em que se busca uma atuação ética nos problemas envolvendo a
criança, com a garantia de seu nascimento e desenvolvimento A questão é
sabei como se traduz esta relação e qual a sua implicação na prática.

necessidade de se estabelecer limites para à ação do homem. Este limite é
dado pelo Direito, através de normas e princípios que buscam assegurai a vida,
o equilíbrio social e a dignidade da pessoa humana
O direito a vida é consagrado no artigo 5a da Constituição Federal,
como princípio fundamental É a partir deste direito que a ação humana, guiada
pela tecnologia, deve ser analisada er egí ada, tendo como parâmetro a bioética
Esta situação implica num desafio, que é “encontrar um equilíbrio (o
justo meio aristotélico) entre o mundo dos valores e o mundo da ciência, sem
cercearmos seus avanços, mas também sem permitir que sejam simplesmente
incorporados à nossa vida novos conceitos e descobertas antes de terem sido
submetidos a um rigoroso juízo de interesse moral e ético para a humanidade”.<4)
Dentro deste contexto, o direito deve buscar o equilíbrio entre o
progresso e benefício poi ele trazidos.
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2.

Bioética (conceito e fundamentos) e o Direito

Antes de analisar as implicações decorrentes da relação estabelecida
entre a bioética e o ECA, é importante ressaltar o seu conceito e fundamento e
a relação estabelecida com o direito, para melhor compreensão do tema.
Desde o primeiro momento em que foi utilizado o termo bioética, em 1970,
pelo Prof Van Rensselaei Potter, Doutor em Bioquímica e pesquisador na área de
oncologia da U niversidade de W isconsin/E.E U U., em artigo cientifico,
posteriormente publicado no livro “Bioeíhic s aBridge to the Future ” (1971), o tema
foi se desenvolvendo e aprimorando, estruturando-se com os avanços tecnológicos.
Utilizando-se do conceito na Encyclopedia of Bioethics pode-se definir
bioética como sendo o “estudo sistemático da conduta humana no campo das
ciências biológicas e da atenção à saúde, na medida em que esta conduta seja
examinada à luz de valores e princípios morais”
José Emílio Medauar Ommati<2) esclarece que a bioética é um ramo do
conhecimento transdisciplinar que sofre influências da Sociologia, Biologia,
M edicina, Psicologia, Teologia, Direito, dentre outros, e que se preocupa
basicamente com as implicações ético-morais decorrentes das descobertas
tecnológicas nas áreas da medicina e biologia
Seu fundamento é a vida da pessoa humana (numa visão ampla de vida
que implica no nascimento, desenvolvimento da pessoa e morte), buscando
garantir a sua existência com dignidade, diante dos avanços tecnológicos e
científicos, revelando implicações com a engenharia genética, clonagem,
fecundação in vitro, eutanásia, aborto, transplantes de órgãos, qualidade de
vida, meio ambiente, entre outros temas.
Em síntese, a bioética “busca essencialmente, um agii humano que
aprimore a dignidade humana e a qualidade de vida, e culmine na apreciação
de valores humanos” (?)
O avanço tecnológico somado à capacidade de destruição do ser
humano, revela a im portância da bioética como ciência No entanto, há
(2)
(3)

“Bioética e direito’ Disponível na Internet: www geocities.com/collegepark/union/bioética
MIRANDA, Carolina Matlins “Justiça e vida autenticamente humana”. In: SIQUEIRA. losé
Eduaido de PROTA, Leonardo. ZANCANARO Lourenço (O rg ) “Bioética Estudos e
reflexões ’ Londrina: Ed UEL. 2000 pág 48

3 A criança e o adolescente e a bioética
É nesse sentido, que atualmente o direito trata das questões envolvendo
crianças e adolescentes. Porém, a criança, nem sempre foi considerada pelo
D ireito e pela B ioética com o pessoa hum ana, possuidora de diieito s
fundamentais a serem preservados e garantidos.
São inúmeros os relatos de investigações científicas envolvendo
crianças. O Prof José Roberto Goldim<?) esclarece que o teste da vacina para
varíola humana, realizado por Edward Jenner, em 1768, foi efetuado em um a
criança A mesmo situação ocorreu em 1885 com Louis Pasteur quanto testou
a sua vacina anti-rábica Em 1891, Carl Janson, da Suécia informou que suas
pesquisas sobre a varíola estavam sendo realizadas em 14 crianças órfãs, apesar
do modelo ideal serem bezerros
A discussão envolvendo crianças em pesquisas científicas e o
reconhecim ento das m esm as com o possuidoras de direitos, acarretou,
paulatinamente, um a limitação das investigações, sendo que a prim eira norma
restritiva ocorreu na Prússia em 1901, onde a Instrução do Diretor das Clínicas
e Policlínicas proibiu, explicitamente, a pesquisa em criança
A esta norma seguiram-se Lei Nacional na Alemanha, em 1931, e o
Código de Nuremberg, de 1947. A Declaração de Helsinque, proposta em 1964
e revista em 1989, possibilitou a participação de crianças e adolescentes em
pesquisas na área de saúde, desde que ocorresse o consentimento dos responsáveis
No âmbito nacional, existe a possibilidade de participação de crianças
e adolescentes em pesquisas científicas, havendo a necessidade do consentimento
(4)
(5)

MIRANDA. Carolina Martins Obva citada pág 66
‘Pesquisa em crianças e adolescentes Disponível na Internet: www ufrgs br/hcpa/bioética
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do responsável e a infoi mação do menor, em respeito ao princípio da autonomia.
Nesse sentido, encontia-se a Resolução nü 041/95 do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), que no artigo 12 estabelece:

para possibilitar um parto com dignidade; regulamenta o atendimento pré e
perinatal, apoio alimentar, aleitamento.materno, registro dos prontuários e
identificação do recém-nascido, prevenção de anormalidade m etabólica e
alojamento conjunto do neonato e a mãe
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“Direito de não sei objeto de ensaio clínico, provas diagnosticas e
terapêuticas, sem consentimento informado de seus pais ou responsáveis e o
seu próprio, quanto tiver discernimento para tal”.
Na mesma direção, a Resolução nü 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde, que no item IV3, “a”, especifica:
“Em pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, portadores de
perturbação ou doença mental e sujeitos em situação de substancial diminuição
em sua capacidade de consentimento, deverá haver justificação clara da escolha
dos sujeitos da pesquisa, especificada no piotocolo, aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa, e cumprir as exigências do consentimento livre e esclarecido,
através dos representantes legais dos referidos sujeitos, sem suspensão do direito
de informação do indivíduo, no limite de sua capacidade”.
Estas normas, surgiram após a promulgação da Constituição Federal e
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n- 9.099/90), que representam o
marco pata o reconhecimento da cidadania infantil, contemplando-os com o
direito à vida, à saúde e à dignidade, implicando numa nova visão quanto à
bioética

4 O direito à vida e à saúde no ECA
O direito à vida e à saúde está previsto nos artigos 5Ü, caput, e 227 da
Constituição Federal, sendo que dentro do contexto menorista (arts. 1- a 14 do
ECA) revela-se como prioridade absoluta, que deve ser efetivado através de
políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio
e harmonioso em condições dignas de existência das crianças e adolescentes
A primeira conclusão que se extrai da análise deste direito é que o
meio ou a forma pelo qual se garante o direito à vida e à saúde é através de
políticas sociais públicas e o objetivo destas políticas é garantir o nascimento
e o desenvolvimento sadio das crianças e adolescentes, ou seja, o Estatuto não
se satisfaz apenas com a garantia do nascimento da criança, quer ele propiciar
meios para que a mesma cresça e se desenvolva E mais, faz expressa referência
às condições dignas de existência
O Estatuto da Cr iança e do Adolescente apresenta, de forma separada e
didática, as situações que implicam na garantia do nascimento da criança e as
ações que devem ser executadas para o seu desenvolvimento.
Assim, as normas estampadas nos artigos 8Ü, 9Üe 10 do Estatuto dão
especial atenção ao nascimento, apresentando ações direcionadas à gestante,
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Essas regras, apesar de aparentemente estampar direitos relativos à
gestante, na verdade buscam garantir o direito do nascituro (nascimento sadio e
harmonioso), daí porque foram inseridas no Estatuto da Criança e do Adolescente
Ao garantir a proteção à vida, procura afastar qualquer referência ao
aborto ou experiências genéticas que venham a afetar o nascimento e a dignidade
da criança Garantindo a permanência do neonato junto à mãe, busca humanizar
os ambientes dos hospitais e garantindo os exames visando o diagnóstico de
anormalidades no metabolismo, pr omove os direitos do paciente Tais questões
mostram a interface da bioética no ECA
A seguir, após assegurar o nascimento, tratou o legislador menorista
de garantir o desenvolvimento dessa criança As regras dos artigos 11, 12, 13 e
14 referem-se ao atendimento médico da criança e do adolescente através do
SUS; o atendimento especializado aos portadores de deficiência, inclusive com
o fornecimento de próteses e medicamentos; garantia de condições para que,
em caso de internação, permaneça na companhia integral de um dos pais ou
responsáveis, e que os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos sejam
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar Por fim, traçou normas
sobre a prevenção médica e odontológica e de vacinação obrigatória
Estas ações, em sua totalidade, estão voltadas para a proteção e
qualidade da vida de crianças e adolescentes, que devem almejar condições
dignas de existência
A aplicabilidade da lei, no que diz respeito a estes direitos, requer a
possibilidade de sancionar o infrator, no caso de descumprimento Assim, pata
a efetividade de tais dispositivos, estabeleceu o Estatuto, a ocorrência de crime
e infração administrativa para algumas situações.
Os cr imes previstos refèrem-se aos encarregados de ser viço ou dir igente de
Hospitais que não cumprir em as obt igações impostas no ECA quanto à manutenção
de registro de suas atividades, fornecimento da declaração de nascimento (art 10),
respondendo pela infração penal prevista no artigo 228 da citada lei
O médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à
gestante que não identificar corretamente o neonato e a parturiente na ocasião
do parto ou não realizar os exames visando o diagnóstico de anormalidades no
metabolismo, também são responsabilizados criminalmente, por força da
infração prevista no artigo 229 do ECA
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Como infração administrativa, a garantia do direito à saúde e à vida foi
regulamentado no artigo 245 do Estatuto, que estabelece a obrigatoriedade do
médico ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde, entre outros,
de comunicar à Autoi idade competente, os casos envolvendo suspeita ou
confirmação de maus-tratos

A inviolabilidade da integridade física, como forma de expressão do
direito ao respeito, “consiste em não poder o cidadão ser submetido a atentados
que venham comprometei parcial ou totalmente a integridade física” .(7>Assim,
o direito ao respeito deve, em primeiro plano, assegurar a incolumidade física
das crianças e dos adolescentes

Obsei va-se do citado dispositivo, que diante da preocupação com a
integridade física da criança e do adolescente, até os casos de suspeita de maus
tratos, obriga a comunicação

Ao tratar da integridade psíquica e moral, como parte do direito ao
respeito, objetiva garantir às crianças e adolescentes pleno desenvolvimento
em condições de liberdade e dignidade, visando o seu desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social (ECA, art 3Q), respeitando a sua condição de
pessoa em desenvolvimento.

5
adolescentes

A liberdade, o respeito e a dignidade das crianças e dos

O Estatuto da Criança e do Adolescente ao estabelecer que as crianças
e adolescentes têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade (arts. 15a 18)
como pessoas em desenvolvimento, assegurando-lhes direitos civis, humanos
e sociais, elevou-os à condição de cidadãos, retirando-os da condição de meros
receptores de benefícios para satisfação de suas necessidades básicas ou de
objetos de intervenção
O direito à liberdade, pelo Estatuto, “se volta especialmente contra
constrangimentos de autoridades públicas e de terceiros, mas também contra
os pais e responsáveis que, por ventura, imponham à criança ou ao adolescente
um constrangimento abusivo que possa ser caracterizado como uma situação
cruel, opressiva ou de violência ou, mesmo, de cárcere privado, o que pode até
dar margem ao exercício do direito de buscar refúgio e auxílio <6)
Está previsto no ECA no artigo 16 e demonstra intrínseca relação com
a Bioética, posto que garante o direito a opinião e expressão (II) da criança e
do adolescente, que deve ser levadas em consideração quando da realização de
ensaio clínico, pesquisas e provas diagnosticas e terapêuticas. Este direito foi
contemplado pela Resolução nü 196/96 do Conselho Nacional de Saúde O
direito à liberdade também compreende a liberdade de crença e culto religioso,
o direito de brincar e divertir-se, buscar íefugio, auxílio e orientação
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O direito à dignidade vem tratado no artigo 18 do ECA e resume-se no
tratamento respeitoso que deve ser dispensado às crianças e adolescentes O
dispositivo legal impõe tal obrigação a todos, indistintamente, e não somente
aos pais ou responsáveis
A dignidade será alcançada quando a criança e o adolescente forem
postos a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor
Segundo o “Dicionário Aurélio”, vexame é tudo aquilo que causa
vergonha, afronta, ultraje; constranger é obrigar pela foiça, coagir, tolher a
liberdade; desumano refere-se a tratamento bárbaro, cruel, bestial; aterrorizante
reflete o ato que causa terror, pavoroso, fazer medo e o violento uso da foiça
bruta A criança e o adolescente devem ser postos a salvo desses tratamentos,
como forma de respeito à sua dignidade
Todos estes dispositivos têm relação direta com a Bioética e buscam
garantir os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, contia os
avanços tecnológicos e científicos que venham a com prom eter o seu
desenvolvimento

6 A biotética e o ECA

Quanto ao direito ao respeito, o Estatuto da Criança e do Adolescente
refere-se à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da cr iança e
do adolescente que por sua vez abrange a preser vação da imagem, da identidade,
da autonomia, dos valores, idéias e crenças dos espaços e objetos pessoais O
Estatuto, em obediência a tal direito, estabelece a obrigação de se colocar a
criança e o adolescente a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão

O artigo 227 da Constituição Federal apresentou um novo paradigma
para as crianças e os adolescentes, estabelecendo:

(6) SILVA. José Afonso da In: CURY Munii et alii (cooidenadores) Estatuto da Criança e do
Adolescente Comentado ’ São Paulo: Malheiros Editores. 1992 pág 66

(7) MATT1A, Fábio Maria de. In: CURY Cnty c-t alü (coordenadores) “Estatuto da Criança e do
Adolescente Comentado” São Paulo: Malheiros Editores 1992 pág 73

“E dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, àpiofissionalização, àcultura, àdignidade, ao respeito, àliberdade
e à convivência familiar e comunitái ia, além de colocá-los a salvo de toda for ma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opiessão”

Justitio, São Paulo, 63 (1 95 ), jul /se t 2001

108

Observa-se do mandamento constitucional, os parâmetros estabelecidos
em prol das ciianças e dos adolescentes, em todas as atividades que estiverem
envolvidos Tais parâmetros, como já analisado, foram digeridos pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente, que apresenta a forma como tais direitos se
concretizam
O novo paiadigma adotado pelo Constituinte em relação à população
infanto-juvenil e devidam ente especificado no Estatuto da Criança e do
Adolescente é que deve nortear todas as questões que envolvam:
• Aborto;
• Repiodução artificial;
• Transplantes de órgãos (com reflexos na adoção internacional);
• Família - pátrio poder - paternidade e maternidade;
• Pesquisas científicas;
• Humanização dos hospitais;
• Consentimento da criança e do adolescente em procedimentos médicos;
• Identidade (com implicação na questão das clonagens).
Em todas estas situações, a ética deve proteger a ciiança e o adolescente
e o direito (Estatuto da Criança e do Adolescente) reconhece e garante tal
proteção, como prioridade absoluta. Revela tal assertiva que eventual conflito
entre os avanços tecnológicos e a criança e o adolescente, estes devem ser
preser vados, pois tratam-se de pessoas em desenvolvimento que não podem ser
objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade, opressão (art 5Ü do ECA), tratamento desumano, aterrorizante,
vexatór io ou constrangedor (art. 18 do ECA), devendo ser respeitado e gar antido
o seu direito a vida, a saúde, a libeidade, respeito e dignidade

7 Considerações finais
O desenvolvimento tecnológico e o progresso devem encontr ar um meio
pata garantir o equilíbrio entre os benefícios a serem alcançados e o respeito à
pessoa humana
O equilíbrio, representado pela bioética, nem sempre é levado em
consideração, diante da natureza do homem. Quando isto ocorre, surge o Direito
para retomar a condição inicial, restabelecendo a supremacia da pessoa, com
proteção à sua vida
Na área da infância, esta relação apresenta-se mais delicada, já que
existe a opção de se garantir à criança e ao adolescente a prioridade absoluta
para todos os direitos que lhe foram consagrados, tais como a vida, a saúde, o
respeito, a liberdade e a dignidade

DOUTRINA
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Assim, a bioética encontr a no Estatuto da Criança e do Adolescente os
par âmetr os necessários para os problemas advindos do avanço biotecnológico,
restando evidente que “nem tüdo que pode ser feito, deve ser feito”
A criança e o adolescente devem encontrar na bioética o significado
que foi proposto por Darryl M acerda Universidade de Tsusuka no IV Congresso
Mundial de Bioética (4-7 11 1998) fundamentado no ideal universal do amor
Segundo o pesquisador, os quatros princípios básicos da bioética/amor, podem
ser resumidos no: amor de si (autonomia), amor para com os outros (justiça),
amor pela vida (não maleficência) e amor pelo bem (beneficência) Em termos
de infância, nada mais “precioso para promover-lhe os direitos que o amor”,
que é a principal força do universo
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A inclusão da pessoa portadora de
deficiência e o Ministério Público
Luiz Antonio Migue! Ferreira
Promotoi de Justiça - SP _______________________________________________________

Sumário: 1 introdução 2 Proteção legal do portador de deficiência 3 .0 Ministério
Publico e a pessoa portadora de deficiência. 4 A atuação do Promotor de Justiça na defesa
do portador de deficiência 5. Considerações finais

1„ Introdução
A história da humanidade revela, desde os tempos mais remotos, a
existência de pessoas portadoras de deficiência, com relatos sobre suas
dificuldades na vida cotidiana. A Bíblia dá vários exemplos de tais situações,
como a deficiência da fala de Moisés (Êxodo, 4:10) ou da visão e física do apóstolo
Paulo (Cor íntios, cap 12:7). Na era clássica, esclarece Aurea Ribeiro,'(1)*“Homero
- aquele a quem Platão denominou na República, o maior de todos os poetas deixou lavrado em seus versos, a tarefa estratégica legada ao deus Hefesto, que
era coxo, ou seja, portador de deficiência física, o mesmo ocorrendo com Platão,
que tinha uma despi oporcionalidade física de seus ombros e fontes A estas pessoas
somam-se inúmeras outras, como Ludwig Van Beethoven, ou Antonio Francisco
Lisboa, o Alei jadinho, que assim ficou conhecido devido a deficiência que portava
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Estas normas, por si só, também não garantiram a efetividade da
igualdade, diante da nossa cultura de sociedade perfeita. Assim, os portadores
de deficiência continuaram marginalizados e excluídos do contexto social Foi
necessário estabelecer mecanismos assecuratórios pat a garantir a cidadania da
pessoa portadora de deficiência, com a previsão de ações judiciais e instituição
que assumisse a defesa deste segmento da sociedade
Neste contexto, surge o Ministér io Público como instituição designada
para fazer valer os interesses dos portadores de deficiência, visando garantir a
sua cidadania, inclusão social e dignidade
As leis elaboradas passaram a dar respaldo a atuação ministerial,
possibilitando o início de uma verdadeira revolução para retirar o portador de
deficiência da condição de marginalizado e excluído, elevando-o à de cidadão
com dignidade e respeito

Nos países que não passaram por esta experiência, como o Brasil, o
deficiente ainda é ignorado, sendo certo que a evolução da sociedade não foi
suficiente para afastar a exclusão e as dificuldades experimentadas, sendo
necessário estabelecer por meio de lei, regras que pudessem buscar a igualização
entre as pessoas, portadoras de deficiência ou não.

2 Proteção legal do portador de deficiência
São inúmeras as leis que buscam regulamentar os direitos da pessoa
portadora de deficiência Tais leis não se apresentam como um todo harmonioso,
dificultando a sua aplicação, uma vez que regulamentam a matéria leis esparsas,
na esfera federal, estadual e municipal, além de decretos regulamentares,
portarias e resoluções específicas para cada tipo de deficiência.
0 certo é que, dentro deste complexo de proteção legal, merece análise
o contido nas Constituições, bem como nas Leis nQ7 85.3 de 24 de outubro de
1989, Decreto n- 3 298 de 20 de dezembro de 1999, e a Lei n- 10.098 de 19 de
dezembro de 2000, que de forma mais efetiva tratam dos direitos dos portadores
de deficiência e sua inclusão
Quanto as Constituições, esclarece o Pt of Luiz Alberto David Araújo,í2)
que somente com a Emenda nü 01 à Constituição de 1967 é que surgiu uma
vaga referência a pessoa portadora de deficiência, quando tratou da “educação
dos excepcionais”
Posteriormente, com a Emenda nü 12, de 17 de outubro de 1978 à
Constituição de 1967, novo avanço ocor reu para os portadores de deficiência,
um a vez que foi estabelecido que:
“Artigo único: E assegurado aos deficientes a melhor ia de sua condição
social e econômica especialmente mediante:
1 - educação especial e gratuita;
I I - assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social
do País;

(1)

(2)

A trajetória histórica revela que a pessoa portadora de deficiência sempre
foi marginalizada, vivendo num verdadeiro apartheid social, sendo vítima da
própria deficiência e da exclusão proporcionada pela sociedade, dita perfeita
ou de homens fictícios.
Esta situação é menos gritante nos países que experimentaram os
horrores de uma gueria, com a presença de mutilados e, portanto, deficientes,
acarretando maior sensibilização e mobilização da sociedade para atender aos
seus direitos, já que assim ficaram para defender a pátria.

ROBERT Cinlhia (o rg ) “O cidadão porladoi de deficiência” In: ‘ O direito do deficiente’ .
Rio de Janeiro: Lumen Júris, 1999 pág 81

“Pioteção constitucional das pessoas poitadotas de deficiência” Brasília: Coordenadoiia
Nacional paia Integração da pessoa portadora de deficiência, 1994, págs 66-73
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III - proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho
ou ao sei viço público e a salários;

fu n d am e n ta is ao p o rtad o r de d e fic iê n c ia , além da p o ssib ilid a d e de
responsabilizar criminalmente os infratores.
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IV - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos”
A partir daí, a inovação mais significativa ocorreu com a atual
C onstituição de 1988 Ela foi piódíga ao tratai da pessoa portadora de
deficiência, estabelecendo não somente a regia geral relativa ao princípio da
igualdade (art 5°, caput), mas também:
a) a competência comum da União, Estado, Distrito Federal e Município
paia cuidar da saúde e assistência pública, da pioteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência (ait 2.3, II);
b) a com petência concorrente para legislar visando a proteção e
integração do poitador de deficiência (ait 24, XIV);
c) a proteção ao trabalho, proibindo qualquer discriminação no tocante
ao salário e admissão do poitador de deficiência (art 7-, XXXI) e a reserva de
vagas para cargos públicos (art. .37, VIII);
d) a assistê n c ia social - hab ilitação , reab ilitação e benefício
pievidenciário (art 203, IV e V),
e) a educação - atendimento especializado, prefencialmente na rede
regular de ensino (art 208, III);
f) a eliminação das baireiras arquitetônicas, adaptação de logradouros
públicos, edifícios, veículos de transportes coletivos (art 227, II, § 2Ü);
g) preocupação com a criança e adolescente portadores de deficiência,
com criação de programas de prevenção e atendimento especializado, além de
treinamento para o trabalho (art 227, II)
A Lei nü 7 853 de 24 de outubro de 1989, estabeleceu o apoio à pessoa
portadora de deficiência, sua integração social, a tutela jurisdicional de interesses
coletivos e difusos dessas pessoas, disciplinou a atuação do Ministéiio Público e
definiu crimes Objetivou esta lei assegurar às pessoas portadoras de deficiência o
pleno exercício de seus direitos básicos, principalmente no que diz respeito à saúde,
educação, ao trabalho, lazer, à previdência social, ao amparo à infância e maternidade.
A partir desta Lei, foi atribuída, de forma específica, ao Ministério Público a
defesa dos interesses das pessoas portadoras de deficiência, com a possibilidade de
se ingressar com ação civil públicae instaurar inquéritocivil Também foi especificado
os crimes quanto ao preconceito em relação ao portador de deficiência e reestruturada
a Coordenadoi ia Nacional para a Pessoa Portadora de Deficiência - Corde
Significou um avanço em termos legislativos, posto que possibilitou o
ingresso de m edidas judiciais para garantir a efetividade dos direitos
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O Decreto nü 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamentou a lei
supracitada, detalhando as ações e diretrizes referentes ao portador de
deficiência, especificamente em relação à saúde, acesso à educação, habilitação
e reabilitação profissional, acesso ao trabalho, cultura, desporto, turismo e lazer
Na verdade, buscou tornar mais efetivo aqueles direitos que já tinham sido
contemplados na Lei nü 7 853/89
Finalmente, para regulamentar os critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
foi editada a Lei nü 10 098 de 19 de dezembro de 2000, que tratou da eliminação
das barreiras arquitetônicas paia a inclusão do portadoi de deficiência. Assim,
tratados elementos de urbanização, com os mobiliários urbanos, estacionamentos
públicos, acessibilidade dos edifícios públicos e os de uso privado, transporte
coletivo e da acessibilidade nos sistemas de comunicação
A par destas leis, outras que não se referem especificamente a pessoa
portadora de deficiência também tratam da questão da inclusão do deficiente,
como por exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere a
educação (art. 54, III) ou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei nü 9.394/96 - Capítulo V, arts 58 a 60)
Todas estas lei procuram dar cum prim ento ao que estabelece a
Constituição como fundamento do Estado Democrático de Direito, ou seja a
cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1ü, II e III), que representa o
desejo de toda pessoa portadoia de deficiência: ser cidadão com dignidade

3 O Ministério Público e a pessoa portadora de deficiência
Da mesma forma que o portador de deficiência foi ignorado na nossa
legislação constitucional, que somente veio a contemplá-lo com a Emenda nü 01 à
Constituição de 1967, também ver ificou-se tal situação junto ao Ministério Público,
até certo ponto justificável, em razão de sua vocação penal No entanto, a partii do
momento em que o Ministério Público foi ganhando novas atribuições, principalmente
na área dos direitos difusos e coletivos, surgiu a preocupação com a pessoa portadora
de deficiência, mesmo diante da ausência de mecanismo legal de proteção.
Tanto é verdade, que em artigo intitulado “O deficiente e o Ministério
Público”, o eminente doutrinador Hugo Nigro M azzilli,(3) no início de 1988, já
defendia a atuação do Promotor de Justiça nesta área, como decorrência do
princípio da igualdade, tendo como fundamento legal para a intervenção o
(3)

Revisia ‘ Juuhia

São Paulo: Ministério Público janeiro/março de 1988, vol 141, págs 55-68
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disposto no artigo 82, III, do Código de Processo Civil, que tratava do “zelo de
um interesse público evidenciado pela qualidade de uma das partes”, bem como
a criação de um a Coordenador ia, nos moldes das existentes na época para o
consumidor, meio ambiente, acidentes do trabalho
Esclarece o citado autor:
“No campo interventivo, assim, é perfeitamente compatível que o
M inistério Público, ampliando seu cam po de atuação dentro do próprio
ordenamento jurídico ainda em vigor, possa encaminhar-se para a atuação
protetiva das pessoas que ostentem qualquer forma de grave deficiência, seja
intelectual, motora, sensorial, funcional, orgânica, de personalidade, social ou
meramente decorrente de fatores outros, como a idade avançada. A tanto o
legitima o artigo 82, inciso III, do CPC
No campo da propositura da ação civil pública, além das já tradicionais
iniciativas nessa área, como ocorre na interdição e noutras medidas de proteção
a incapazes, a recente Lei nü7 347, de 24 de julho de 1985, conferiu ao Ministério
Público legitimidade par a propor ação civil pública na defesa de alguns interesses
difusos Ora, dentro da interpretação mais larga que temos preconizado, é
desejável que o conceito de consumidor seja visto de forma abrangente, para
alcançar hipóteses como a de iniciativa de ações visando à defesa dos direitos
dos deficientes físicos na aplicação de leis como as que dispõem sobre lugares
especiais em ônibus, aquisição de veículos adaptados, acesso ao ensino etc.”.
Esta interpretação se m ostrava necessária, um a vez que “o veto
presidencial ao artigo lü, inciso IV, da Lei nü 7.347/85, retirou do corpo legal a
norma de extensão que daria ao Ministério Público legitimidade para tutelar
“outros interesses difusos”, entre eles os das pessoas portadoras de deficiência”.í4>
Somente com o advento da Constituição de 1988, é que foi possível a interpretação
inicial que se pretendia, posto que no artigo 129, III, incluiu, entre as atribuições
do Ministério Público, a defesa de outros interesses difusos e coletivos.
Assim, a legitimidade do Ministério Público na defesa dos direitos das
pessoas portadoras de deficiência ganhou novo referencial com a Constituição
de 1988, sendo que a Lei nQ7.85.3/89 acabou por consolidar tal legitimidade,
estabelecendo as regras para ação civil pública e inquérito civil nesta área í5)
(4)

(5)
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BENJAMIN. Amorno Heiman de Vaseoncellos “A tutela das pessoas portadoras de deficiência
pelo Ministério Público”, br. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin (Org ) “Direitos da pessoa
poitadoi a de deficiência’ São Paulo Max Limonad, 1997, pág 35
O Ministério Público do Estado de São Paulo tratou de se organizai para possibilitar o efetivo
cumprimento das novas atribuições, sendo que em 5 de maiço de 1990 foi editado o Ato n- 01/
90 da Procuradoi ia-Gei al de .Justiça, criando o Centro Operacional das Promolot ias de Justiça
das Pessoas Poiladoias de Deficiência com a designação de um Promotor de Justiça em cada
comarca do Estado responsável pelo trabalho, nesta área a ser desenvolvido junto a comunidade.
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4.
A atuação do Promotor de Justiça na defesa do portador de
deficiência
Tendo a legislação lhe conferido legitimidade para atuar junto a pessoa
portadora de deficiência, cumpre verificar como deve ser desenvolvido este trabalho
A atuação do Promotor de Justiça se resume na busca da inclusão do
portador de deficiência na sua com unidade<6) Esta inclusão deve ser:
a) inclusão econômica - proporcionando a garantia do trabalho a pessoa
portadora de deficiência com habilitação e reabilitação (ex fiscalizando a
reserva de vagas aos portadores de deficientes, tanto na realização de concurso
público como no preenchimento das vagas junto as empresas);
b) inclusão social - diminuindo o preconceito em relação ao portador
de deficiência, com a plena integração na sociedade, inclusive na área da cultura
e lazer (ex reserva de vagas nos estacionamentos públicos, transporte coletivo
adaptado);
c) inclusão educacional - que vem a ser o processo de inclusão dos
portadores de deficiência na rede comum de ensino em todos os seus graus
(escola inclusiva);
d) inclusão ambiental no sentido mais amplo do termo - que representa
a queda das barreiras arquitetônicas;
e) inclusão na saúde com um trabalho de prevenção, reabilitação e
acesso ao estabelecimentos de atenção a saúde
Em síntese, o trabalho do Promotor de Tustiça deve ser no sentido de
buscar a efetividade dos direitos fundamentais consignados na constituição e
garantidos pela legislação ordinária, com vista a aplicação do princípio da
igualdade, como expressão máxima da cidadania e dignidade da pessoa humana.
A inclusão em análise não pode ser aplicada de forma isolada, ou seja,
a inclusão escolar sem a preocupação com a inclusão ambiental ou econômica.
Ao contrário, o trabalho deve ser articulado e íealizado em conjunto. Com
efeito De nada adianta garantir a vaga na escola ao portadora de deficiência,
se esta escola não se encontra devidamente adaptada à recebê-lo A mesma
situação se verifica com a inclusão econômica, ou no lazer. Pode-se garantir o
tiabalho e até o lazer, mas se o portador de deficiência não tivei meios para se
deslocar até estes locais, restará incompleta a sua inclusão.
Verifica-se pois que a inclusão não pode ser setorial e sim global,
residindo nesta questão o principal desafio do Promotor de Justiça 6
(6)

A atuação do Promotoi de Justiça no Estado de São Paulo está regulamentada nos aitigos 494
e 495 do Ato n(J 168/98, de 21 de dezembro de 1998, da Procuradoria-Gcral de Justiça e
Conegedoiia-Geial do Ministério Público que instituiu o “Manual de Atuação Funcional”
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Poi outro lado, deve o Promotor de Justiça lançar um olhai multifocal
para os problemas enfrentados pelos portadores de deficiência. Isto porque,
com uma sociedade construída para a exclusão do deficiente, torna-se necessário
travar um a luta incessante, no sentido de se buscar a sua restruturação,
trabalhando com as situações já existentes, mediante ações reparadoras Em
outras palavras, na questão da inclusão ambiental, buscar a eliminação das
barreiras arquitetônicas junto aos prédios já construídos

Uma sociedade mais justa e igualitária pressupõe a inclusão da pessoa
portadora de deficiência Atualmente, a “situação do deficiente numa sociedade
urbana, pela forma como são desatendidas suas necessidades mais elementares,
o transforma em vítima social” <8)
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Deve também se preocupar com a situação presente, no sentido de não
permitir que o desenvolvimento da sociedade, continue aexcluirapessoaportadora
de deficiência Assim, na questão da inclusão ambiental, trabalhar no sentido de
garantir que a construção de novos prédios, já venham adaptados ao deficiente.
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O M inistério Público, como instituição encarregada de zelar pela
efetividade dos direitos consagrados à pessoa portadora de deficiência, assume,
dentro deste contexto, o papel de agente transformador, para tornar a sociedade
inclusiva, elevando o deficiente à condição de cidadão

A idéia de exclusão está intimamente ligada à pessoa portadora de
deficiência, sendo que as leis que tratam da questão, visam possibilitai a inclusão
do deficiente
Conferindo ao Ministéiio Público a tarefa de proporcionar, facilitai e agir
no sentido de garantir esta inclusão, conclui-se que a sua inércia também pode
configurar uma outra forma de exclusão desta parcela da comunidade.. Daí porque,
a atuação do Promotor de Justiça nesta área é de extrema importância, para o
restabelecimento de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. A atuação
está centrada no Promotor de Justiça da Pessoa Portadora de Deficiência, mas é
compartilhada com os Promotores do Meio Ambiente (quando buscam garantir o
saneamento básico que é uma forma de prevenção primária - promoção da saúde
- da deficiência); da Infância e da Juventude (atuando nas questões relacionadas a
educação, exame médicos obrigatót ios, vacinação, trabalho protegido, prótese etc.)
e da Cidadania (quanto a aplicação de recursos na área da saúde)

5. Considerações finais
Numa sociedade de perfeitos ou do homem ideal, a pessoa portadora
de deficiência é ignorada e excluída, restando confinada na própria família ou
em um a instituição, como tradução da expressão “o que os olhos não vêem o
coração não sente”
A reversão deste quadro é lenta, m as possível diante de um a
atuação e fic ie n te do Prom otor de Justiça P ara tanto, m ister se faz
com preender que:
a) a ausência de sensibilidade, não significa a ausência de sentimentos;
b) a incapacidade de movimentos, não significa um a pessoa incapaz;
(7)
c) a deficiência de um sentido, não quer significar uma vida sem sentidos7
(7)

OKAMOTO. Gary A “Medicina física e leabilitaçao ’ São Paulo: Manoele 1990. pág. 102

(8)

SÉGUIN, Elida “Justiça é diferente dc direito A vitimização do portador de necessidades
especiais ' hr. ROBERT Cinthia(oig) O “direito do deficiente” Rio de Janeiro: Lumen /uris,
1999 pág 26
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A pessoa portadora de deficiência e o
mercado de trabalho
Hugo Nigro M azzillã'1
Procurador de Justiça aposentado - SP___________________________________________

Nas últimas décadas, houve sensível evolução do tratamento jurídico
dado às pessoas portadoras de deficiência
A Constituição de 1988 trouxe normas protetivas e garantias de sua
integração, como na acessibilidade a edifícios e transportes E a Lei nü 7 853/
89 disciplinou sua proteção e integração social
Quanto ao acesso ao mercado de trabalho, a Constituição vedou
qualquer form a de discriminação nos salários e critérios de admissão do
trabalhador portador de deficiência, bem como exigiu lhes fosse reservado
percentual dos caigos e empregos públicos (arts. 7Ü, XXXI, e 37, VIII). O
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União assegurou-lhes o percentual
de até 20% (art 5o, § 2Ü) No Estado de São Paulo, a Lei Complementar ny 68.3/
92, em seu artigo l ü, impôs o percentual de até 5%
Assim, os editais de concurso devem consignai a reserva de cargos; no
requerimento de inscrição, os candidatos devem indicar a natureza e o grau da
incapacidade, bem como as condições especiais necessárias para que participem
das provas. Eles concorrerão em igualdade de condições com os demais, no
que diz respeito ao conteúdo e à avaliação das provas Após o julgamento das
provas, haverá duas listas: a geral, com a relação de todos os candidatos
aprovados, e a especial, com a relação dos portadores de deficiência aprovados
Em outras palavras, a reserva de percentual não afasta a necessidade de
aprovação no concurso (ROMS nü 10481-DF, STJ; ARMI nü 153-DF, STF),
devendo ser c o m p a tív e is com a d e fic iê n c ia as a trib u iç õ e s a serem
desempenhadas (ROMS nü 2 480-DF, STJ).
Mas ainda há indevidas resistências.. Um acórdão do STF afiimou
inexistir discriminação quando se eliminou do concurso um candidato com
cegueira bilateral, porque isso gerai ia impossibilidade de desempenho pleno
da função de juiz federal (RE nü 100 001-DF, j 29 3 1984) O acórdão poi
certo não seria proferido se os juizes tivessem considerado que é muito diferente
a situação de quem conseguiu tornar-se habilitado para exercei os ofícios do
Direito já quando portador da deficiência, e a daquele que, tendo visão normal,(*)
(*) Advogado e consultoi jurídico
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supervenientem ente, se torna cego bilateral Enquanto este últim o será
aposentado por invalidez, já o primeiro fez .seu curso jurídico iluminado apenas
pela luz interna de sua foiça e sua vontade, que, não raro, é a bastante para ver
muito além dos limites estreitos de quem não lhe reconhece aptidão para levar
vida operosa e produtiva na sociedade.
Conheço Promotor de Justiça, no Estado de São Paulo, que, por falta
de ambos os membros superiores, longe de inválido, exerce com zelo as
atribuições de seu cargo; conheço Procurador do Trabalho com cegueira
bilateral, que, apesar de discriminado em anterior concurso de ingresso à
Magistratura, não só entrou no Ministério Público sem dever favor algum aos
demais candidatos, como ainda, mercê de sua maturidade e cultura jurídica
invulgares, tornou-se líder entre seus próprios colegas de visão norm al...
Como ele exerce suas funções se não enxerga? Da mesma maneir a que
um juiz, que tem dois olhos sadios, que, para ler e entender algo em língua
estrangeira, deve valer-se de um intérprete, tradutor ou ledor - ou seja, um
intermediário, compromissado e autorizado a tanto
Já na iniciativa privada, coube à Lei nQ8 21.3/91 - que cuidado sistema
da previdência social - assegurar em favor dos beneficiários reabilitados, ou
das pessoas portadoras de deficiência, desde que habilitadas, de 2 a 5% das
vagas para trabalho em empresas com mais de 100 empregados O Decreto ne
3.298/99 estabelece as proporções: a) 2%, para em presas de 100 a 200
empregados; b) 3%, de 201 a 500; c) 4%, de 501 a 1000; d) 5%, para as que
excedam 1000.
G randes em presas alegam que, se tiverem que contratar 5% de
trabalhadores deficientes, ter iam de demitir igual número de não deficientes
Mas o argumento é irreal, pois que, na rotatividade normal dos empregos,
basta ir cumprindo a lei gradualmente, que em pouco o problema resta resolvido,
sem que se ponha alguém na rua Outros alegam que não há condições de
transporte ou acesso adaptado para recebê-los Mas o que está tardando são
essas adaptações!
De todos, o mais indigno é o argumento de que se deveria criai uma
contribuição de cidadania, para as empresas que, não querendo manter o per centual,
pagassem um valor a um fundo, o que as dispensaria de contratar pessoas portadoras
de deficiência Ou seja, pagariam uma taxa para poder discriminar!
É pr eciso deixai claro que não se trata de um ato de caridade que o Estado
ou as pessoas devem em relação a alguns dos membr os da sociedade Ao contrár io
A pessoa portadora de deficiência - qualquer que seja ela, motora, sensorial,
intelectual - essa pessoa é inteira, no que diz respeito a dignidade e direitos
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No que diz respeito ao papel do Ministério Público, tem ele diversos
instrumentos para assegurar o cumprimento das leis de proteção à pessoa
portadora de deficiência: a) o inquérito civil, para investigai lesão a direitos
individuais ou coletivos relacionados com a proteção da pessoa portadora de
deficiência (Constituição, art. 129, III; Leis n ^ 7.347/85, 7.853/89 e 8.625/93;
Lei Complementar n° 75/93); b) compromisso de ajustamento de conduta (Lei
na 7 347/8.5, art. 5°, § 6a); c) audiências públicas e expedição de recomendações
aos Poderes Públicos e aos serviços de relevância pública, para que observem
os direitos constitucionais (Constituição, art. 129, II, e Lei nü 8 625/93); d) ação
civil pública, para defesa de interesses tiansindividuais (Constituição, art 129,
III, e Leis n22 7.347/85, 7.853/89 e 8 625/93, e Lei Complementar na 75/93); c)
ação penal pública (Constituição, art 129,1; Lei na 7 853/89, art 8Ü)
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As novas tendências do direito processual
civil
Antônio de Pádua Ribeiio
Presidente do Superior Tribunal de Justiça--DF_____________________________________

Ao tecei considerações sobre este tema, julgo necessário repensar
conceitos e princípios básicos do Direito Processual Civil, visando a adequálos às exigências dos tempos modernos Paia tanto, farei singelas reflexões a
respeito da matéria, a traduzirem as preocupações de quem após mais de trinta
anos de estudos do Direito, visuaiizou-a sob ótica da advocacia, do Ministério
Público, do magistério universitário e da magistratura
O Estado, ao vedar, salvo em casos excepcionais, a autotutela dos
direitos, chamou a si a tarefa de solucionar os conflitos intersubjetivos de
interesses, fazendo-o mediante o processo Todavia a doutiina processual,
desenvolvida a paitir de fins do século passado, teve basicamente um a concepção
individualista dos litígios. Por isso, entre outros pr incípios, conferiu legitimação
para a causa aos titulares do direito subjetivo violado e limitou os efeitos da
coisa julgada às pai tes da demanda: a sentença faz coisa julgada às partes entre
as quais é dada, diz o artigo 472 do CPC..
Essa concepção individualista do processo ficou superada, mostrandose insuficiente para atender às exigências dos tempos modernos, de um a
sociedade de massa cada vez mais consciente dos seus direitos, embora a
grande maioria dos seus membros sinta-se, na prática, impossibilitada de
exercitá-los pela dificuldade de acesso aos órgãos componentes do sistema
judiciário. Dar o surgimento do fenômeno da litigiosidade contida ou, até
mesmo, cada dia com mais frequência, o uso do meio de solução de conflitos
próprio das sociedades prim itivas, a violência, fazendo-se justiça pelas
próprias mãos
E, pois, preciso repensar a Justiça. E, no desempenho dessa tarefa, é
imperativo que se considerem não apenas, como até aqui tem acontecido, os
operadores do sistema judiciário, mas, especialmente, os consumidores da
Justiça Não se pode olvidar que, no regime demociático, a atuação precípua
do Estado, mediante os seus órgãos, há de visar sempre à afirmação da cidadania
De nada adianta conferirem-se direitos aos cidadãos, se não lhes são dados
meios eficazes para a concretização desses direitos..
As idéias sobre a matéria vêm sendo desenvolvidas em países da Europa
e da América, em torno do que se convencionou chamar “acesso à justiça” ,

123

Jusíitia, Sõo Paulo, 63 (1 95), jul /se t 2001

D O U TR IN A

sendo relevantes, a respeito, os sucessivos trabalhos publicados por Mauro
Cappelletti e Vittoiio Denti.

Em síntese, conforme o insigne jurista, os principais problemas do
movimento reformador são os seguintes:
“a) o obstáculo econômico, pelo qual muitas pessoas não estão em
condições de ter acesso às cortes de justiça por causa de sua pobreza, onde
seus direitos correm o risco de serem puramente aparentes;
b) o obstáculo organizador, através do qual certos direitos ou interesses
‘coletivos’ ou ‘difusos’ não são tutelados de maneira eficaz se não se operar
um a radical transformação de regras e instituições tradicionais de direito
processual, transform ações essas que possam ter um a coordenação, um a
‘organização’ daqueles direitos ou interesses;
c) finalmente, o obstáculo propriamente processual, através do qual
certos tipos tradicionais de procedimentos são inadequados aos seus deveres
de tutela”
Diante desse panoiama, é alvissareiro que os nossos doutrinadores e
legisladores estejam colocando o nosso Pais em posição de vanguarda Na veidade,
muitos simpósios têm sido realizados, com a presença freqüente, entre outros,
do insigne Mestre Mauro Cappelletti Além do mais, primorosas monografias
têm sido publicadas sobre a matéria M erecem referência, entre outros, os
trabalhos de Luiz Guilherme Marinoni (“Efetividade do processo e tutela de
urgência”; “Novas linhas do processo civil“); Flávio Luiz Yarshel (“Tutela
jurisdicional específica nas obrigações de declaração de vontade”); Ovídio
Baptista da Silva (“Tutela antecipatória e juízos de verossimilhança41); Kazuo
Watanabe (“Código Brasileiro de Defesa do Consumidor”); Hugo Nigro Mazzilli
(“A defesa dos interesses difusos em juízo; M eio ambiente, consumidor e
patrimônio cultural”); José Carlos Barbosa Moreira (“Notas sobre o problema
da ‘efetividade’ do processo”; “Tendências contemporâneas do direito processual
civil”; “Tutela sancionatória e tutela preventiva”; “Miradas sobre o processo
civil contemporâneo”), bem como os dos que escreveram sobre a recente refot ma
do Código de Processo Civil, coordenada pelos ilustres Ministros Sálvio de
Figueiredo Teixeira e Athos Gusmão Carneiro, entre eles: Cândido Rangel
Dinamarco (“A reforma do Código de Processo Civil”); Sérgio Bernardes (“A
reforma do Código de Processo Civil”); Nelson Nery Júnior (“Atualidades sobre
o processo civil”) e J. E. Carreira Alvim (“Código de Processo Civil reformado”).
Cumpre salientar que a reforma da nossa Lei Adjetiva Civil tem sido
feita com vistas a tornar realidades as novas regras atinentes ao que se
denominou “acesso à Justiça”
No Brasil, essa grande revolução começou, no plano legislativo, com a
edição da Lei da Ação Popular (Lei n24. 717, de 29 de junho de 1965) e assumiu
dimensões revolucionárias com a pr omulgação da Lei da Ação Civil Pública
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Em suma, o que pretende essa corrente de pensamento é “a abeituiada
ordem processual aos menos favorecidos da fortuna e à defesa de direitos e
interesses supraindividuais, com a racionalização do processo”, que “quer ser
um processo de resultados, não um processo de conceitos ou de filigranas” O
que se busca é a efetividade do processo, sendo indispensável, para isso, “pensar
no processo como algo dotado de bem definidas destinações institucionais e
que deve cumptii os seus objetivos sob pena de set menos útil e tornar-se
socialmente ilegítimo” (Cândido Rangel Dinamarco). Acesso à justiça é o acesso
à ordem jurídica justa, no dizer de Kazuo Watanabe “Não tem acesso à justiça
aquele que sequer consegue fazer-se ouvir em juízo, como também todos os
que, pelas mazelas do processo, recebem uma justiça tarda ou alguma injustiça
de qualquer ordem” (Cândido Rangel Dinamarco)
Em brilhantes conferências que proferiu sobre o tema, assinalou o
Professor Mauro Cappelletti ser muito fácil declarar os direitos sociais; o difícil
é realizá-los Daí que “o movimento para acesso à justiça é um movimento
para a efetividade dos direitos sociais”, e a sua investigação deve ser feita sob
três aspectos principais, aos quais denominou ondas renovatórias: a primeira
refere-se à garantia de adequada representação legal dos pobres Como fazêla? A designação honorífica de advogados não tem mais sentido Deve-se
permitir a escolha de profissionais, instituir órgãos de defensoria pública ou
adotar sistema misto? Seja qual for a solução, é fundamental que se assegure
aos necessitados assistência jurídica integral e gratuita
A segunda onda renovatória visa à tutela dos interesses difusos ou
coletivos, com o objetivo de proteger o consumidor ou o meio ambiente Tem
por pressuposto que o conceito de pobreza não se adstr inge ao indivíduo carente
de recursos financeiros, de cultura, ou de posição social É mais vasto: abrange
grupos e categorias, como no caso do consumidor Uma empresa produz milhões
de produtos com um defeito de pouco valoi Trata-se de interesse fragmentado,
pequeno demais paia que o cidadão, individualmente, defenda o seu direito
Mas, se todos os consumidores, em conjunto, decidirem atuar, estarão em jogo
interesses consubstanciados em valores consideráveis Há, pois, de atentar-se
para os carentes econômicos e os carentes organizacionais
A terceira onda preocupa-se com fórmulas par simplificar os procedimentos,
o direito processual e o direito material, como, por exemplo, nas pequenas causas,
a fim de que o seu custo não seja superior ao valor pretendido pelo autor O tema
envolve estudos, entre outros, sobre o princípio da oralidade e da imediatidade,
bem como sobre os poderes do Juiz e a instrumentalidade do processo
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(Lei nü 7 347, de 24 de julho de 1985), estendida até mesmo à tutela da ordem
econômica pela Lei n° 8 884, de 11 de junho de 1994 (art 88), o Estatuto da
Ciiança e do Adolescente (Lei nü 8 069, de 13 de julho de 1990) e Código de
Defesa do Consumidor (Lei nü 8 078, de 11 de setembro de 1990)

Siderúrgica Nacional, por causa dos despejos poluentes no Rio Paraíba do Sul;
e contra o proprietái io armador do navio Mineral Star, por ter este aportado no
Rio de Janeiro com problema no casco, o que poderia ensejar o vazamento de
1 400 toneladas de óleo, provocando verdadeiro desastre ecológico.
Essas ações vêm sendo utilizadas nas várias unidades federativas,
visando à transferência de empiesa apontada como poluidora (R I 634/63); à
restauiação de área livre, de lazer do povo, prejudicada por iniciativa
adm inistrativa tendente à construção de m onum ento lesivo à unidade e
simplicidade da paisagem (RJTERS 139/70); visando, ainda, à proteção do
patiimônio público e do meio ambiente
Ao Superior Tribunal de lustiça já chegou mais de uma centena de
feitos, atinentes a ações coletivas, em que foram suscitadas numerosas questões
jurídicas, entre outras, sobre a legitimação para propô-las, o seu cabimento, a
competência para julgá-las.. Refeiiam-se essas ações à defesa de interesses e
direitos individuais homogêneos relativos à cobrança de taxa de iluminação
pública (REsp nQ49.272-RS); a danos causados pelo lançamento de poluentes
na atmosfeia e nos rios (REsp nü 11.074-SP); ao uso de símbolos pessoais de
campanha por candidato eleito, com prejuízos para os cofres públicos (CC nü
5.286-CE); a danos ao patrimônio público causados por Prefeito (CC n°3 170CE); a dano ambiental causado por vazamento de gasolina no estuário de Santos
(CC nQ3 389-SP); a vazamento de petróleo ocorrido no canal de São Sebastião
- SP (CC na 2 374-SP e embargos declaratórios nele manifestados); à carne
importada, suspeita de contaminação radioativa, em razão do acidente de
Chernobyl (REsp nQ8.714-RS); à proteção do patrimônio público e do meio
ambiente, com relação à exploração das jazidas de cassiterita situadas em
Ariquemes - RO (CC nü2 230-RO); à colisão do petroleiro “Penélope” com o
petroleiro “Piquete”, no terminal marítimo “Almirante Barroso”, em São
Sebastião, com vazamento de gr ande quantidade de óleo que atingiu as praias
vizinhas (CC nQ2 473-SP); à fixação de anuidades escolares (REsp nü.38.1 76MG, REsp nü 65.836-MG)
O elenco dessas dem an d as tra n sin d iv id u a is m o stra a g rande
receptividade que vêm alcançando na sociedade e a sua grande utilidade para a
população e para a defesa do interesse público.
Por último, cumpre assinalar que os meios alternativos de solução de litígios
devem ser difundidos, estimulando-se o uso da mediação, da conciliação e da
arbitragem. A respeito, foi promulgada a Lei nQ9.307, de 23 de setembro de 1996.
A referida Lei, que traduz a união dos empresários e instituições
jurídicas nacionais, resultou de projeto da iniciativa do então Senador Marco
M aciel, hoje em inente V ice-Presidente da R epública É produto da sua

A Lei da Ação Civil Pública, o Estatuto da Criança e do Adolescente e
o Código de Defesa do Consumidor instituíram as bases da tutela do direito
coletivo em nosso ordenamento jurídico Esses diplomas legais atribuíram
legitimidade ao Ministério Público e a outi as entidades representativas de classe,
estabelecei am regras sobre acoisa julgada erga o nines e ultra partes e dispuseram
sobre a conceituação das três espécies de direitos e interesses a serem objeto de
tutela coletiva: os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos
Tenha-se em conta que a Constituição Federal em vigor, no plano da
tutela constitucional das liberdades, criou os institutos do habeas data, do
mandado de injunção e do mandado de segurança coletivo, consagrando
princípios relativos à tutela jurisdicional coletiva (legitimidade dos sindicatos
e das entidades associativas em geral: art 5Ü, inciso X, e art. 8Ü, inciso III) e
dando feição constitucional aos Juizados Especiais de Pequenas Causas (art
24, inciso X, e art 98, inciso I) e à ação civil pública (art 129, inciso III)
Com essa nova visão foipiom ulgadaaL ei nü9 099, de 26 de setembro
de 1995, que dispõe sobre os luizados Especiais Cíveis e Criminais, cujo art.
22 estabelece os seus princípios básicos: oralidade, simplicidade, informalidade,
economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação
e a transação
Aciescento que a Emenda Constitucional nü 22, ainda pendente de
regulamentação legislativa, criou os luizados Especiais no âmbito da Justiça
Federal
Diante desse quadro promissor, numa das suas vindas ao Brasil, após
elogiá-lo, disse Mauro Cappelletti: “Gostaria de saber é como está funcionando
tudo isso na prática” Procurou esclarecer-lhe o eminente Prof José Carlos
Barbosa Moreira, citando alguns exemplos, colhidos no Estado do Rio de
Janeiro, sobre a ação civil pública Mencionou seis: ação proposta contra certa
empresa que geiava efluentes industriais com metais pesados e cimento, os
quais eram despejados no Rio Acari e contribuíam para a poluição da Baía da
Guanabara; contra Fumas, para impedir o religamento da Usina Angra I até
que comprovasse a existência de meios eficazes de proteção contra os riscos
operacionais; contra a Prefeitura de Petrópolis, a fim de compeli-la a não
licenciar construções prejudiciais ao meio ambiente e ao patrimônio histórico
e artístico da cidade; contra a Prefeitura de Cabo Frio, para impedir obra pública
que ameaçava destruir as dunas características do local; contra a Companhia
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sensibilidade política e da estreita ligação com os setoies jurídicos, por isso,
justamente, denominada “Lei Marco Maciel”
No âmbito da Justiça, há, em todo o mundo, queixa generalizada contra
o Judiciár io, em face dos custos e delonga na solução dos litígios Entre as soluções
pata tais problemas, têm sido apontados os meios alternativos de resolução dos
conflitos, dos quais são espécie a arbitragem e a mediação Na verdade, esses
institutos se inserem num contexto mais amplo de realização plena da justiça

Nesse contexto, é fundamental que se procure, com urgência, dar
efetividade à nossa lei de arbitragem A sua eficácia irá refletir na esfera interna:
descongestionamento do Judiciário e solução mais barata, rápida e adequada
dos conflitos de interesses, bem como na esfera internacional A formação de
blocos econômicos, com a expansão da econom ia global, é um atestado
eloquente de que as fronteiras nacionais passaram a ser obstáculo ao
desenvolvimento de empresas multinacionais, fenômeno que assume dimensão
mais significativa com a liberação cada vez maioi do comércio.
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Como se sabe, a solução dos litígios pode ocorrei pela atuação das
próprias partes ou de terceiros No primeiro caso, temos a autotutela e a
autocomposição Pela autotutela ou autodefesa, cada um dos litigantes procura
solucionar o conflito de interesses usando suas pióprias forças: é o império do
regime da violência, da lei do mais forte, peculiar às sociedades primitivas Na
autocomposição, as próprias partes procuram solucionar a contenda, como no
caso da transação ou solução contratual da demanda.
A solução do litígio poi terceiros, denominada heterocomposição,
desdobra-se em duas: a solução estatal, dada pelo Juiz, mediante sentença, e a
solução arbitrai ou arbitragem, conferida pelos interessados a um terceiro
particular, sem ligação com o Estado A mediação fica próxima da arbitragem,
emboia com ela não se confunda. Nesta, o árbitro decide a lide, enquanto,
naquela, o mediador apenas procura usar sua habilidade para ajudar as partes a
solucionar a controvérsia.
Em face desse panorama, é que a lei criou o juízo arbitrai fundado em
institutos jurídicos existentes há longos anos no nosso ordenamento jurídico,
mas pouco utilizados: o compromisso e o juízo arbitrai. A “Lei M arco M aciel”
soluciona o grande obstáculo à maior utilização da arbitragem no Brasil: o fato
de não ter a cláusula arbitrai força vinculante
Resta, porém, outro problema a ser resolvido: dar execução à referida
lei. Inexistem, praticamente, no Bi asil, instituições de arbitragem adequadas às
transações comerciais. Pouco significativo têm sido os esforços nas associações
comerciais locais para apoiar a arbitragem Lembra o Dr Jürgen Samtleben
que, “nas bolsas de Mercadorias de São Paulo e Santos, os procedimentos arbitrais
de qualidade existentes não são procedimentos arbitrais verdadeiros, mas sim
forma de arbitr amento Têm apenas a função de prova em processos judiciais”.
Acrescenta que, embora haja, no Brasil, várias instituições arbitrais aptas a atuar
na solução de disputas no comércio internacional, não conseguiram elas obter
qualquer importância prática É o caso do “Comitê Brasileiro da Câm aia de
Comércio Internacional” e do “Centro Brasileiro de Arbitragem”. A câmara
comercial Brasil-Canadá instalou tribunal arbitrai que, até recentemente, tinha
dado início apenas a um procedimento arbitrai
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Cumpre lembrar que, em termos de Mercosul, o Protocolo de Brasília
prevê o Tribunal de Arbitragem para decidir controvérsias entre os Estados
que o compõem, com base no Tratado de Assunção, nos acordos celebrados no
âmbito do mesmo, nas decisões do Conselho do M ercado Comum e nas
resoluções do próprio M ercado Comum Todavia as controvérsias entre
particulares ficam fora do mencionado sistema. Nesse contexto, importante
será a utilização da arbitragem, da mediação, da conciliação e de outras formas
alternativas da solução de conflitos
Em 24 de janeiro de 1997, foi instalada a Corte Brasileira de Arbitragem
Comercial, e, após esse significativo evento, outras cortes arbitrais têm sido
instaladas no âmbito estadual
Concluindo, penso que é fundamental, para que as novas idéias venham
co ncretizar-se, a colaboração de todos os que m ilitam no Judiciário
(magistrados, advogados e membros do Ministério Público) e até mesmo fora
dos limites desse Poder (os professores universitários de Direito, por exemplo).
E indispensável a mudança de mentalidade e a criatividade, afim de que novos
princípios sejam aplicados na solução dos litígios. A cidadania não pode
continuai a constituir privilégio de poucos. De outra parte, é preciso mudai a
imagem da justiça: não se pode admitir que seja visualizada, como tem sido
pelo povo em geral, como algo privativo de iniciados. Na república democrática,
todo o poder em ana do povo, que o exerce poi seus representantes ou
diretamente, nos termos da Constituição (art. Ia, parágrafo único) Cumpre
assegurar o acesso da população, especialmente da mais pobre, àquele bem,
incluído entre os mais preciosos, a justiça Nunca houve tanta sede e fome de
justiça E necessário satisfazê-las antes que seja tarde demais
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Caducidade da separação de corpos
Inácio de Carvalho Neto1*’
Promotor de Justiça - PR______ ________________________________________________

I - Noções sobre separação de corpos
A Lei do Divórcio trata timidamente da separação de*(l)23corpos, como
medida cautelar, no § Iü do artigo 7°, ver bis:
“Alt. 1- . .
§ l ü A separação de corpos poderá ser determinada como medida
cautelar (art 796 do Código de Processo Civil)”
O Código Civil tratava(2>da separação de corpos no artigo 22.3, inserido
no Capítulo VI (“Do casamento nulo e anulável”) do Título I do Livro I da Parte
Especial, em termos bem diferentes do atual tratamento legislativo à matéiia 0>
(*) Mestrando em Diieilo Civil pela Univeisidade Estadual de Maringá Professor da Escola do Minis
tério Público e Escola da Magjisliatuia do Paraná Autoi dos livros “Sepaiação e divórcio” - Teoria e
piálica”, pela ed. Juruá, em T edição; “Aplicação da pena”, pela Ed Forense; “Responsabilidade do
Estado por atos de seus agentes” , pela Ed Atlas; e Ação deciaratóiia de conslitucionalidadé'.. pela Ed.
Juruá (no prelo), e de diversos aitigos publicados em diveisas revistas jurídicas
(1) Com íazão aponta Luiz Edson Fachin (Elementos críticos do direito de família Rio de Janeiro;
Renovai 1999. pág 185) que “a sepaiação ‘de’ corpos não se confunde com a sepai ação ‘dos
corpos’ , que é rara, mas passível de ocorrer Em deteiminados casos, num relacionamento do
qual resulte gi avidez não lendo as pessoas envolvidas, atingido a idade núbil, é possível que o
juiz autorize o casamento, mas decrete a sepaiação de coipos, até que venham a atingir a idade
núbil” Refere-se o autor à separação de coipos prevista no artigo 214, parágiafo único, do
Código Civil
(2) O dispositivo não foi expressamenle alterado mas está denogado pela Lei nü 6 515/77 no
tocante à sepaiação judicial (antigo desquite)
(3) Com efeito, assim dispõe o artigo 223 do Código Civil:
“Ait 223 Antes de mover a ação dc nulidade do casamento, a de anulação, ou a de desquite,
íequereiá o autoi com documento que a autorize a sepaiação de corpos, que seiá concedida
pelo juiz com a possível brevidade ’
De ver-se, assim que pela letra do dispositivo, a sepaiação de corpos era condição para a ação
de desquite. Não obstante, já vinha a douli ina entendendo sei a separação de corpos dispensável:
“O processo pode se iniciai pelo pedido de separação de corpos, ajuizado pelo autor (CC. art
223)
Alguns escritores, com íazão, têm afiimado ser desnecessária a prévia obtenção do
alvaiá de sepaiação de coipos se os cônjuges se acham separados de fato. morando em
residências diveisas O que, de resto, é evidente, pois o pedido da separação de corpos é uma
faculdade concedida ao cônjuge c não uma obiigaçâo a ele imposta” (RODRIGUES, Sílvio
“Direito civil —Direito de família’ Vol 6 21a ed São Paulo: Saraiva, 1995, págs 97-98)
“A sepaiação de coipos juiídica (bem assim a de fato) não é essencial” (MIRANDA Francisco
C. Pontes “Tiatado de Direito Piivado” Tomo VIII. 3a ed Rio de Janeiro: Borsoi 1971. pág
82)
Também a jurisprudência:
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A disposição do C ódigo C ivil, adem ais, já constava do D ecreto nü 181/
1890.<4)
O caráter facultativo expresso no dispositivo da Lei do Divórcio deixa
claro não ser a separação de corpos indispensável à ação de separação judicial,í?l
como dava a entender o artigo 22.3 do Código Civil, e como entendiam alguns
tribunais(í,)
Com efeito, podem os cônjuges propor a ação de separação sem terem
antes pedido a separação de coipos, até porque, como estabelece o caput do
artigo 1-, a própria separação judicial já importará na separação de corpos
A fora a conhecida form a cautelar da separação de corpos, conhecese tam bém outras duas: a separação de corpos como ato de jurisdição
voluntária, consensual, e a separação de corpos como m edida executiva,
quando, após a separação judicial, um dos cônjuges insiste em viver sob o
teto c o n ju g a l(7>

II - Caducidade
E discutida na doutrina e na jurisprudência a aplicação à sepaiação de
corpos do disposto no artigo 806 do Código de Processo Civil, ou seja, se a

(4)

(5)

(6)
(7)

‘A sepaiação de coipos, de que uata o ail 223 do Código Civil, não é pressuposto essencial
paia a piopositura da ação de desquite” ( T J S P - 24 2 72 - Ap ne 205 295 - Rei Des Henrique
Machado - RT 446/80)
“O alvará de separação de corpos não é indispensável à pioposituia da ação de desquite E
providência facultativa, que se loi na desnecessária quando há sepaiação de fato entre os cônjuges”
(TJSP - 5* Câm Cív - A p Cív nu 102 0 4 7 -R e ! Des Sylvio Barbosa - RT 304/328)
“Art 77 As causas de nulidade ou anulação do casamento e de divóicio, movidas enlte os
cônjuges serão piecedidas de uma petição do auloi, documentada quanto baste paia justificai
a sepaiação dos cônjuges, que o juiz concederá com a possível brevidade”
‘Atualmente é entendimento pacífico na doutiina e na jurisprudência, a não-essencialidade do
precedente alvará de separação dc corpos como condição de validade da sepaiação judicial. E
medida pieventiva meiamente facultativa e o fato de não havei sido pleiteada em nada prejudica
a ação” (LAGO, Lúcia Slella Ramos ‘Separação de fato entre cônjuges” São Paulo: Saraiva,
1989, pág. 216)
“A medida do artigo 223 do Código Civil é obrigatória, e não facultativa” (TJSP - 5a Câm Cív
- A I n“ 47 387 -R e i Des Mário Masagão - RT 185/846)
“Sepai ação de corpos Em forma cautelar, contra marido que insiste em permanecer na habitação
do seu ex-casal. após trânsito cm julgado da separação judicial e pondo em lisco a integíidade
física da ex-esposa e dos filhos menores Medida deferida de plano e confinnada com
improvimentodoagiavo’"(T JR S -4 aCâm Cív - Ap Cív nü38 2 6 7 -R el Des EdsonAivesde
Souza-R JT JR S 93/250)
“Cuidam os autos de agravo de instrumento interposta por ATC, insurgindo-se do despacho defls
19/vei so piofei ido nos autos de ‘separação judicial’, como se fosse execução de sentença, exigindo
que o cônjuge varão desocupe a única moiadia da casa, cuja partilha ainda não foi piocedida
. Nestas condições, é dado provimento ao recurso, paia impor ao agravado a desocupação do
imóvel. ” (T JP R -4 a Câm Cív. - AI nfl 491/85 - Rei. Des José Megei - PR Jud. 19/186 —no
coipo do acórdão)
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sepaiação de coipos está sujeita ao prazo decadencial<8) de trinta dias para a
propositura da ação principal<9)
Galeno Lacerda defendeu a não aplicação do prazo decadencial:
“Cabe, agora, a pergunta: Esse prazo de decadência incide sobre todas
as cautelas, ou não?
Se a preclusão do artigo 806 abrange as cautelas que importam
segurança quanto a bens materiais, destinada a garantir execução, com as
ressalvas acima, não cabe estendê-la, como regra, às providências que implicam
antecipação provisória da prestação jurisdicional.
Estas antecipações soem acontecer em matéria de família, de amparo a
menores e incapazes, e em grande número de cautelas inominadas.
No direito de família e no amparo ao menoi e ao incapaz, o bom senso
repele a caducidade Se o juiz, cautelarmente, decretou a separação de corpos,
a prestação de alimentos à mulher e ao filho abandonados, o resguardo do
menor contra o castigo imoderado ou contra a guarda nociva, a regulamentação
do direito de visita, a destituição provisória de pátrio poder ou de tutor ou
curador, é de evidência meridiana que o não ingresso da ação principal no
prazo de trinta dias não pode impoitar, respectivamente, na reunião de corpos
que se odeiam, no desamparo e na fome da mulher e da criança, na eliminação
da visita, no retorno do indigno ao pátrio poder, à tutela e à curatela Façamos
justiça ao artigo 806, que jam ais visou objetivos odiosos e nefandos.
Interpretemo-lo com inteligência e com bom senso” .lI0>
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem seguido a doutrina de
Galeno Lacei da,<U) inclusive editando a Súmula nü 10, nos seguintes termos:

“O deferimento do pedido de sepaiação de coipos não tem sua eficácia
submetida ao prazo do artigo 806 do CPC” <I2)
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(8)

FRIEDE. Reis (“Aspectos fundamentais das medidas liminares” 3a ed Rio de Janeiio: Forense
Univeisitátia. 1996. pág 436). embasado nas lições de Sérvio Túlio Santos Vieiia e Carlos
Eduardo Fiche Roboredo. que consideram a decadência um instituto que se íefere a diieito
material e não a direito processual, ensina que “por tefeiii-se à matéria processual, inconeto
é o termo ‘decadência’, paia a perda da eficácia da cautela, produzida em razão da fluência do
prazo do artigo 806 do CPC
Embora de acordo com a lição do autor, mantemos a designação do texto em razão de ser ela
corrente na doutrina, além do fato de não teimos outra (nem o autor a sugere) mais apropiiada
(9) O Projeto de Lei do Divórcio do Deputado Rubem Dourado, anterior à atual lei pietendia tirai
da medida cautelai de separação de corpos a sujeição ao prazo do artigo 806 do Código de
Processo Civil (Cf RODRIGUES. Sílvio “O divórcio e a lei que o regulamenta” São Paulo:
Saraiva. 1978. pág 50)
(10) LACERDA, Galeno “Comentários ao Código de Processo Civil” Vol VIII Tomo I 2a ed Rio
de Janeiro: Forense 1981 págs 372-380
(11) “Seguindo magistério de Galeno Lacerda, após decidir teiteiadamente no mesmo sentido, o TJ
sumulou o entendimento de que não perde a eficácia a liminar de separação de corpos se não
ajuizada a ação principal no pi azo do artigo 806 do CPC” (TIRS - 7a Câm Cív - Agr nQ
594026197 -R e i Des Paulo Heerdl - RJTJRS 164/262)
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E já entendeu também o íeferido Tribunal ti atar-se a separ ação de corpos
de medida cautelar satisfativa,<!3! com o que, data venia, não concordamos, no
que temos o apoio do então Desembargador Athos Gusmão Carneiro, em
magnífico voto proferido naquele Egrégio Tribunal,04’ bem como da doutrina
mais abalizada ,,5) Não fosse por outr as razões, a separação de corpos não ter ia
natureza satisfativa poi não importar em antecipação, nem mesmo provisória,*12345
“Sepaiação dc coipos decretada em liminar cautelai - Nessa matéiia. em regia, não incide o
piazo preclusivo de 30 dias paia a vigência da medida, se não proposta a ação principal. A
evolução do litígio entie os cônjuges aconselha a sobrevivência da medida” (TJRS - 3a Câm
Cív - AI n- 5830.52469 - Rei Des Galeno L acerda-R JT JR S 105/291)
(12) No acórdão proferido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurispiudência n587028978 que deu origem à refei ida súmula e de que também participou o Des. Galeno Lacei da,
cujo voto foi acompanhado pela maioria dos Desembargadores, o Relator. Des. Elias Elmyr
Manssour. asscveiouque“alei nãofazqualquei distinção quanto àcaducidadedamedida cautelai.
mas a doutrina e a jurisprudência são concordes de que, sendo a medida cautelar de ‘feição
preventiva e não prcparatóiia' c não importando em afetação de direito ou em constrição de
bens, sem piejuízo para a paite ré. deixa de incidir a exigência do ail 806 do CPC isto é. de que
a ação seja proposta no prazo de liinta dias. sob pena de caducidade (artigo 808. I do CPC)”
O Des José Batison.. entretanto, foi incisivo em sentido contrário:
“ não se pode olvidar que a separação de coipos está definida na lei Não há criação pretoiiana
capaz de mudar-lhe o sentido e o alcance A separação de coipos, poi tanto, só pode ser aquela
prevista e estabelecida na lei uma expressão jurídica tem sentido próprio e definido. Medida
cautelar é medida cautelai como prevista no CPC. Se há referência expressa na Lei do Divóicio
à medida cautelar. esta é a que se deve aplicai”
(13) ‘Medida cautelai satisfativa - Como tal deve ser entendida a de sepaiação de corpos, que não
perde a eficácia mesmo ulliapassado o tiintídio para ajuizamento da ação principal pois é
medida que se exaure no deferimento da liminar' ( I J R S - 5 aCâm Cív -A p Cív nü586037939
- R e i Des Sétgio Pilla da Silva - RJTJRS 119/421) Note-se que, mesmo que se admitisse a
separação de coipos como medida satisfativa, não leiia ela o condão de se exaurir no próprio
deferimento da liminar, como não o têm as demais medidas desta natureza Mister se faria, de
qualquei forma o julgamento cautelai
(14) “ Note-sc mais que. decorridos os tiês anos dessa medida cautelar, assim transformada em
medida ‘satisfativa . mesmo assim a requerente não poderá postulai o divóicio poi conversão,
pois a convei são admitida é a de separação judicial e não da mera medida ‘cautelai ’ A medida
cautelai, sublinhe-se. aqui só apiesenla relevância na contagem do prazo trienal mas sempre
pressuposta a existência de uma sepaiação legal decretada poi sentença” (TJRS - Ia Câm Cív
- Ap. Cív. nü 586001364 - Rei Des Athos Gusmão Carneiro - RT 612/172 - no corpo do
acórdão)
(15) “Sem maioies ceiimônias, muitos autores passaram a registiar, em suas respectivas obias,
expiessões dc fraco (ou inexistente) conteúdo técnico, tais como ‘processo cautelai de índole
satisfativa’ ‘medida cautelai satisfativa' ‘liminares exaurientes’ etc Vocábulos, em essência,
de nenhum sentido jutídico-piocessuai
Poi eleito, não pode em tese existir c. de fato inexisteno Direito B rasileiro-de foi ma objetiva
e, acima de tudo. finalística - o que convencionou-se chamar de cautelar satisfativa ou. numa
alusão ainda menos técnica, dc medida liminar satisfativa. na exata medida em que os própiios
parâmetros de refei embilidade da tutela cautelar e da tutela de conhecimento (procedida ou não
de maneira antecipada) são absolutamente diversos, otbitando o primeiro na exclusiva esfera
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do bem da vida que constitui objeto da ação de conhecimento, como bem
esclareceu Tèori Albino Zavascki:
“Portanto, sob o aspecto da satisfação antecipada do direito material, a
liminar será: (a) satisfativa (= a que importar antecipação, ainda que piovisória,
do bem da vida que constitui objeto da ação de conhecimento) ou (b) não
satisfativa (= a que não importar antecipação do direito material, tendo por
conteúdo, portanto, providência diversa)” (I6)

esta a tese defendida pelo então Desembargador Athos Gusmão Cam eiio,
em julgam ento já referido:

1 32

Há, ainda, um a posição intermediária dos que só entendem aplicável
o artigo 806 do Código de Processo Civil às separações de corpos se o cônjuge
afastado do lar for o requerido (17)
Mas nem esta atenuação satisfaz. Entendemos que, como medida
cautelar que é, inclusive com expressa íeferência pela Lei do Divórcio ao
dispositivo do Código de Processo Civil, não há como deixar de aplicar a ela
os dispositivos referentes ao processo cautelar.
Não se trata, como quer Galeno Lacerda, de reunir corpos que se
odeiam, mas simplesmente de cessarem os efeitos da separação de corpos,
um a vez transcorrido o prazo decadencial.08' Ou seja, os cônjuges continuarão
apenas separados de fato, com as conseqüências daí advindas.(U>Foi, aliás,
processual, cm contraposição crítica ao segundo, que possui foco no âmbito específico do
direito material
De qualquer modo. a existência de efetiva satisf atividade da medida liminar, de forma objetiva
e finalística, somente pode sei entendida dentro do espectro de atuação tigorosamenle limitada
da tutela específica, não sendo, por efeito, possível, no contexto mais amplo em que se encontram
inseridas as liminaics de maneira geral1' (FRIEDE, Reis “Medidas caulelares e üminaies
satisfalivas" In: “Revista dos Tribunais’1 Vol 731 São Paulo: Revista dos Tribunais, pág 72)

(16)
(17)

(18)

(19)

“A sepaiação de coipos repr esenta medida de natureza esscncialmenle cautelar, cabível apenas
com caráter pieparatório ou incidental; requerida como pretensão autônoma, de natureza
satisfativa, deve set indeferida, com a extinção do processo pela impossibilidade jurídica do
pedido' (CAHALl, Yussef Said “Divórcio e separação judicial” 8a ed São Paulo: Revista dos
Tribunais, pág 546)
ZAVASCKI. Teoii Albino “Restrições à concessão de liminares” /n :‘ RJTAMG Vol 53 pág
13.
“Parece-nos que a melhor orientação c a de que se a medida 1oi requerida por um dos cônjuges,
visando ao afastamento do outro do lar conjugal decorrido o prazo de trinta dias sem o
ajuizamenío da ação de separação, a medida perde sua eficácia Se contudo, a medida foi
requerida poi ambos os cônjuges, ou unilateiaimente. com pedido de seu próprio afastamento,
em simples pedido de alvará, sem observância do procedimento cautelar específico, parecenos não havei perda da eficácia” (FONSECA Gilson e CALANZAN1, José João “Lei do
Divórcio Anotada” Rio de Janeiio: Aide, 1995, págs 53-54)
“Se o maiido. obtido o alvará de sepaiação de corpos, deixou de propor no piazo legal a ação
contia a mulher, o alvará perde a eficácia” (TJSP - Ia Câm Cív - Ap Cív nü 254 081 - Rei
Des Andiadc Junqueira - RT 504/136)
Tratamos das conseqüências da sepaiação de fato em nosso “Sepaiação e divórcio - Teoria e
prática ” (2- ed Curitiba: Juruá, 1999. item 5.2 2 c Capítulos 13 a 16 págs 1)1-121 e 329-472)
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“Impende notar que a perda de eficácia da medida cautelar não implicará
‘na reunião de corpos que se odeiam’ (sic). E medida de ordem jurídica, que
obviamente não implica constrangimento físico da mulher em prestar o débito
conjugal ao marido ou em viver com o mesmo Apenas, em tal caso, a separação,
que encontrava respaldo jurídico, passará a ser uma separação de fato, com as
conseqüências que dessa situação possam advir no plano jurídico”.(2<l>
Ademais, como bem advertiu o referido Desembargador, “se admitirmos
a não incidência do artigo 806 a essa medida cautelar, estaremos também
admitindo que, um a vez deferida, a medida cautelar se venha a prolongar por
tempo indefinido, criando-se assim, ao lado da separação judicial e do divórcio,
um tertium genus de ‘dissolução’ da sociedade conjugal, isto é, a mera separação
de corpos, em que os cônjuges, embora não divorciados e embora não separados
ju d ic ia lm e n te , estarão todavia ju iid ic a m e n te isentos das o b iig açõ es
fundamentais do débito conjugal e da moradia em comum” (2,)
A doutrina, em regra, também tem se posicionado pela aplicabilidade
do dispositivo processual à separação de c o rp o s.^ E ainda se afirma não ser
necessário, sequer, provimento judicial declarando a ineficácia da medida, que
i
(2S)
ocorre ope legts
(20) TJRS - Ia Câm Cív - A p Cív nü 586001364 - Rei Des Athos Gusmão Carneiio - RT 612/
272 - no corpo do acóidão
(21) T J R S - I a Câm Cív - A p Cív n - 586001364 - Rei. Des Athos Gusmão Carneiro - R'I 612/
172 - no corpo do acóidão.
(22) “Támo a sepaiação de coipos. como os alimentos provisionais (CPC. ait 852), são medidas
cautelares, piepaialórias do processo principal (CPC art 796) De modo que, se a ação principal
não for ajuizada em tiinta dias (CPC, art 806), aquelas medidas perdem sua eficácia (CPC
aus 807 e 808)1 (RODRIGUES, Sílvio 'Direito Civil ” cit págs 97-98)
A medida cautehu de sepaiação de corpos conserva a sua eficácia no prazo de trinta dias c na
pendência do processo principal (LAGO. Lúcia Stella Ramos Op t i ! , pág 221).
“Evidente que em se tratando de postulação como medida cautelar estará a parte requeiente
submissa às legias da lei processual civil, disciplinadoras da espécie Deverá, por exemplo,
piopoi a ação de sepaiação ou de divórcio, conforme o caso, no piazo do aitigo 860 (rectiir.:
806) do Código de Piocesso Civil, em trinta dias” (ABREU José “O divórcio no diieito
brasileiro” 2a ed São Paulo: Saiaiva 1992. pág 63)
“Paia além disso, é providência que caduca, sc a ação principal não for pioposta no curto
prazo de trinta dias” (GOMES. Orlando “Direito de família” 5a ed Rio de Janeiro: Forense,
1983 pág 218)
(23) Se as partes não ingressam, no tempo devido, com a ação principal, a eficáciada medida cautelar
de sepai ação de corpos cessa de pleno direito e por força da lei, mostrando-se dispensável, até,
a necessidade de pionunciamento judicial paia retiiar a eficácia do provimento preventivo, pois
esta se torna inopeiante em razão do decurso legal previsto no artigo 806 do CPC1 (TJSP - I a
Câm Cív - A p Cív nü 134 491-1 -R e i Des Luiz de Azevedo - RT 671/91)
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O prazo de trinta dias é contado, nos termos do artigo 806 do Código
de Piocesso Civil, da efetivação da medida. Assim, se houver deferim ento
liminar da separação de corpos, será a partir da efetivação da liminar contado
24
o piazo
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III - Efeitos
É de se notar ainda que a perda da eficácia se dá também para o efeito
de contagem de prazo para conveisão da futura separação judicial em divórcio
(art 25 da Lei do D ivórcio),(2s) em bora com isto não concordem Sílvio
Rodrigues<2<i) e losé Abreu <27)
Nos termos do parágrafo único do artigo 808 do Código de Processo
Civil, se por qualquer motivo cessar a medida, é defeso à par te repetir o pedido,
salvo por novo fundamento
IV - ExclusÕes
Por óbvio, o prazo de trinta dias não se aplica à separação de corpos
concedida como medida executiva, no caso em que, transitada em julgado a
sentença de separação, continua o cônjuge sob o teto do outro.
Há, ainda, mais um a exceção à aplicação deste preceito à separação de
corpos: admitindo-se, como já se disse, o pedido de separação de corpos
formulado em conjunto por cônjuges que desejam separar-se consensual mente,
mas ainda não tendo eles completado dois anos de matrimônio, por óbvio não
se poderá falar em decadência do alvará. Aí também não se tem um processo
cautelar, mas um procedimento de jurisdição voluntária.

;
•

;.
iJ'

:
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(24) “Embora íegisiiem-se comentários da juiisprudêneia afirmando que a contagem do piazo para
ajuizamento da ação principal inicia-sc somente depois de tiansitada em julgado a sentença
que a final acolhe o pedido (RT 498/71 e RJTJESP 42/127; RT 509/77 e RJTJESP 43/1 550), é
falo que tal entendimento é veiculado poi íeduzidíssimo numero de julgados, estando a ampla
maioiia dos doutiinadores - assim como dos tribunais - acordes que é a efetivação da medida
liminai (att. 806) que marca o inicio do piazo paia a proposituia da ação piincipal’ (FRIEDE.
Reis Op c i t . pág 434)
(25) “Não proposta a ação de separação judicial no pi azo acima referido, tem-se que a medida cautelar
terá então peidido sua eficácia inclusive para os fins especialmente preconizados no artigo 25,
não podendo, assim, a decisão, na mesma proferida, servil de termo a quo para a contagem do
prazo, de que trata o ailigo 2.5, para a conversão da separação judicial em divórcio” (PEREIRA,
ÁureaPimentel “Divóicioesepaiaçãojudicial” 3aed Rio de Janeiro: Renovai 1989 pág 102)
(26) “Assim, o prazo dos tiês anos, paia formulação do pedido de divórcio, conta-se da decisão que
houver concedido a separação cautelai, ainda que a ação piincipal não haja sido proposta nos
trinta dias subsequentes à sua prolação” (RODRIGUES Sílvio “O divórcio . ” c it. pág 102)
(27) “Nos lermos, contudo em que a matéria é colocada na Lei do Divórcio, através de dois
dispositivos, artigos 8- e 25 nossa opinião se lesume na afirmação de que a caducidade da
decisão cautelar de separação de corpos, para efeito de obstar a contagem do prazo de conversão
da separação em divórcio, é maléi ia absoluíamente esti anha e impei tinente, devendo ser repelida
pelo magistrado se argíiida pelo cônjuge requerido” (ABREU José Op c it, pág. 66)
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1. A nova configuração do princípio dispositivo
O princípio dispositivo é estudado habitualmente como o contraposto
do princípio inquisitório ou pi incípio da livre investigação das provas, segundo
o qual ao juiz é conferido o poder de iniciativa probatória, para a apuração dos
fatos alegados pelas partes como fundamento da demanda.0)
Tradicionalmente, por princípio dispositivo, entende-se aquele em que
o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto à produção
de provas e às alegações em que se fundamentará a decisão: iudex secundwn
allegata et probata partium Utdicare debet
Dessa regra decorre que as partes fixam o objeto do processo (thema
decid.end.um) e é este o limite em que o juiz deve decidir As provas a serem
produzidas são aquelas que as partes indicarem
Por esse entendimento, a maioria da doutrina processual ensina que o
princípio dispositivo, dentre outras limitações impostas ao poder-dever do
julgador, impede-o da iniciativa probatória
Contudo, diante da feição publicista do processo, hodier namente, não
se admite mais o juiz como mero espectador da contenda judicial. Reconhecida
a autonom ia do direito processual e consolidada a sua natureza de direito
público, a função jurisdicional ordinária torna-se um poder-dever estatal, na
qual se enfeixam os interesses particulares e os do próprio Estado Assim, a
partir do derradeiro quartel do século XIX, os poderes do juiz foram
paulatinamente aumentando, passando da figura de espectador inerte à posição
ativa, cabendo-lhe não só o impulso oficial do andamento processual, mas *1
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também o poder de determinar a realização de provas, conhecer ex officio de
circunstâncias que até então dependiam da alegação das partes <2)
A tendência não é recente, como pondera Renato Nalini, apoiado em
respeitável doutrina, “o juiz, órgão atuante do direito, não pode ser uma pura
máquina, uma figura dos processos, só agindo por provocação, requerimento
ou insistência das partes”. E prossegue o ilustre magistrado: “O juiz é o Estado
administrando a justiça; não é um registro passivo e mecânico dos fatos, em
relação aos quais não o anima nenhum interesse de natureza vital.. Este é o
interesse da comunidade, do povo, do Estado, e é no juiz que um tal interesse
se representa e personifica” 0)
A propósito, José Roberto dos Santos Bedaque salienta, com apoio em
Cappelletti, que “dentre as regras que não asseguram a real igualdade entre os
litigantes encontram-se a da plena disponibilidade das provas, reflexo de um
superado liberal-individualismo, que não mais satisfaz as necessidades da
sociedade moderna, pois pode levar as partes a uma atuação de desequilíbrio
substancial Muitas vezes sua omissão na instrução do feito se deve a fatores
econômicos ou culturais e não à intenção de dispor do direito” (4)
Realmente, como argutamente observa Cappelletti, o processo deixou
de ser “coisas das partes” e aboliu-se o poder monopolístico das partes no campo
probatório, como era típico no lento processo comum e no processo “liberal” do
século XIX Subsiste, ainda, em substância, para o processo civil seu núcleo ou
seu objeto. Porém sobre este núcleo, deixado ao exclusivo poder de
disponibilidade do sujeito, em regra, privado, “constrói-se uma ‘casca’, uma
envoltura - um proceder - que está, ao reverso, subtraído àquele poder de
disposição; uma vez instaurado o processo civil, o modo, o ritmo e o impulso do
processo mesmo são separados da disponibilidade imediata ou mediata das partes,
e por conseguinte das manobras dilalór ias e retardatárias de qualquer das partes” (5)
Como bem observa o ilustre professor João Batista Lopes, “não quer
esse ilustre autor a supressão da regia de que às partes incumbe deduzii suas
alegações e demonstrar a veracidade dos fatos relatados. Defende, apenas, a
possibilidade do juiz auxiliar, assistir, orientar as partes nessa tarefa, a fim de
evitar que, poi erro ou omissão do advogado, venham elas a sofrer injusto
prejuízo em seus direitos” <f,)
(2)

(*) O auloi é Ptofessoí de Teoria Geral do Processo na Faculdade de Direito de São Carlos; Especia
lista em Direitos Difusos e Coletivos, pela Escola Superioi do Ministério Público do Estado de São
Paulo e Mcstiando em Pioccsso Civil pela PUCSP.
(1)

SILVA OvídioA Baptista da & GOMES. Fábio Luiz ‘ Téoiia getal do processo civil ’ pág 47
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(3)
(4)
(5)
(6)

CINTRA Anlonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO Cândido
R “Teoria geial do processo’ . pág 33
“O juiz c o acesso à justiça . págs 81/82
“Poderes instiutórios do juiz . pág 67
"La oudidad r !a\pntebas en ei proiew livil págs 122-3
‘ Os podeies do juiz e o aprimoramento da prestação jurisdicional’’ RePrn 35: 36

Justitia, São Poulo, 6 3 (195), jul /se t 2001

D O U TR IN A

O Código de Processo Civil pátrio, no artigo 130, confere ao julgador
o poder de iniciativa probatória, atribuindo-lhe determinar, de ofício, as provas
necessárias à instrução da lide..
Noutros dispositivos com plem entares, tais como: artigos 342 e 345,
418, I e II, 341, I, 399 etc , do citado diplom a normativo, o legislador
especifica o poder de iniciativa do juiz perm itido genericam ente no aludido
artigo 130
E ntrem entes, a doutrina m ajoritária, restringindo o alcance do
permissivo legal, apregoa que essa atividade probatória oficial reveste-se de
complementaridade em relação às partes A estas é que incumbem o encargo
de produzir as provas de suas alegações O juiz lançaria mão do poder de
suplem entaridade da prova se as oferecidas pelas partes m ostrarem -se
insuficientes para a formação de sua convicção, sem o que o julgador não se
poderia desincumbir do seu dever de decidir a lide
Para essa corrente doutrinária, o julgador não pode substituir a atividade
das partes no campo probatório, pois a estas cabem o ônus da prova do que
alegam. Somente após essa atividade dos sujeitos parciais, se o juiz, ainda
assim, sentir-se inabilitado para decidir é que, verificando a necessidade de
outr as provas, além daquelas trazidas pelas partes, poderá o magistrado agir de
ofício. E assim deve ser para que o juiz não saia da neutralidade e ponha em
risco a sua imparcialidade, que constitui a essência do ato de julgar. O risco de
proferir decisões parciais e apaixonadas seria inevitável se o juiz pudesse
substituir as partes na pesquisa e demonstração da verdade <7)

material, persiste o princípio da inércia da jurisdição. A parte sempre tem o
monopólio da demanda, mesmo com relação ao direitos indisponíveis.^
Não é, poitanto, arremata esse jovem processualista, a natureza da
relação jurídica de direito material que determina a impossibilidade de o
magistrado dar início ao processo A regra prevalece, mesmo quando for
indisponível o direito.
Inconsistente, à evidência, a justificativa daqueles que defendem a
impossibilidade do juiz ter a iniciativa e participar ativamente da produção
probatóiia, para resguardo do princípio da imparcialidade.
Não é sem razão o inconformismo do M estre João Batista Lopes, na
obra já mencionada, de que “as objeções ao fortalecimento dos poderes do juiz
só encontram explicação entre os que não desejam a autonomia do Poder
Judiciário ou ignoiam que esses poderes, em última análise, beneficiarão a
própria coletividade” <,0)
Aqui, de novo, cabe a invocação dos ensinamentos de Bedaque Ora, a
doutrina tradicional não nega a possibilidade da iniciativa probatória do juiz
quando a demanda verse sobre direitos indisponíveis E o caso de se perguntar
se, nessas hipóteses, sei ia admissível afigurado juiz parcial Ademais, quando
o juiz determina a realização de alguma prova, não tem condições de sabei, de
antemão, seu resultado(íl)
De fato, nas lides penais, em que militam direitos indisponíveis, por
excelência, e incidem o princípio da livre investigação probatóiia, o
aprofundamento da pesquisa no campo probatório, na busca da verdade real,
pode tanto beneficiar, como prejudicar o r éu Nem poi isso se argumenta que o
juiz deixou de ser imparcial.
Não é limitando o poder do juiz na pesquisa da prova que se estará
preservando a sua im parcialidade, m as perm itindo às partes o amplo
acompanhamento da sua realização, seja reperguntando se a prova for oral,
seja for mulando quesito se for per icial, ou seja, possibilitando o amplo exercício
do contraditório
O respeito ao princípio do contraditório é, certamente, a mais poderosa arma
contra eventuais abusos do julgador “Assim, a concessão de poderes instrutóiios ao
juiz encontra seu limite natural no contraditório, que impede a transformação da
arbitragem em arbitrariedade, da dísciícionaiíedade em despotismo” a2)9102
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Essa mesma doutrina, limitadora do poder de iniciativa probatória do
juiz, sintetizada no magistério do saudoso Professor José Frederico Marques,
adm ite que, dependendo da natureza do direito m aterial controvertido,
excepcionalmente, possa o julgador fazer uso desse poder oficial, excepcional,
complementar e não substitutivo. É o que advoga o referido mestre, pata quem,
nas demandas em que versam direitos indisponíveis “cessa a preponderância
dos interesses das partes, para predom inarem os imperativos legais e os
interesses de ordem pública” e ai a atuação oficial do juiz é “exercida com
mais amplitude que nos casos subor dinados ao jus dispositivum dos litigantes” <fi)
Mas, como bem discorre José Roberto dos Santos Bedaque, constitui
equívoco afirmar, por exemplo, que a impossibilidade do juiz dar início ao
processo é conseqüência do caráter disponível da relação material. Em tal erro
incorre, aliás, a maioria da doutrina Ainda que indisponível o direito subjetivo
(7)
(8)

MIRANDA. Vicente “Os poderes do juiz no processo civil brasileiio ’. pág 217.
“Manual de direito processual civil . vol II, pág 248

(9) “Poderes instrutóiios ’. cit pág 64
(10) Idem ibidem. pág 28
(11) idem, ibidem, pág 74
(12) “Poderes instrutóiios . ’ cit pág 78
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Não é nada lógico exigir-se só nos processos em que as lides versam
direitos indisponíveis a busca da verdade real, satisfazendo-se as de direitos
disponíveis com a mera verdade formal.
Ora, o processo, corno instrum ento da ju risd ição , de natureza
eminentemente pública, uma vez instaurado, desprende-se da disponibilidade
do direito material que ele visa tutelar Agora, fala mais alto os escopos da
jurisdição, sintetizados na regra do sm m cuique tribuere.
Vale aqui apercuciente observação de Enrique Véscovi: “O aumento dos
poderes do magistrado na busca da verdade, parece indiscutível e se realiza por
meio dos mais diversos mecanismos: ampliação das faculdades de ditar diligências
para melhor prover, faculdade de interrogar as partes e testemunhas em qualquer
momento etc., que aparecem, praticamente, em todo ordenamento moderno”
Nesse mesmo sentido é a constatação de Mauro Cappelletti, de que
“atualmente admite-se em geial que a utilização de um juiz mais ativo pode
ser um apoio, não um obstáculo, num sistem a de justiça basicam ente
contraditório, uma vez que, mesmo em litígios que envolvam exclusivamente
duas partes, ele maximiza as oportunidades de que o resultado seja justo e não
14
reflita apenas as desigualdades entre as partes.
E assim deve ser, pois choca não só os juristas de modo geral, mas,
sobretudo, os jejunos das letras jurídicas, invariavelmente os destinatários da
atividade jurisdicional, um a sentença formalmente correta, mas divorciada da
verdade real e, portanto, do justo
É certo que, não raro, os provimentos jurisdicionais, seja qual for a
natureza do litígio, por impossibilidade de se alcançar a verdade material,
devem-se conformar com a verdade formal
Mas o que se quer def endei neste despretensioso estudo é que, na medida
do possível, qualquer que seja a qualidade da demanda, possa o juiz, sempre
que necessário à sua convicção, investigai, sem qualquer restrição, a verdade
real, objetivando sempre atingir o escopo maior do processo que é “dar, quanto
for possível piaticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente
aquilo que se tenha direito de conseguir”.<l9>
Com isto não se quer desvirtuar o princípio dispositivo, mas situá-lo
adequadarnente, conforme a moderna processualística que tem por finalidade
tornar efetivo o acesso à jur isdição, atingindo os seus principais objetivos que
são, em suma, a manutenção da paz e o respeito à ordem jurídica.

O papel do juiz no processo civil contemporâneo, na lição de Sérgio
Alves Gomes, tem maior destaque quando comparado com o existente no século
passado. Tornou-se ele uma figura ativa, impulsionador da marcha processual
Inerte apenas antes do início desta.061
C onclui-se, pois, dessas lições, que a nova feição do princípio
dispositivo rompe com a tradicional doutrina, traduzindo-se apenas na liberdade
que as partes têm, em face da natureza do direito subjetivo material, de dele
dispor a qualquer tempo, iniciando ou não o processo, ou dele desistir, uma
vez iniciado A elas incumbem privativamente a iniciativa das alegações e dos
pedidos. Contudo, uma vez deflagrado o processo, no campo probatório, o juiz
não fica adstrito às provas requeridas pelos litigantes, podendo, para formar
adequadamente a sua convicção, proceder de ofício a realização de diligências
n ec essá ria s ao cabal escla re c im e n to dos fatos probandos, dirig in d o
materialmente o processo ao seu fim que é a solução do conflito com justiça.
É óbvio que o juiz não deve ignorar o princípio da repartição do ônus da
prova imposto às partes, a quem cabe, primordialmente, apresentar suas alegações
e prová-las. Porém, aele não se reserva apenas o papel secundário de observador
inerte, distante e impassível do embate dialético das partes, “simples fiscal
incumbido de vigiar-lhes o comportamento, para assegurar a observância das
'regras do jogo’e, no fim, proclamar o vencedor”,071e sim posição ativa também
na determinação das provas necessárias ao esclarecimento da verdade O caso
concreto é que ditará a atuação do magistrado na produção de alguma prova ex
officio, respeitando sempre o contraditório e a igualdade das partes..

2 O conflito aparente entre os artigos 130 e 333 do CPC
O Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 130, mitigando
o princípio dispositivo por ele contemplado, consolidou os poderes do juiz na
direção do processo.
As partes, como já se disse, cabem não apenas alegar os fatos probandos,
mas também prová-los, conforme distribuição do ônus da prova (CPC, art. 333).
Mas ao juiz também é outorgado o poder de iniciativa probatória,
podendo, se for o caso, decidir ultra probata a partibus.
É o que se extrai do primeiro artigo supracitado, assim redigido: “Caberá
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinai as provas necessárias
à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”

(13) Teoiia geneial dei pioceui cit pág 219
(14) ‘Acesso à justiça ’ cit. pág 77
(15) CHIOVENDA Giuscppe ‘ Instituições de diteilo processual civil” 1- ed brasileira, vol I pág 67

( 17) MOREIRA.. Josc Carlos Barbosa ‘A função social do piocesso civil moderno e o papel do Juiz
e das paites na direção do piocesso ’ “RcPro”. 37: 140-150
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(16) “Os podeics do juiz na diieção e instiução do piocesso civil", pág 66
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Em confronto com a dicção do artigo 3.3.3 do CPC, aponta o preclaro João
Batista Lopes que o artigo 1.30 do mesmo Codex, em regra, só deve sei invocado
quando o juiz estiver em dúvida diante do conjunto probatório. A dúvida do juiz
pressupõe a produção de provas pelas partes, pois se prova alguma for realizada
outra solução não terá ele senão o julgamento de improcedência da ação.(18)
Assim não pensamos, data maxima venia. Dependendo do caso concreto,
sustentamos, com base no caráter publicista do processo, que mesmo quando
nenhuma prova foi realizada, em se deparando o juiz com a pi obabilidade de estar
chancelando flagrante injustiça, nada impede, aliás, tudo recomenda, a utilização
do permissivo do artigo 130, convertendo, se for o caso, o julgamento em diligência,
para determinar as providências capazes de esclarecer ponto relevante para o
julgamento justo, sem se importar qual das partes se beneficiará com a nova
prova, podendo ser até mesmo a que não se desincumbiu do ônus probatório De
qualquer modo, numa ou noutra situação, alguém poderá se beneficiar: ou o réu
sem razão, com o decreto de improcedência, pela carência probatória, ou o autor
pela procedência da ação com o encontro da verdade real. Induvidosamente, a
derradeira alternativa é a que efetivamente atende os escopos da jurisdição
A participação ativa do juiz na instrução do processo, determinando a
realização das provas que entender necessárias ao esclarecimento dos fatos contidos
na causa de pedir, ao reverso do que sustentaadoutrina tradicional na interpretação
do princípio dispositivo, não ofende a sua imparcialidade Antes a enaltece, pois
o seu objetivo é atingir a verdade real, dando a quem meiecer o objeto litigioso.
Assim agindo, demonstra o magisüado a sua preocupação com os fins
sociais do pr ocesso, cuja visão publicista exige um juiz comprometido com a
efetivação do direito material. Suponha-se que o juiz esteja convencido, pelo
exame dos elementos dos autos, que poderia chegar à verdade, bastando suprir
alguma omissão da paite no tocante à prova Evidentemente, decidiria contra a
sua consciência, se não determinasse o esclarecimento do fato (19)
Para a doutrina tradicional, as regras referente ao ônus da prova impõem
um limite aos poderes instrutórios do juiz, só podendo ser aplicado o artigo
1.30 quando, após o desenrolar da atividade probatória dos sujeitos parciais do
conflito, permanecesse ainda em dúvida o julgador, impossibilitado de decidir
segundo o seu livre convencimento, ou pelo ônus da prova
Segundo ainda esse entendimento, pudesse o juiz ilimitadam ente
determinar a produção de provas dos fatos alegados, estaria violando o princípio
da igualdade que deve existir entre as partes, pois estaria substituindo a inércia
de um a das partes e, nesse aspecto, desequilibrando o contraditório.
(18) “Os poderes do juiz
artigo cit pág 37
(19) Cf. BEDAQUE, op cit pág 76
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Comungamos do escólio do Mestre Bedaque, para quem tal conclusão é
incorreta, pois “as normas processuais devem ser interpretadas em conformidade
com a finalidade do processo, qual seja, a efetivação do direito material” ('0) Para
esse alumiado jurista, as regras concernentes à distribuição do ônus da prova
devem ser levadas em conta pelo juiz apenas e tão-somente no momento de decidir
São regras de julgamento, ou seja, destinam-se a fornecer ao julgador meios de
proferir a decisão, quando os fatos não restaram suficientemente provados20(21)
Certam ente, não se vai ao cúmulo de perm itir ao juiz a procura
incessante de prova para demonstrar um fato não provado pela parte Exageros
à parte, o que se sustenta é o poder que deve ter o juiz de, em vislumbrando a
possibilidade de esclarecer determinado fato alegado e ainda não piovado,
determinar diligências no sentido de aclará-lo
O juiz, não importa a categoria dos conflitos, quando é o caso, deve
sempre decidir pelo ônus da prova, ou seja, mesmo quando se tratar de direitos
indisponíveis, em que a iniciativa probatória do juiz é indiscutivelmente ampla,
pode ele ter que resolver o conflito através do ônus da prova, julgando
procedente ou improcedente a ação
Entretanto, quando emergir num julgamento dúvida e se mostrar
possível o esclarecimento de fatos probandos, seja disponível ou não o direito
disputado, tem o juiz o poder-dever de tentar esclarecê-lo.
Destarte, não se antevê qualquer conflito entre os dispositivos legais
comentados O artigo 130 do CPC, ao contrário do que sustenta a doutrina
tradicional, não tem o seu alcance limitado pelo ônus da prova, previsto no
artigo 333 do mesmo estatuto processual, mesmo porque, como leciona Bedaque,
diversos são os momentos de incidência dos referidos dispositivos legais, o
primeiro voltado para a instrução contr aditór ia, e o segundo par a a fase decisór ia

3 O juiz como “diretor material” do processo
Além da função de “diretor formal” do processo, a quem compete ditar
a marcha dos atos processuais, uma vez que não mais vige o sistema monopoiístico
das partes na condução do processo, sobretudo no tocante às provas, o processo
contemporâneo, para a consecução de seus fins políticos, jurídicos e sociais,
comete ao juiz o relevante papel de autêntico “diretor material” do processo.
Com esta fórmula, sustenta Cappelletti, “quer-se aludir ao fato de que
o juiz, além dos poderes de direção formal, vem a assumir também poderes
atinentes ao objeto deduzido em juízo, à matéria do processo. Não se chega à
conclusão extrema de desvincular o juiz do poder dispositivo e exclusivo das
(20) ‘ Podeies insUutórios do juiz . cit pág 80
(21) Idem. pág 81
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partes em matéria de ação e de exceção (e de determinação dos elementos
constitutivos da ação e da exceção, entre eles o elemento causai); porém, se
atribui, sem embargo, ao juiz um poder de intervenção, de solicitação, de estímulo:
“é l puede hacer presente a la parte la irregularidad no solamente form al de
acción propuesta, lo incompleto o lo impreciso de las alegaciones e de las
peticiones, posibilidad de cambiar, de ampliar, de corrigir ala propiaposición''1(22>
O Código de Processo Civil brasileiro, em várias oportunidades,
possibilita ao juiz a prática de atos de direção material do processo
Com efeito, em sendo a petição inicial obscura e impr ecisa, nos termos
do disposto no artigo 284, de modo a dificultar o julgamento de mér ito, o juiz
determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 10 dias Com
isso estará exercendo a função de direção material do processo, auxiliando a
parte, na precisa lição de Cappeíletti
Ademais, como exercício do poder de direção material do processo, a lei
permite ao juiz, em qualquer fase do processo, deter minai o comparecimento pessoal
das partes, a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa (art. 342), no denominado
interrogatório livre, que não se confunde com o depoimento pessoal, meio de prova
de que a parte se utiliza para tentar provocar a confissão do ex adverso.
Destarte, amplos devem ser os poderes do juiz no campo da investigação
probatória, objetivando entregar a tutela jurisdicional qualificada, exigência
de ordem pública no sentido de que os conflitos sejam solucionados com justiça,
vencendo aquele que efetivamente tenha razão, pouco importando a qualidade
das armas de que disponham as partes, mais ou menos poderosas, dependendo
da sua capacidade econômica
A direção material do processo, desde que conduzida nos limites
legais, respeitando-se os princípios que devem nortear a m archa dialética do
dueprocess o fla w , em nada arranha a imparcialidade do juiz, como se acredita
ter demonstrado
Nesse sentido sobreleva a lição de Sérgio Alves Gomes, que merece
ser transcrita: “imparcialidade não significa neutralidade diante dos valores a
serem salv a g u a rd a d o s por m eio do p ro c e sso N ão há n en h u m a
incompatibilidade entre tal pr incípio e o empenho do juiz para que seja dada
razão àquela parte que efetivamente agiu segundo o ordenamento jurídico Ao
contrário, este é o verdadeiro intento do processo Importa ao juiz conduzi-lo
de tal modo que seja efetivo instrumento de justiça, que vença quem realmente
tem razão Nisto consiste a imparcialidade” (ZV

(22) “La oialiciad \ kn pniebas ” cit pag. 125
(23) 'Os poderes do juiz
c i t , pág 75
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4.
Necessidade de fortalecimento dos poderes do juiz para coibir a
litigância de má-fé
É a litigância de má-fé, induvidosamente, uma das questões que mais
desprestigia o Poder Jurisdicional e, certameníe, o expediente comumente
utilizado pelas partes para a obtenção de vantagens indevidas dentro do processo
Não é da nossa cultura o combate a esse vírus que permeia a sociedade,
em todos os seus seguimentos: a má-fé.
É comum se dizer que “dívida não se paga, discute-se”. “M ais vale um
péssimo acordo que um a boa demanda” e outros tão conhecidos, mercê da
morosidade e da descrença do poder jurisdicional, não raro, resultante de
impunes artifícios escusos dos litigantes
A legislação atual sobre a matéria, descrevendo os tipos caracterizadores
da litigância de má-fé (CPC, art 17) e permitindo ao juiz, de ofício, ou a
requerimento, condenai o litigante mafioso a indenizar à parte contrária os
prejuízos que esta sofieu, mais honorários e despesas (art, 18 e parágrafos),
armou o diretor do processo de poderes para coibir a nefasta prática
O poder do juiz, de aplicar, de ofício, a pena da litigância de má-fé não
era prevista na lei de 1973, sendo incorporada ao nosso sistema processual
com o advento da Lei nü 8,852, de 13 12 1994
Lamentavelmente, em vigor há mais de um lustro, esse poderoso
instrumento de combate às deslealdades, chicanas, as protelações etc , ao que
se tem notícias, não foi ainda bem assimilado pelos juizes e tribunais, que o
têm aplicado ainda muito timidamente, para gáudio das iniqüidades
Não se desconhece a dificuldade de caracterização da litigância de máfé, mas compete ao juiz, ao menor vislumbre de tal prática, usando dos seus
poderes de diretor material do processo, investigá-la e, uma vez detectada,
puni-la com o devido rigor
De lege ferenda, para um melhoi aperfeiçoamento legislativo, seria de bom
alvitre a previsão de pena pecuniária para essas infrações, com o produto destinado a
um fundo judiciário que pudesse ser empregado no aperfeiçoamento dos serviços
forenses ou mesmo pata a assistência judiciát ia, sem prejuízo da indenização da parte
prejudicada E mais: é imperioso que se institua uma figura penal, nos moldes do que
jáexisteem outros países, parapunii “obstruções ao nor mal funcionamento da justiça”,
com pena compatível à gravidade da violação, pois, como se sabe, o crime de
desobediência, capitulado no artigo 330 do CP, punido com detenção de 15 dias a 6
meses, portanto, infração penal de menor potencial ofensivo, passível de transação
penal em que se impinge ao infrator merapenapecuniária, não inibe as desobediências
e obstruções ao cumprimento das decisões judiciais, como é público e notório
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Um Judiciário foite, ágil e respeitado seria o braço inveigável dos
oprimidos, e não mero privilégio dos juizes, como equivocamente vem sendo
alardeado na mídia, ultimamente, poi setores poderosos da sociedade, aos quais,
por razões tão conhecidas, não interessam o fortalecimento do órgão estatal
incumbido de distribuir Justiça E assim deveria ser, pois, vedada a autotutela,
como regra, uma jurisdição efetivamente poderosa é a garantia de que os direitos
serão respeitados, e se não o forem, sobra a esperança de que poderão sem
muitas delongas ser resgatados
E, o Judiciário só será forte na medida em que fortalecidos e prestigiados
forem os seus membros, seja através do respeito às garantias da magistratura,
seja através da ampliação dos poderes instrutórios do juiz, do aperfeiçoamento
das leis processuais vigentes, e, ainda, da interpretação mais arrojada e evolutiva
do sistema em vigor pelos Juizes e Tribunais

a qualidade das armas de que disponham as partes, mais ou menos poderosas,
dependendo da sua capacidade econômica.
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5 Considerações finais
5.1 A nova feição do princípio dispositivo rompe com a tradicional
doutrina, uaduzindo-se apenas na liberdade que as partes têm, em face da
natureza do direito subjetivo mater ial, de dele dispor a qualquer tempo, iniciando
ou não o processo, ou dele desistir, um a vez iniciado. A elas incumbem
privativamente a iniciativa das alegações e dos pedidos, mas, uma vez deflagrado
o processo, no campo probatório, o juiz não fica adstrito às provas requeridas
pelos litigantes, podendo, para formar adequadamente a sua convicção, proceder
de oficio a realização de diligências necessárias ao cabal esclarecimento dos
fatos probandos, dirigindo materialmente o processo ao seu fim que é a solução
do conflito com justiça, podendo, se for o caso, decidir ultraprobatci apartibus
5 2 A participação ativa do juiz na instrução do processo, determinando
a realização das provas que entender necessárias ao esclarecimento dos fatos
contidos na causa de pedir, não ofende a sua imparcialidade. Antes a evidencia,
pois o seu objetivo é atingir a verdade real, dando a quem merecer o direito
disputado
5 .3 O artigo 1.30 do CPC, ao contrário do que sustenta a doutrina
tradicional, não tem o seu alcance limitado pelo ônus da prova, previsto no
artigo .333, já que diversos são os momentos de incidência dos referidos
dispositivos legais, o primeiro voltado para a instrução contraditória, e o segundo
para a fase decisótia
5 3 1 Amplos devem ser os poderes do juiz no campo da investigação
probatória, objetivando entregar a tutela jurisdicional qualificada, exigência
de ordem pública no sentido de que os conflitos sejam solucionados na plenitude
e com justiça, vencendo aquele que efetivamente tenha razão, pouco importando
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5 4 A direção material do processo, desde que conduzida nos limites
legais, respeitando-se os princípios que devem nortear a marcha dialética do
due process of law, em nada ar ranha a imparcialidade do juiz
5 5 A legislação atual, descrevendo os tipos caracterizadores da litigância
de má-fé (CPC, art 17) e permitindo ao juiz, de ofício, ou a requerimento,
condenar o litigante mafioso à indenizar à parte contrária os prejuízos suportados,
mais honorários e despesas (art. 18 e parágrafos), representou grande avanço,
armando o diretor material do processo de poderes para coibir a nefasta prática
5 5 1 Entretanto, para que o devido processo se aproxime cada vez
mais de seu escopo maior, a justiça ideal, de lege ferenda, seria bem-vinda a
instituição de sanção, consistente em pena pecuniária para melhor coibir a
prática desses atos atentatórios à dignidade e ao prestígio da jurisdição, aplicável,
de ofício, pelo juiz, com o produto das punições destinado a um fundo judiciário
que pudesse ser empregado no aperfeiçoamento dos serviços judiciários,
m orm ente o franco acesso dos necessitados à justiça, sem prejuízo da
indenização da parte prejudicada, mediante provocação do interessado
5 5 2 E, finalmente, para um maior respeito e eficiência do órgão
jurisdicional, é imperioso que se institua uma figura penal, nos moldes do que já
existe em outios países, objetivando coibir autênticas “obstruções ao normal
funcionamento da justiça”, com pena compatível com a gravidade da nefasta
conduta
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O trabalho protegido do portador de
deficiência
Ricavdo Tadeu Marques daFonseca(,)
Procurador-Chete do Ministéiio Público do Trabalho da 15a Região__________________

I - Histór ico
A edição do Decreto nD3.298, em 20.12.1999, é fato historicamente
relevante, eis que revela verdadeira mudança institucional da condição da pessoa
portadora de deficiência no Brasil A valoração do portador de deficiência
assumiu vários matizes no decorrer da História, sendo árdua a luta pelas
conquistas finalmente alcançadas O repúdio preconceituoso e a segregação
“caridosa” do portador de deficiência cederam passo, progressivamente, à idéia
de integração plena dessas pessoas
N a antigüidade rem ota e entre os povos primitivos, o tratam ento
destinado aos portadores de deficiência assumiu dois aspectos básicos: alguns
os exterminavam por considerá-los grave empecilho à sobrevivência do grupo,
e outros os protegiam e sustentavam para buscar a simpatia dos deuses, ou
como gratidão pelos esforços dos que se mutilavam na guerra
Os hebreus viam, na deficiência física ou sensorial, uma espécie de
punição de Deus, e impediam qualquer portadoi de deficiência de ter acesso à
direção dos serviços religiosos A Lei das XIITábuas,naRom a antiga, autorizava
os patriarcas a matar seus filhos defeituosos, o mesmo ocorrendo em Esparta,
onde os recém-nascidos, fr ágeis ou deficientes, eram lançados do alto do Tàigeto
(abismo de mais de 2.400 metros de profundidade, próximo de Esparta)
Há, como dizíamos, exemplos opostos de povos que sempre cuidaram
de seus deficientes, ou outros que, evoluindo moral e socialmente, mudaram
de conduta
Os hindus, ao contrário dos hebreus, sempre consideraram os cegos
pessoas de sensibilidade interior mais aguçada, justamente pela falta da visão,
e estimulavam o ingresso dos deficientes visuais nas funções religiosas Os
atenienses, por influência de Ar istóteles, protegiam seus doentes e os deficientes,
sustentando-os, até mesmo por meio de sistema semelhante à Previdência Social,
em que todos contribuíam para a manutenção dos heróis de guerra e de suas
(*) Especialista e Mestre em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP e Professor do
Curso de Pós-Graduação da Universidade São Francisco, em Campinas Campinas, fevereiro de
2001
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famílias Assim, também, agiam os romanos do tempo do Império, quiçá, por influência
ateniense Discutiam, estes dois povos, se a conduta adequada seria a assistencial, ou
a readaptação desses deficientes para o trabalho que lhes fosse apropriado.

nossa Nação ainda não implementara qualquer arcabouço jurídico hábil a integrar o
portador de deficiência A regulamentação da Lei nü 7.853/89, pelo Decreto nü3 298,
dez anos depois da edição daprimeiia, éum fato historicamente relevante, de vez que
possibilita a concretização dos princípios constitucionais, conforme veremos

Um exem plo m ito ló g ic o da co n cep ção a n tia s s is te n c ia lis ta e
profissionalizante é a figura de Hefesto, que, na obra “Ilíada” de Homero, se
apresentava como detentor de grande habilidade em metalurgia e em artes
marciais, a despeito de sua deficiência nos membros inferiores
Durante a Idade Média, já sob a influência do Cristianismo, os senhores
feudais amparavam os deficientes e os doentes, em casas de assistência por
eles mantidas
Pr ogressivamente, no entanto, com a perda de influência do feudalismo,
veio à tona a idéia de que os portadores de deficiência deveríam ser engajados
no sistem a de produção, ou assistidos pela sociedade, que contribuía
compulsoriamente para tanto.
Na França, instituiu-se, em 1547, por Henrique II, assistência social
obrigatória para amparar deficientes, através de coletas de taxas Mas foi com
o Renascimento que a visão assistencialista cedeu lugar, definitivamente, à
postura profissionalizante e integrativa das pessoas portadoras de deficiência
A maneira científica da percepção da realidade daquela época derrubou o
estigm a social piegas que influenciava o tratamento para com as pessoas
portadoras de deficiência, e a busca racional da sua integração se fez poi várias
leis que passaram a ser promulgadas
Na Idade Moderna (a partir de 1789), vários inventos se forjaram com intuito
de propiciar meios de trabalho e locomoção aos portadores de deficiência, tais como
a cadeira de rodas, bengalas, bastões, muletas, coletes, próteses, macas, veículos
adaptados, camas móveis e etc O Código Braille foi criado por Louis Braille e
propiciou aperfèita integração dos deficientes visuais ao mundo da linguagem escrita
O despertar da atenção para a questão da habilitação e da reabilitação do
portador de deficiência paia o trabalho aguçou-se a partir da Revolução Industrial,
quando as guerras, epidemias e anomalias genéticas deixaram de ser as causas únicas
das deficiências, e o trabalho, em condições precárias, passou a ocasionar os acidentes
mutiladores e as doenças profissionais, sendo necessária a própria criação do Direito
do Trabalho e um sistema eficiente de Seguridade Social, com atividades assistenciais,
previdenciárias e de atendimento à saúde, bem como a reabilitação dos acidentados
A OIT destinou ao assunto duas Recomendações (ns 99 de 1955 e n°
168 de 1983) e uma Convenção (nü 159 de 1983).
No Br asil, a Constituição de 1988 rompeu com o modelo assistencialista,
até então oper ante, pois embora já houvesse ratificado a Convenção 159 da OIT,

II
- Conceito de pessoa por tador a de deficiência (PPD) par a os efeitos
do Direito do Trabalho
A Convenção da OIT nü 159, de 1983, ratificada pelo Brasil através do
Decreto Legislativo n- 51, de 28 de agosto de 1989 conceitua o portador de
deficiênciano artigo 11, da seguinte forma: “Para efeitos da presente Convenção,
entende-se por ‘pessoa deficiente’ todo indivíduo cujas possibilidades de obter
e conseivar um em prego adequado e de progredir no m esm o fiquem
substancialmente reduzidas devido a um a deficiência de caráter f ísico ou mental
devidamente reconhecida”
O conceito em questão ressalta o caráter funcional das deficiências físicas
ou sensoriais, estabelecendo a Convenção o dever dos países signatários de se
engajarem em atividades de integração e de fornecerem instrumentos que viabilizem
o exercício das atividades profissionais para as pessoas que deles necessitem
Neste diapasão, o recente Decreto nü 3 298 conceitua os portadores de
deficiência em seu artigo 3°
Define deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”
Incapacidade, por sua vez, é conceituada pelo inciso III como “uma
redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade
de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias
ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida”.
O artigo 4- do Decreto nü 3 298 especifica a conceituação técnica, sob o
ponto de vista médico, das deficiências física, auditiva, visual, mental e múltipla
Percebe-se, portanto, que o espírito do decreto em comento, áo definir
o portador de deficiência, é o de suplementar a Lei nü 7.85.3, que não definira as
deficiências hábeis a gerar a proteção jurídica por ela traçada
Outro aspecto relevante é o de que as deficiências são tidas como
limitações de caráter instrumental, cientificamente quantificados, balizados de
acordo com critérios médicos internacionais
Com isso, é possibilitada a aferição da matéria a ser tutelada pelo Direito
e os limites físicos, fisiológicos, sensoriais ou mentais que deverão merecer
suplementação por intermédio de instrumentos, próteses, adaptações físicas
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do meio e procedimentos que possibilitem a devida integração do portador de
deficiência

regulamentação de norma específica, que veio pela Lei nü 8.742, de 7 de
dezembro de 1993 (art 20)
O artigo 208, inciso III, da Constituição, arrola entre os deveres do
Estado, na órbita da atividade educacional, a oferta de escolas especializadas
para portadores de deficiência
O artigo 227, também da Constituição, grande monumento da doutiina
da proteção integral da criança e do adolescente, no inciso II, fala na “Criação
de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento paia o trabalho e
a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos”

Supera-se, destarte, a segregação assistencial até então imperante em
nosso País, apesar do grande avanço jurídico trazido pela Constituição de 1988
e pela Lei nü 7 853, que carecia de regulamentação, até mesmo conceituai

III
deficiência

- A legislação brasileira atual e o trabalho do portador de

A Constituição de 1988 é a primeiia Carta Constitucional que enfatiza,
sobremaneira, a tutela da pessoa portadora de deficiência no trabalho O artigo
7-, inciso XXXI, preceitua: “proibição de qualquer discriminação no tocante a
salário ou critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência”
Este dispositivo é de vital importância, como se vê, pois a nação
brasileira assume o compromisso de admitir o portador de deficiência como
trabalhador, desde que sua limitação física não seja incompatível com as
atividades profissionais disponíveis
O artigo 37, inciso VIII, também da Constituição Federal, determina
que “a lei reser vará percentual dos cargos e empr egos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”
Na esfera privada, também se institui a obrigatoriedade de reserva de
postos a portadores de deficiência. A Lei nü 8 213/91 fixa os seguintes
percentuais: “A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a
preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco poi cento) dos seus cargos com
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na
seguinte proporção:
- até 200 em pregados..........................2%
- de 201 a 500 em p reg ad o s.............3%
- d e 501 a I 0 0 0 ..................................4%
- d e 1001 em diante ..........................5%
A Lei nü 8.112, neste diapasão, impõe que a União reserve, em seus
concursos, até 20% das vagas a poi tadores de deficiências, havendo iniciativas
sem elhantes nos E statutos Estaduais e M unicipais, para o regim e dos
ser vidores públicos
O artigo 203, inciso IV, da Constituição, inclui entre os deveres da
assistência social “a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária”
O inciso V, do mesmo artigo, dispõe que os deficientes e idosos
incapazes de se manter pelo próprio trabalho ou por auxílio da família, terão
direito a uma renda mensal vitalícia equivalente a um salário mínimo, mediante

Regulamentando o dispositivo acima, a Lei nü 7 853, de outubro de
1989, cria a Corde (Coordenação Nacional para Integração da Pessoa Por tadora
de Deficiência), estabelece mecanismo de tutela dos interesses difusos das
pessoas deficientes, pelo Ministério Público, impõe a priorização das medidas
de integração dos deficientes no trabalho e na sociedade, institui as Oficinas
Protegidas de Trabalho e define como crim inosa a conduta injustam ente
discriminatória de deficientes no trabalho
Dispõe, ainda, em seu artigo 22, inciso III, letra d, que cabe ao Poder
Público e a seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno
exercício de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho, devendo ser
dispensado tratamento adequado tendente a viabilizar a adoção de legislação
específica, disciplinando a reserva de mercado de trabalho em favor dessas
pessoas, nas entidades da A dm inistração Pública e do setor privado, e
regulamentando a organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado
de trabalho, e a situação, nelas, das PPDs
Tanto a C onstituição quanto a lei ordinária traçam enunciados,
princípios, cuja aplicação vinha se fazendo de forma casuística, nos vários
níveis da Federação
Proliferaram leis municipais, estaduais ou mesmo editais, adotando
critérios profundamente díspares, os quais suscitaram dúvidas de aplicação,
ou mesmo inviabilizaram o Direito contemplado nos instrumentos normativos
retro-mencionados
O Decreto nü 3 298 regulam enta a Lei nü 7 853, implem entando
mecanismos para a concretização da reserva de vagas nos concursos públicos.
Dedica à matéria os artigos 37 a 44, traçando, a partir da experiência
acumulada, novas diretrizes visando a superação de problemas enfrentados
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pelos poitadores de deficiência, que se confrontavam com regras que, à guisa
de regulamentai a reserva de vagas, findavam por inviabilizar a aprovação
daqueles candidatos

Aponta a inserção competitiva como sendo aquela em que a PPD
ingressa no mercado de trabalho em condições de quase absoluta igualdade
com qualquer outro trabalhador, no que concerne à execução do seu trabalho,
necessitando, tão-somente, de apoios instrumentais que supram suas restrições
físicas ou sensoriais.

Garante-se a igualdade de condições das PPDs aos demais candidatos
quanto à inscrição, observando-se, outrossím, o percentual mínimo de 5% de vagas
reservadas Excetuam-se desta regra os cargos em comissão ou função de confiança,
ou aqueles cujo exercício demande aptidão plena Grande avanço se obteve, ao se
fixar o percentual mínimo de 5% A maioria das leis estaduais e municipais falavam
em até 5%, o que possibilitava a fixação de percentuais irrisórios.
Disciplinam-se, ademais, as regras que deverão constar dos editais,
pautando-as por critérios concernentes à cidadania do candidato portador de
deficiência Com o intuito de fixar condições de igualdade, o decreto determina
que a autoridade competente não pode obstar a inscrição do deficiente, que,
por sua vez, deve declarar e comprovai sua condição, indicando os instrumentos
de adaptação que poderá necessitar durante a realização do concurso e do estágio
probatório. Devem estar previstos, também, o número de vagas existentes e o
total correspondente à reserva destinada às PPDs, bem como as atribuições e
tarefas essenciais dos cargos a serem ocupados.
A pessoa portadora de deficiência participará do concurso em igualdades
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo e avaliação
das provas, aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação dos
exames, anota mínima exigida para todos os demais candidatos e a publicação
dos resultados finais
Assinale-se que o critério de avaliação deverá ser o mesmo utilizado
para todos os candidatos, portadores ou não de deficiências As regras anteriores
ao decreto normalmente atribuíam a uma comissão médica o dever de afeiir,
após a aprovação no concurso e antes do estágio probatório, se a deficiência
apresentada pelo candidato seria compatível com a função a ser exercida, o que
impunha duplo ônus às PPDs Deviam ser aprovadas no concurso e pela comissão
médica e ter o aval dessa comissão para se submeterem ao estágio probatório
Buscou-se afastar essa injustiça inserindo-se, na Comissão, membros
da carreira a ser abraçada pelo candidato. Confèriu-se àquela comissão, ademais,
o dever de avaliar os instrumentos que o candidato necessitará durante o
concurso, bem como, em caso de aprovação, o dever de acompanhá-lo durante
o estágio probatório, assegurando-lhe os instrumentos e meios de apoio
necessários para a sua integração
Na esfera privada, o decreto delineia a inserção competitiva, a inserção
seletiva, as oficinas protegidas e o trabalho independente, autônomo.
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A inserção seletiva dar-se-á quando forem necessários, além dos
instrumentos de apoio, procedimentos especiais, como horário diferenciado,
adaptação do meio ambiente, atuação de orientadores ou acompanhantes etc.
Nos dois casos, na inseição competitiva ou na inserção seletiva, serão
garantidos todos os direitos trabalhistas e previdenciários Admite a inserção
seletiva por intermediação de entidades especializadas
O decreto incentiva, outrossim, o trabalho independente, por meio das
chamadas cooperativas sociais, reguladas pela Lei nü 9.867/99
Há que se atentar, porém, para as possíveis fraudes, tão usualmente
encontradas entre as cooperativas de trabalho
As oficinas protegidas são aquelas que se encontram no interior de
entidades que desenvolvem trabalhos terapêuticos, visando a preparação do
portador de deficiência para um futuro processo seletivo ou competitivo de
trabalho. Tal procedimento é indispensável com relação a algumas deficiências
mentais ou físicas, cujo grau de comprometimento afete os processos de
sociabilização das PPDs
As oficinas protegidas podem ser de produção ou m eram ente
terapêuticas Tanto nas primeiras como nas segundas não haverá, em tese,
vínculo de emprego, exceto nas de produção, desde que presentes os elementos
legais caracterizadores da relação de emprego
Finalmente, o ECA, em seu artigo 66, também obriga a que a sociedade
brasileira atente para a proteção do trabalho do adolescente deficiente, o que
faz com acerto, posto que duplas são as peculiaridades do adolescente portador
de deficiência, as quais suscitam necessidade mais intensa de proteção, para
que se lhe possibilite a integração adequada na sociedade, afastando-o da política
de caridade m eram ente assistencial, que o im pelirá inexoravelm ente à
marginalidade.
a

E com e sta in te n ç ão que a Lei do E stág io am plia o estág io
profissionalizante às escolas especiais de qualquer grau.
O direito à profissionalização assume, aqui, papel imprescindível de
socialização do portador de deficiência, eis que suas limitações para o trabalho
se constituem em barreiras tão-somente instrumentais, mesmo que seja ele
portador de deficiência física, mental, ou sensorial Todas elas são supetáveis,
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desde que se rompam os preconceitos atávicos, herdados, talvez, das concepções
antigas dos povos primitivos, de que o portador de deficiência é um “pecador
punido por Deus” que deve sei segregado
Cabe ao Direito do Trabalho despir-se destes preconceitos e buscar,
cientificam ente, a com preensão dos íeais lim ites dos deficientes para,
cumprindo seu papel histórico, garantii-lhes condições de igualdade plena aos
demais trabalhadores
A reserva de vagas na Administração Pública ou nas empresas privadas
jamais poderá sei considerada como uma proteção paternalista, tiata-se, isto
sim, da própria revelação da essência do Direito do Trabalho, o qual nasce da
premissa básica de que a lei deve assegurai a igualdade real entre as pessoas,
suprindo as desigualdades que se constituam em fatores de segregação.

DOUTRINA
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Proposta para mudança na interposição e
processamento do agravo de instrumento,
dos embargos infringentes e dos embargos
de declaração
Osvaldo da Silva Rico
Desembaigadoi - SP_______________________________________________________ ___

I - Noção etimológica e histórico
A palavra agravo vem do latim, aggravare, que significa gravame,
opressão, ofensa, peso.
No D ireito Rom ano, o juiz, quando julgava qualquer incidente
provocado pelas partes, estava proferindo uma interlocutio
Distinguia-se da sententia, pronunciamento judicial que acolhia ou
rejeitava a pretensão do autor (res in judiciam deducta).
Da sententia, cabia a appelatio.
D a interlocutio, não cabia nenhum recurso, assim com o eram
irrecorrrveis as decisões dos Imperadores, dos Juizes por estes designados, do
Prefeito do Pretório, do Procurador do Sacro Colégio
A exemplo de Roma, em Portugal, igualmente, havia julgamentos
irrecorríveis Eiam os proferidos pelos Corregedores do Cível da Corte, pelos
Desembargadores das Relações do Porto e do Brasil, pelos Juizes da índia,
pelos conservadores da Universidade de Coimbra e de outras altas autoridades
Em Roma, os perdedores começaram a dir igir súplicas (supplicati.on.es)
aos Imperadores, surgindo uma modalidade de recurso, ao qual se deu o nome
de supplicatio.
Inspirando-se na supplicatio dos Romanos, instituiu-se em Portugal
um recurso denominado “suplicação”, interposto das sentenças definitivas ou
interlocutórias com força de definitiva, até então inapeláveis (ou irreconíveis)
Criou-se, na Casa da Suplicação de Lisboa (Corte de Sopricação), os
quadros sobrejuízes (magistrados superiores) e os juizes agravistas.
Os primeiros tinham competência para conhecer das apelações, e, os
segundos, dos agravos ordinários (suplicações)
Em 1583, sob o reinado de Afonso III, surgiu a Casa da Suplicação do
Porto
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Foi, ainda, sob o reinado de Afonso III, no Século XIII, que o Processo
Civil começou a ser codificado, ocasião em que se admitia duas espécies de
sentenças:

Algumas decisões ficaram sem íecurso, razão pela qual as partes
prejudicadas passaram a foimular queixas - “querimas” ou “querimônias” aos
Reis, por ocasião das visitas destes às suas cidades e vilas, ou, então, ao
Sobrejuiz (magistrado superior) competente
O Rei, aconselhado de seus ouvidores, as decidia incontinenti Estas
decisões eram irrecotríveis
Se a “querima” fosse provida, ordenava-se a expedição de “Cartas de
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a - definitiva;
b - interlocutor ia.
Para ambas, o recurso adequado era o de apelação
Mais tarde, D. Afonso IV pioibiu o ingresso da apelação contra a
sentença interlocutória, salvo se terminativa (“Ordenações Afonsinas”, L III,
tít. 72, § 4fi)
O Processo Civil, em seu primórdio, passou a ter dois tipos de recursos:
a -a p e la ç ã o ;
b - agravo ordinário
Gabriel Rezende Filho nos dá a distinção entre esses dois recursos:
“a) a apelação era o recurso comum de todas as sentenças definitivas e
interlocutórias, ao passo que o agravo ordinário eia de direito estrito, só sendo
permitido nos casos previstos em lei;
b) a apelação suspendia a execução da sentença, enquanto o agravo
ordinário somente tinha efeito suspensivo em casos excepcionais e por lapso
de tempo não super ior a 6 meses;
c) a apelação era comum a ambas as partes, devolvendo à instância
superior o conhecimento integral d a causa e aproveitando ainda à parte que
não houvesse recorrido, ao passo que o agravo ordinário apenas permitia ao
juízo prover em benefício do agravante, e jamais do agravado.
“As Ordenações Manuelinas e Filipinas, posterior mente, limitaram a
apelação das sentenças interlocutórias a dois casos: quando fossem terminativas
do processo (interlocutórias com força de definitivas) ou contivessem dano
ii reparável
Fora dessas hipóteses, não havia apelação de sentenças interlocutórias
Ficavam, assim, sem recurso inúmeras decisões proferidas no curso
das causas, trazendo gravame às partes, e daí as queixas aos Reis, os quais, por
eqíiidade, começaram a permitir que os interessados, nestes casos, obtivessem
cartas de justiça formalizadas em instrumento, organizadas pelos escrivães,
contendo a reclamação da paite e cópia das peças dos autos, que solicitasse
Estas cartas de justiça subiam à superior instância, sem prejuízo do
processo
Era o agravo de instrumento ” (“Curso de direito processual civil”, págs
118/9, Tá edição, Saraiva, 1966, Volume III)

Justiça”, com a ressalva:
“se assy he como querellou”, ficando o deferimento condicionado à
veracidade da impetiação, porquanto o julgamento foi feito baseado unicamente
pelo que havia sido exposto da “querimônia”, ou seja, fora dos autos
As Cartas de Justiça eram formalizadas em instrumento, organizadas
pelos escrivães contendo a reclamação da parte, e subiam à superior instância,
sem efeito suspensivo
D Duarte editou lei impedindo a concessão de Cartas de Justiça por
informação da parte, admitindo a postulação somente através de instrumento,
ou Carta Testemunhável
Durante a vigência das Ordenações Afonsinas, o agravo de instrumento
confundia-se com a Carta Testemunhável:
“e se for tal, que segundo Direito Civil nem possa ser apelado, poderá
a parte, contia que foi dada, requerer ao juiz que a revogue; e se ha revogar
nom quiser, deve loguo filhar delle Estormento ou Carta Testemunhável,
segundo a qualidade do juiz para nós”.
Em 1521, com o advento das Ordenações Manuelinas, o agravo de
instrumento e a Carta Testemunhável deixaram de ser confundidos, alcançando
o primeiro a sua total independência.
Como as sentenças se dividissem em: definitivas, ínteilocutóiías
mistas e interlocutórias simples, contra as primeiias cabia o recurso de
apelação, e, contra a última, o recurso de agravo, que se dividia em dois tipos:
a - agravo de petição;
b - agravo de instrumento
Antônio Carlos Costa e Silva esclarece, em sua obra “Dos recur sos em
primeiro grau de jurisdição”, 2- edição, Forense, págs. 179/80:
“Antes, houvera em Portugal os Tribunais Deambulares, que se
deslocavam pelas províncias conhecendo dos recursos. Extintos, mostrou-se
indispensável a formalização de um meio de impugnação que permitisse o
julgamento dos agravos das sentenças interlocutórias, dado o inconveniente
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destes subirem nos próprios autos Fixou-se, então, um “princípio geográfico”,
que a codificação manuelina fez seu, quando dispôs que o agravo de
instrumento dar-se-ia sempie que não dispusesse de tiibunal superior,
enquanto, ao reverso, concedei-se-ia o agravo de petição (L. III, tít. 48, nQ8,
e L I, tít IV, nü 10)

mérito da ação A condição essencial é que tenha havido julgamento final no
processo
Já o agravo de instrumento cabe de toda decisão proferida no cur so do
processo, pela qual o Juiz resolve questão incidente
O Código Buzaid, de 1974, tratou da interposição e processamento do
Agravo de Instrumento, nos artigos 522 a 529
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Diante do exposto, concluiu-se que o Agravo de Instrumento não se
originou do “Agravo Ordinário”, mas das queremônias, que suscitavam a
expedição das Cartas de Justiça, pois não se pode esquecer que o “Agravo
Ordinário” era um sucedâneo da apelação, quando não se podia apelar, enquanto
o Agravo de Instrumento destinava-se a suprir a lacuna existente, quando se
tratasse de uma sentença interlocutória simples, que não podia ser objeto de
apelação
A distinção é essencial para a conceituação jurídica do agravo de
instrumento, segundo a sistemática do novo Código de Processo Civil, porque
agora, ao contrário do que ensejava o estatuto anterior, já não é mais possível se
agravar de instrumento contra a sentença que julgai o mérito (art 842, XV, CPC/
39)
O Agravo de Instrumento foi trasladado para o direito processual civil
brasileiro porque a Lei de 20 de outubro de 1823 considerou em vigor as leis
que vigiam no Brasil até 25 de abril de 1821 Mas a “Disposição Provisória”,
de 29 de novembro de 1823, o aboliu, somente sendo restaurado com o advento
da Lei n° 261, de 3 de dezembro de 1841
Mantido pelo Regulamento nQ737, de 25 de novembro de 1850 (art.
668), foi acatado por todos os Códigos Estaduais até o aparecimento do Código
Unitário de 1939 (Decreto Lei ny I 608, de 18.9 1939), em seu art. 841 e
seguintes”.
Ao elaborar o Anteprojeto de Código de Processo Civil, apresentado ao
Exmo. Sr Ministro da Justiça e Negócios Interiores da época - 1964- o Professor
Alfredo Buzaid deixou alvíssimo em sua Exposição de Motivos, que:
“O Anteprojeto concede apelação só de decisões finais de pr imeira
instância; de todas as demais, agravo de instrumento”
E justificou:
“Esta solução atende plenam ente aos princípios fundam entais do
Código, sem sacrificar o andamento da causa e sem retardar injustificavelmente
a resolução de questões incidentes, muitas das quais são de importância decisiva
para a apreciação do mérito” (pág 40)
Portanto, simples o critério que distingue os dois recursos Colocando
o juiz termo ao processo, cabe Apelação, pouco importando se julgou ou não o

Sobreveio a Lei nQ9.139, em 30 de novembro de 1995, que, mantendo
os mesmos números de dispositivos, alterou substancialmente a sistemática
anterior, sob o pretexto de agilizar o processamento do referido recurso
Entrementes, essa agilização é utópica; não existe.
Se, pelo sistema passado, havia que se extrair peças; contraminutar; o
Magistrado sustentar ou reformar a decisão; remeter o instrumento ao Tribunal
etc., consumiam muito tempo, encorajando a sua utilização como expediente
procrastinatório de enorme efeito, por outro turno, o critério atual é muitíssimo
mais protelatório e prejudicial às próprias partes e à Justiça de Segundo Grau
O atual artigo 522, do Código de Processo Civil, preceitua:
“Das decisões interlocutor ias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias,
retido nos autos ou por instrumento
Parágrafo único. O agravo retido independe de preparo”
Decisão Interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo,
resolve questão incidente (art 162, § 2Q, do CPC).
Portanto, Agravo de Instrumento é aquele que se destina a suscitar a
reforma das decisões interlocutórias simples, em autos apartados, enquanto
prossegue a m archa regular do feito” (Seabta Fagundes, “Dos recursos
ordinários em matéria civil” - págs 308/9).
Agora, atente-se para o processamento, pelo critério atual.
0 Relator, ao receber o Agravo, por distribuição, terá que verificar:
a - se foi interposto no prazo de 10 dias;
b - se o julgamento agravado é interlocutório, ou seja, Decisão;
c - se a petição contém os seguintes requisitos:
1 - a exposição do fato e do direito;
2 - as razões do pedido de reforma da decisão;
3 - o nome e o endereço completo dos advogados;
4
- se a petição de Agravo está obrigatoriamente instruída com cópia
da decisão agravada; cópia da certidão da respectiva intimação; cópia das
procurações das partes (art. 525).
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De notat-se que o parágrafo único diz que o agravo retido independe
de preparo, o que significa, implicitamente, que o agravo de instiumento
depende de preparo
Entretanto, no Estado de São Paulo, contrai iamente ao que ocorre em
inúmeros outr os Estados de nosso País, não há que se falar em custas de pi eparo
no agravo de instrumento, menos, ainda, de porte de retorno, porquanto aguardase Lei que aprove tabela disciplinando o assunto
Tudo é facilitado para a interposição desse recurso, aumentando o nível
de carga de trabalho dos Tribunais Superiores.
Há até Protocolo Integrado, que possibilita a interposição na comarca
de origem , que se encarregará de sua rem essa ao Tribunal com petente,
facilitando a locomoção do advogado.
Até pelo Correio é permitido, sob registro e com aviso de recebimento,
ou ainda, intentado por outra forma prevista na lei local, ou seja, na lei de
organização judiciária (art. 525, § 2Q)
O prazo de interposição foi aumentado para 10 (dez) dias, facilitandose sobremaneira os traslados das peças obrigatórias.
Estando em termos a petição, vale dizer, cumpridos os requisitos
formais, o Juiz determinará que:

D epois de todas aquelas providências atrás m encionadas, e e s
tando o A gravo devidam ente instruído, dependendo do caso, d eterm i
na-se a m anifestação da douta Procuradoria-G eral de Justiça, para em is
são de parecer
Por isso, aqueles que apregoam que a prática tem demonstrado que a
apresentação do agravo de instrumento diretamente ao Tribunal competente
(art 524) vem dando maior agilidade ao seu processamento e julgamento,
cometem uma grande incoerência, pois, essa nova sistemática vem em prejuízo
das próprias partes, porquanto, piocrastina sensivelmente a distribuição dos
recursos de apelação

II - Dados estatísticos
Pelo Relatório apresentado por uma Comissão composta dos Ilustres
Desembargadores: Luiz Elias Tâmbara, Marcus Vinícius dos Santos Andrade
e W alter de A lm eida G uilherm e, reg istraram -se os seguintes dados,
relativarnente à acumulação de feitos aguardando distribuição nos Tribunais,
cujo levantamento foi levado a cabo pelo Depro, em maio de 2000:
1 - Tribunal de Justiça: 88.861, assim discriminados:
21 641;
a) Seção de Direito Privado:

a - requisitem-se informações ao luízo de Primeiro Grau, para prestálas no prazo de 10 dias;
b - intime-se o agravado (a), por ofício dirigido ao seu advogado, para
que responda no prazo de 10 dias, sendo que, na Capital, a intimação far-se-á
pela Imprensa Oficial;
c - manifeste-se o Ministér io Público, quando o caso assim o exigir,
no prazo de 10 dias
Pode haver pedido ex presso de E feito S uspensivo, m as, para
que o ag ravante ob ten h a esse b en efício , é p rec iso que fique d em o n s
trad a suficien tem en te a o co rrên cia de lesão grave e (ou) de d ifíc il repar ação

O Relator, nesse caso, não tem direito a voto.
Apenas relata e sugere

b) Seção de Direito Público:

49 032;

c) Seção Criminal:

18 188.

2 - Primeiro Tribunal de Alçada Civil:

62.912

3 - Segundo Tribunal de Alçada Civil:

35 734
3.700

4 - Tribunal de Alçada Criminal:
TOTAL:

191 107

Está registrado no Egrégio Tribunal de Justiça deste E stado, que,
de janeiro até 30 de novem bro de 2000 entraram , foram distribuídos e
julgados, conform e dados abaixo fornecidos pelo Depro 3 - Serviço de
Estatística, em 6 12 2000, os seguintes recursos, entre apelações e agravos
de instrum ento:
ENTRADOS - DIREITO PÚBLICO - 2000

Em se concedendo, ficará suspenso o cumpr imento da decisão agravada,
até o pr onunciamento definitivo da Câmara.
Em não se concedendo, é comuníssim o no Tribunal de Justiça, o
ingresso de Agravo Regimental, à própria Câmara, o que congestiona ainda
mais a movimentação da máquina judiciária
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Recursos

Apelação
Cível
A gravo de
Instrumento

Ja n

Fev

M ar

Abr

M ar

Jun

Jul

A go

Set

O ut

N ov

to ta l

2021

2163

3366

2209

5809

2969

2629

5549

4294

3815

3594

38418

361

942

1094

1002

1014

1084

796

1188

965

936

1129

10511
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DISTRIBUÍDOS - DIREITO PÚBLICO - 2000
Recursos

A p e la d o
Cível
Agravo de
instrum ento

Ja n

Fev

M ar

Abr

M ol

Ju n

Ju l

A go

Set

O ut

N ov

to ta l

2920

1336

1773

1288

1416

3885

0

1747

1633

1462

1027

18487

m

1097

1171

1017

989

988

666

J490

1014

982

2 037

11647
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Se, por um lado, os advogados se sentem felizes e realizados pelos
julgamentos de um maior número de agravos de instrumento, sem perceber
que a morosidade e a burocracia é maior que pelo sistema anterior - , devem
estar lamentando o fato de um a apelação ficar represada, por um período de
um ano e meio, a dois anos, em conseqüência dessa avalanche de ingresso de
agravos de instrumento.
Em resumo:
Tr ibunal de Justiça

JULGADOS - DIREITO PÚBLICO - 2000

1) Seção de Direito Privado:
Recursos

Apelação
Cível
Agravo de
Instrumento

Jan

Fev

M ar

Abr

M al

Jun

Ju l

A go

Set

O ut

N ov

to ta l

1576

2781

1662

1154

1575

1369

1591

2317

1414

1270

1762

18471

24

1479

1048

777

969

907

57

1714

1010

941

934

9860

a) Entrados: Apelações 25.722 - Agravos 13 632 = 39.354
b) Distribuídos: Apelações 17 204 - Agravos 14 411 = 31 615
c) Julgados: Apelações 16.424-A gravos 11 546 = 27.970
2) Seção de Direito Público:
a) Entrados: Apelações 38 4 1 8 -A gravos 10.511 =48.929
b) Distribuídos: Apelações 18 487 - Agravos 11 647 = 30 134

ENTRADOS - DIREITO PRIVADO - 2000

c) Julgados: Apelações 18 471 —Agravos 9 860 = 28 331
Recursos

Jan

Fev

M ar

Abr

M ai

Ju n

Ju l

A go

Set

O ut

N ov

to ta l

Apelação
Cível

1372

1728

2110

1939

2967

2298

2051

2943

3013

2547

2754

25722

335

1131

1274

1285

1363

1450

1379

1488

1394

1241

1292

13632

Agravo de
Instrumento

DISTRIBUÍDOS - DIREITO PRIVADO -2 0 0 0
Recursos

Ja n

Apelação
Cível
Agravo de
Instrumento

470

Fev

M ar

Abr

M ai

Jun

Jul

Ago

Set

O ut

Nov

to ta l

4513

1234

1312

2014

2888

5

1335

1734

822

1347

17204

1396

1306

1301

1375

1240

1396

1737

1142

1551

1497

14411

JULGADOS - DIREITO PRIVADO - 2000
Recursos

Apelação
Cível
Agravo de
Instrumento

Ja n

Fev

M ar

Abr

M ai

Ju n

Jul

A go

Set

O ut

N ov

to ta l

368

2408

1606

1348

1939

1742

515

2508

1158

1190

1643

16424

24

1825

3079

919

1243

1065

96

2011

1143

1031

1110

11546

Em suma: entre as duas Seções - Privada e Pública - entraram, em
apenas onze (11) meses, 24 143 agr avos de instrumento, e 64.140 recur sos de
apelação, sendo julgados 21 406, em detrimento dos recursos de apelação, que
ficam represados
Portanto, a falada m orosidade da justiça, não está no índice de
produtividade dos Magistrados, mas no arcaico sistema recursal, ressaltandose que muitos recur sos de agravo de instrumento insurgem-se contra a concessão
ou não de assistência judiciária; à impugnação do valor dado àcausa; de rejeição
ou acatamento de preliminares, questões que jamais deveriam ser levadas aos
Tribunais, sendo resolvidas, todas, no Primeiro Grau de Jurisdição Quando
muito, do resultado prolatado, poder-se-ia pedir que o agravo ficasse retido.
Sem se falar na questão financeiro-econômica, ou seja, no ridículo
percentual que é destinado ao Poder Judiciário, dos orçamentos federal e
estadual - em torno de 2% - , pois, os grandes fundos de pensão do Governo Petrobrás ou Banco do Brasil, e grandes estatais tem orçamento manifestamente
maior que o da Justiça hoje - o maior problema do Judiciário, no que diz
respeito à morosidade da Justiça, é de natureza recursal.
Aliás, sobre questões relativas a recursos orçamentários e novas leis,
especialmente processuais, foi feliz o Ilustre Desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais e Presidente, à época, da Associação dos Magistrados
Brasileiros, publicando, em 16 de maio de 1996, na “Folha de S Paulo” ,
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excelente trabalho intitulado “Cegos à realidade da justiça”, quando, entre outras
coisas, registrou:

Como se observa, a par da ausência de dotação orçamentária, que
amesquinba a Justiça em nosso País, principalmente no Estado de São Paulo,
que é a maior fonte de arrecadação de tributos e de taxas judiciárias, a maior
realidade do Poder Judiciário, em matéria de morosidade, está no capítulo
atinente ao sistema recursal, e às dotações orçamentárias..

“Reduzir-lhe dotações orçamentárias significa amesquinhar a Justiça
no Brasil Afirme-se ainda que a impunidade não resulta de atos dos juizes ou
tribunais, mas sim de fatores estranhos à magistratura
Todos - Legislativo, Executivo e Judiciário - queremos que nossa Justiça
continue melhorando e afirmando a qualidade de sua prestação jurisdicional
A nossa Justiça tem muito a fazer para dar resposta à expectativa da sociedade.
Ressalte-se, desde já, a implementação dos juizados especiais. Todos
precisamos - legisladores e juizes - agir com serena objetividade O mandato
maior a ser cumprido: não fraturar a espinha do Judiciário. Hoje, depois de tantas
lutas, logrou sua independência das paróquias políticas. Tem ótimos juizes,
honrados, estudiosos, independentes e trabalhadores dedicados à missão de servir.
Não criem constrangimentos à magistratura Queremos dos legisladores
novas leis, especialmente, Processuais, E isso não depende de nós, os juizes
Queremos modernizar o Judiciário - e isso depende de recursos orçamentários
- a fim de atendei com eficiência à sociedade brasileira
Cegos à injustiça, portanto, estão aqueles que, em vez de se empenharem
pela modernização do Poder Judiciái io, utilizando-se de argumentos falaciosos
querem afrontar a Justiça do Brasil”.
Aliás, quando da posse do Desembargador M áicio Martins Bonilha,
com o Presidente deste E Tribunal, falando sobre a falta de celeridade
processual, esse Ilustre Magistrado asseverou:
“Nesta oportunidade, cabe-me declarar, ao Estado e à Nação, para evitar
frustrações posteriores e desilusões futuras, que o projeto em pauta no Congresso
Nacional, caso aprovado em seu texto atual, de pouco valerá para solucionar
os graves problemas da Justiça, no ponto mais crucial do emperramento da
m áquina judiciária, no que se refere à falta de celeridade processual.
Poderá ocorrer, nessas circunstâncias, a perda da melhor oportunidade,
em todos os tempos, para promover a adequada reestruturação do Poder
Judiciário, a sonhada reforma que o século passado não viu acontecer
Para tornar mais analítica a Constituição da República, transformando-a
cada vez mais em um longo, estéril e prolixo regulamento normativo, com o
figurino proposto, melhor seria cuidar de aspectos relevantes da legislação infraconstitucional, especialm ente no capítulo do sistem a recursal, sem cuja
modificação não haverá Tribunal que baste para o julgamento de recursos
supérfluos e desnecessários, oraem vertiginoso crescimento, a abarrotar os órgãos
jur isdicionais de segunda instância, com sobrecarga desumana de seus julgadores”

Q ualquer outra m edida que não enfrente esse grave problem a é
meramente paliativa, temporária
Por melhores que sejam os Magistrados de Segundo Grau de Jur isdição,
que integí am o poder mais digno do País, não é possível solucionar-se o problema
da morosidade da Justiça no julgamento das apelações, aumentando-se o número
de distribuições aos seus componentes, que já estão no limite de suas foiças e
possibilidades físicas e intelectuais.
Não adianta proporem-se medidas paliativas, como o aumento do número
de distr ibuições; a elevação do númer o de Juizes e Desembargadores na Segunda
Instância; a criação de Tribunais de Alçada Regionais, ou mesmo a inacreditável
idéia de fundirem-se os Tribunais de Alçada com o de Justiça, experiência que
causou sérios problemas no Estado do Rio Grande do Sul, ao unificar o Segundo
Grau de Jui isdição
E os outios dois Estados - Minas Gerais e Rio de Janeiro - ainda sofr em
as graves conseqüências dessa unificação.
Igualmente, não pr ospei a a idéia de se dispensar da pauta de julgamento
o recurso de agravo de instrumento, adotando-se essapiovidência como regra
de procedimento, porque, como já sugerido por Ilustre Colega deste Colegiado,
deve-se evitar que se alegue nulidade do julgamento, cuja argüição, no E. Superior
Tribunal de Justiça, poderá vir a ser acolhida, pois, consoante já decidido por
esse R Pretório, mesmo em havendo regra regimental, essa regra não tem força
para superar a disciplina do nosso Estatuto Ritual (art 552), que, expressamente,
comanda a publicação da pauta no órgão oficial (REsp nQ71.423-SP, Rei Min
Menezes; REsp nQ 12 674-MG - Rei Min Nilson Naves)
Há, como se sabe, decisói io em contrário, ou seja, pela dispensa da pauta
na hipótese do Regimento Interno do Tribunal prever nesse sentido (RJSTJ, 54/77).
De qualquer form a, sou de posicionam ento de que o agravo de
instrum ento deverá ser colocado em julgam ento som ente após a prévia
publicação no Diário Oficial, conforme opinião avalizada pelo Colega Elávio
Pinheiro, contrariando, nesse particular, outro não menos Ilustre Colega
Todavia, discordo do privilegiamento de certas matérias, priorizandose a distribuição de apelações que demandam solução urgente, além daquelas
já previstas no Regimento Interno deste E Tribunal de Justiça, porquanto essa
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m edida se constitui em discrim inação quanto à natureza de feitos, salvo
ratíssimas exceções (alimentos, cautelares etc.)

Kubinszky, em excelente trabalho publicado na “Revista de Processo”, na par
te destinada a “Doutrina Internacional” (julho/dezembro de 1977)

Consta que estão em tramitação no Senado 20 projetos de lei propondo
mudanças no Código de Processo Penal e outros 40 sugerindo alterações de
dispositivos do Código de Processo Civil

Segundo o ilustre articulista, com quem tive a honra de convivei, ainda
que esporadicamente, porque fazíamos parte de uma Instituição secular, de
benemerência, como conselheiros, que não visava lucros, a introdução do regime
so c ia lista exigiu m odificações radicais, p rin cip alm en te no cam po d a
organização judiciária. Os princípios jurídicos socialistas fizeram nascer novas
leis, inspiradas em mentalidade diferente da do Código antigo, e, finalmente,
conduziram à criação de um novo código, incorporado na Lei III, de 1952.
Entrou em vigor pelo Decreto-Lei nü22, de 1952, em 1° 1.1952; foi modificado
pelas Leis
VI de 1954, VIII, de 1957, bem como pelos Decretos-Leis n^2 12,
de 1960, 14, de 1961, 26, de 1972 e finalmente, pela Lei n-1, de 1974

O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Costa Leite, em
entrevista à “Tribuna do Direito”, dezembro de 2000, disse, entre outras coisas:
“ .a parte do código que trata dos recursos ainda garante aos interessados
na protelação das causas uma série de mecanismos que afastam a Justiça do
cidadão e transtornam a rotina dos magistrados”, lamentou
O Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, igualmente do Superior Tribunal
de Justiça, em palestra proferida durante o encontro regional de juizes federais,
asseverou que o excesso de recursos tem impossibilitado uma justiça rápida e
eficiente, sendo apenas um dos aspectos da crise do Estado que atinge
diretamente os três poderes
Segundo ele, os três Poderes não estão atuando de acordo com os anseios
da sociedade.
“O Executivo está desajustado, não tem estrutura para atender as
necessidades da população e a consequência é o excesso de demandas judiciais
envolvendo a administração pública”
E continua:
“O mesmo descompasso ocorre com as leis elaboradas pelo Legislativo,
como no caso da Constituição de 1988, de conteúdo parlamentarista, destinada
a funcionar em um sistema presidencialista O ludiciário não escapa dessa
falta de sintonia porque não tem condições de processar as causas com a rapidez
que se espera” (“Tribuna do Direito” - Dezembro de 2000 - págs 28/29).

III - Código de Processo Civil húngaro
O Código de Processo Civil húngaro sempre foi considerado como
uma das melhores codificações em matéria processual civil, sempre citada nas
obras jurídicas estrangeiras
O antigo Código de Processo Civil húngaro - Lei nQI, de 1911 - , a exemplo
do nosso, recebeu grande influência dos Códigos de Processo Civil alemão, e,
principalmente, o austríaco, que muitos consideram um dos mais perfeitos do
mundo, o qual foi publicado em 1895, entrando em vigor em lü 1 1898
Era marcado pelas suas definições claras e concisas, bem compreensí
veis, como ainda, pela sua divisão lógica e razoável, qualidades estas que o
tornaram numa obra de codificação de primeira classe, segundo o Dr Luiz

0 Código de Processo Civil húngaro divide-se em seis partes, sendo
que, a Terceira Parte dispõe sobre os recursos, falando o Capítulo XII, da
apelação. Dispõe, ainda, esse Capítulo, sobre a apelação adesiva
De 792 artigos do Código antigo, ficaram apenas 397, no Código novo.
Há os recursos, além da apelação, o de Agravo de Instrumento, para
impugnar as decisões inteilocutórias; a Revisão; e o Extraordinário.
Embargos, só existentes no sistema processual brasileiro.

IV - Sugestões
Por tudo o que foi exposto, permito-me ofertar as seguintes sugestões:
1 - Mudar radicalmente o sistema de interposição do Recurso de Agravo
de Instrumento, cujos artigos 522 a 529 passariam a ter as seguintes redações:
“Art 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10
(dez) dias, retido nos autos ou por instrumento
Parágrafo único O agravo depende de preparo comprovado, no ato de
sua apresentação, à exceção do agravo retido.
Justificativa:
Tramita na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Projeto de
Lei n- 478, de 1996, obrigando o preparo no ato de interposição do recurso de
Agravo de Instrumento
Outros Estados, com o já se disse, segundo pesquisas empreendidas
pelo DEPRO, já vem cobrando taxas, tais como, os Tribunais de Justiça do Rio
de Janeiro - R$ 22,65 - ; Minas Gerais - R$ 50,00 (Capital) e R$ 62,00 (Interior);
e Distrito Federal - R$ 7,93.
Esse Pr ojeto está em andamento na Assembléia Legislativa, porquanto
não há previsão expressa na Lei Estadual nü 4.952/85

171

Justitia, São Paulo, 63 (195), ju l/s e t 2001

D O U TR IN A

Essa cobrança, além de se constituir em mais uma fonte atrecadadora
do Estado, desestimulizaria todos aqueles que se utilizam da máquina judiciária,
via A gravo de Instrum ento, em busca de julgam entos sem a m ínim a
possibilidade de êxito. Recorrem, simplesmente, porque o recurso é gratuito.

Justificativa:
Deixa, assim, o Agravo de Instrumento, de ser dirigido diretamente ao
Tribunal competente, solucionando-se, em grande parte, os graves problemas
da Justiça de Segundo Gi au, no ponto culminante do emperramento da máquina
judiciária, no que se refere à ausência de celeridade processual, passando a
dar-se prioridade absoluta aos julgamentos dos recursos de Apelação
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Deve-se, portanto, sujeitar-se o Agravo de Instrumento ao preparo,
consoante disposição contida no artigo 52.5, § 1°, da lei Adjetiva Civil.
“Art. 52.3 Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o
tr ibunal dele conheça, pr eliminar mente, por ocasião do julgamento da apelação
§ l QNao se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente,
nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal Todavia,
poderá o Tribunal apreciar a matéria nele suscitada, desde que seja daquelas
sobre a qual deva se pronunciar de oficio”.
Justificativa
Poderá ter sido suscitada, por exemplo, a nulidade da citação, pela
ocorrência de qualquer vício que a macule (“RP”, 5/351, em 30), ou a d e coisa
julgada (STJ - 4'à Turma, REsp nü 34 171-5-RJ, Rei Min Ruy Rosado, j,
25 10 1994, provimento - v u., DIU 21 l í 1994,pág 33 771, 1 -c o l, em ),
Nessas circunstâncias, como se trata de nulidade absoluta, não seria
crível que, estando patente esses vícios, o Tribunal deixasse de conhecê-lo,
tendo a obrigação de pronunciar-se de ofício
“§ 2a Interposto o agravo, o juiz poderá reformar sua decisão, após
ouvida a parte contrária, em 5 (cinco) dias
§ 3ÜDas decisões interlocutórias proferidas em audiência admitir-se-á
interposiçáo oral do agravo retido, a constar do respectivo termo, expostas
sucintamente as razões que justifiquem o pedido de nova decisão.
§ 4- Será sempre retido o agravo das decisões posteriores à sentença,
salvo caso de inadmissibilidade da apelação”.*IV
“Art 524 O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao Juiz
de Primeiro Grau competente pata a causa, através de petição, que conterá:
I - a exposição do fato e do direito;
II - as razões do pedido de reforma da decisão;
III - a indicação das peças do processo que devam ser trasladadas;
IV - o nome e o endereço completo dos advogados, constantes do
processo”

“Art 525 A petição de agravo de instrumento conterá:
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante
e do agravado;
II - facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis.
§ ]- A com panhará a petição o com provante do pagam ento das
respectivas custas, consoante tabela oficial, publicada pelo Estado
§ 2ÜNo prazo do recurso, a petição será protocolada na Vara a que é
dirigida, ou postada no correio sob registro com aviso de recebimento, ou através
de Protocolo Integrado, ou, ainda, por outra forma prevista na lei local”
Justificativa:
O Protocolo Integrado, já existente no Estado de São Paulo, visa facilitar
a interposição do recuiso àqueles que residem ou possuem seu domicílio em
cidades distantes da sede
“Art. 526. Deferida a formação do agravo, o agravado será intimado
para, no prazo de 10 dias, indicar as peças dos autos, que serão trasladadas, e
juntar documentos”
Justificativa:
Foi abolida, poi óbvio, a exigência contida no atual artigo 526,
porquanto o agravo não mais será interposto junto ao Tribunal
“Art 527 Recebido o agravo de instrumento no Juízo, e distribuído
incontinenti, se não for o caso de indeferimento da liminar, o Juiz:
I - poderá atribuii efeito suspensivo ao recurso;
II - intimará o agravado, na mesma oportunidade, por oficio dirigido
ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, paia que responda
no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender
convenientes; nas comarcas sede de tribunal, a intimação far-se-á pelo óigão
oficial;
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III-u ltim ad as as providências dos incisos anteriores, mandará ouvir o
Ministério Público, se for o caso, no prazo de 10 (dez) dias.

2000, endereçada ao Exmo Sr. 3ÜVice-Presidente deste Egrégio Tribunal,
ilustram a situação caótica a que chegamos, somente neste Egrégio Tribunal
de Justiça, referentemente ao represamento de feitos e constitui-se num alerta
a todos quantos pertencem ao quadro do Poder Judiciário do Estado. E isto se
deve, evidentemente, ao atual sistema de interposição e processamento dos
Agravos de Instrumento.
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Parágrafo único Para que o impetrante obtenha efeito suspensivo, é
preciso que fique suficientemente demonstrada a ocorrência de prejuízo que
poderá advir da pronta execução da decisão”.
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“Art. 528 Da decisão do juiz no agravo de instrumento, caberá pedido
de retratação ao magistrado imediatamente competente - substituto legal
obedecendo-se rigorosamente à Lei de Organização ludiciária, em tudo o que
couber naquilo que for atinente à questão de competência.

Por isso, medidas urgentes e inadiáveis devem ser tomadas junto aos
Poderes Legislativo Federal e Executivo, tendentes a mudar radicalmente o critério
em vigor, porquanto o excesso de recursos processuais é o maior problema atual,
que o projeto da Deputada Zulaiê Cobra, infelizmente, não o enfrenta

Parágrafo único M antida ou reformada a decisão, a parte interessada
poderá requerer que o agravo fique retido, devendo pedir que o Tribunal dele
conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação, observandose, in casu, o disposto no § l ü, do artigo 523”.

Aguardando discussões e sugestões a respeito da apresentação deste
esboço de mudança na legislação processual quanto ao Agravo de Instrumento,
subscrevo-me

Justificativa:
Elim ina-se, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de
instrumento diretamente aos Tribunais, sistema atualmente responsável pelo
represamento dos recursos de apelação no Segundo Grau de Jurisdição, que
vem implicando na mor osidade e no emperramento dos feitos, com desprestígio
para a própria Justiça e flagrante prejuízo para as partes
Poder-se-á argumentar que a maior dificuldade no processamento do
agravo de instr umento, residirá nas Comarcas de PrimeiraEntrância, onde exista
somente um Juiz
Entretanto, ressalte-se que, além de uma Comarca hoje em dia não
ficar muito distante uma da outra, em qualquer parte do País, existem meios
que facilitam a comunicação, tais como o Protocolo Integrado, e a remessa
pelo Correio.
“Art 529 O agravo de instrumento não será conhecido:

Atenciosamente,
Osvaldo da Silva Rico

Dos Embargos Infringentes
Artigos 5.30 a 534 do Código de Processo Civil
O artigo 530, do Código de Processo Civil, preceitua:
“Cabem embargos infringentes quando não for unânime o julgado
proferido em apelação e em ação rescisória Se o desacordo for parcial, os
embargos serão restritos à matéria objeto da divergência”.
Os em bargos infringentes do julgado eram cham ados, antes, de
embargos de nulidade e infringentes do julgado
Manuel de Almeida e Sousa argumentava que o direito romano e “as
nações” desconheciam esse recurso (“Segundas Linhas”, II, 6)
J J. C Pereira e Sousa tinha-o como invento do direito português
(“Primeiras linhas”, II, 6, nota 594)
Não convém que a nossa legislação processual civil continue adotando
o recurso de Embargos Infringentes, tal qual encontra-se atualmente no Código

§ l ü Se interposto fora do prazo legal, ou não cumpridos os requisitos
constantes nos artigos 524 a 526;

Cada Câmara, nos Tribunais de Justiça do País, é composta de cinco
Desembargadores; idem de cinco Juizes nos atuais dois Tribunais de Alçada.

§ 2ÜSe o julgamento do agravo de instrumento importar prejulgamento
da lide, remetendo-se a discussão e análise para o julgamento de eventual
apelação

Durante a pluralidade de legislações processuais dos Estados-membros do
Br asil, a tendência à adoção dos Embargos Infringentes, foi expressivamente negativa

Nota: As fotos ilustrativas enviadas pelo Ilustre Desembargador José
Geraldo de lacobina Rabello, juntamente com sua missiva de 7 de agosto de

Assim é que o Decreto nü 848, de 11 de outubro de 1890 - Justiça
Federal - , era hostil aos embargos Só os permitia de simples declaração, ou
de restituição, segundo o saudoso Mestre Pontes de Miranda, in “Comentários
ao Código de Processo Civil”, págs. 318/319, Forense, Tomo VII.
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No “Código de Processo Civil e Comercial do Estado de São Paulo” Lei nü 2.421, de 14 de janeiro de 1930—, não existiam os Embargos Infr ingentes
Só se admitiam os seguintes recursos:

e o 5Ü (quinto) Juiz, podendo pedir vista dos autos, caso não se sinta em
condições de proferir o seu voto no momento”.
“Art 531. Se o desacordo for parcial, a votação do 4üe do 5- Juiz ficará
restrita à matéria objeto da divergência”
“Art 532 O advogado da parte interessada poderá, se estiver presente
ao julgamento, requerer para pioceder à sustentação oral, limitando-se única e
exclusivamente ao desacordo” .
“Art. 533 0 4ü e o 5° Juiz não poderão abster-se de votar as questões
divergentes, sob o fundamento de já ter manifestado opinião a respeito, nem
sob qualquer outro pretexto”.
“Art 5.34. Estando ausente, inclusive por impedimento, falta, férias,
doença, designação pata compor banca de concurso público, ou qualquer outro
motivo, convocar-se-á, de imediato o seu substituto legal, em consonância com
o Regimento Interno do Tribunal de Justiça”.
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1 - Agravo (de instrumento, e de petição);
2 -A pelação;
.3 - Revista
Eram tratados nos artigos 1 068 a I 126, parágrafo único.
Havia a Carta Tèstemunhável e da Ordem Advocatória, que era cabível
dentro dos três dias seguintes à intimação de decisão (o Código falava em
despacho) que negava interposição ou seguimento de agravo, caso em que a
parte requeria ao escrivão do feito (art. 1 127)
Se se tratasse de caso expresso de agravo de petição, poderia o
testemunhante requerer ao Presidente do Tribunal de Justiça ou juiz singular de
segunda instância, que mandasse sobrestar no seguimento do feito, até o
julgamento da Carta (parágrafo único).

Assim, ter íamos aquestão definitivamente julgada, em no máximo, três (3)
ou quatro (4) Sessões, sem necessidade da interposição dos Embargos Infringentes..

Justificativa - Exemplo
M L . e S S/C L , ingressou com recurso de Apelação ns 94 642-4/7,
em 28 5 1998, nos autos da ação de cobrança ajuizada por P P M e C L.,
contra M L. e S. S/C. L , A M S . F . e M N d e S . (fls. 119/1.32)
Igualmente inconformadas, P P M e C L ingressaram com o apelo
de fls 335/143, cujo julgamento, em 23.5 2000, negou provimento ao recurso
da autora e deu provimento parcial ao da co-ré, contia o voto do Revisor, que
dava parcial provimento ao reclamo da autora e negava ao da ré (fls 188/205)
Em 29.6.2000, o V Acórdão foi registrado, sendo remetido ao Depro
7, em 4 7.2000, que providenciou sua publicação em 7 7 .2000 (fls 206).
Houve Embargos de Declaração, em 14 7.2000 (fls. 208/209)

Estar-se-ia submetendo a questão, sem interposição desse recurso, ao
mesmo corpo acrescido, isto é, aos componentes da Câmara.

Somente em 16.8.2000 os autos foram conclusos ao Relator, que na
mesma data mandou à M esa (fls 210).

Ora, considerando-se que cada Câmara possui cinco (5) Magistrados,
embora cada Turma Julgadora se componha de três (3) quando o julgamento
não for unânime, ou seja, 2x 1 (dois a um), nada impede que se dê, de imediato,
a oportunidade de votar um quarto Juiz, que, se sentir em condições, poderá
desde logo pr oferir seu voto, ou, caso contrário, pedir vista dos autos
Nesta última hipótese, na Sessão seguinte, dar-se-á a palavra ao 5QJuiz,
que poderá usar do mesmo critério do quarto Juiz, ou seja, proferir desde logo
seu voto, ou pedir vista dos autos.

Eliminar-se-ia a possibilidade do Relator indeferir, de plano, a petição
dos em bargos infringentes, bem com o à an álise dos pressu p o sto s de
admissibilidade recursal
Assim, em não sendo unânime o julgamento proferido em recurso de
apelação, ou em julgado de ação rescisória, dá-se continuidade à colheita de
votos pelos demais membros da Câmara, definindo-se a divergência.
Destarte, os artigos atinentes aos Embargos Infringentes, passariam a
ter a seguinte redação:
“Art. 530 Quando não for unânime o julgado proferido em apelação e
em ação rescisór ia, votarão, na mesma Sessão, subsequentemente, o 4Ü(quar to)

Mais de um mês depois, os Embargos foram julgados (fls 212/217).
O V Acórdão foi registrado pelo Depro 27, em 25.9 2000, remetido ao
Depro 7, em 27.9.2000, cuja publicação deu-se em 4 10 2000 (fls 218).
Em 16 10.2000,P. P. M. eC . L interpõem Embargos Infringentes (fls.
220/225), concomitantemente com Recurso Especial (fls 227/235).
Conclusos os autos ao Desembargador R O , em 25 10 2000, que, no
dia seguinte - 26.10 2000 - determinou o seu processamento (fls 2.37).
Com vistas dos autos paia impugnação, em 14 11 2000, a vista foi
publicada em 17 11.2000, e apresentada a impugnação, em 4.. 12 2000.
Conclusos ao Desembargador Relator, em 13 12 2000
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Após, irá ao Desembargador Revisor, que, depois de examiná-los,
mandará à Mesa.
Provavelmente, estes Embargos Infringentes somente serão julgados
em fevereiro de 2001, o que implica dizer que, entre a data do V Acórdão de
23.5.2000, até fevereiro de 2001, terá decorrido cerca de 9 (nove) meses para
serem julgados os Embargos Infringentes
Uma verdadeira gestação jurídica, com a movimentação de toda a
máquina judiciária
Pela proposta apresentada de alteração no processamento e julgamento
de casos em que haja divergência, atingir-se-á o m esm o resultado, em
excepcional auferimento de tempo e dispêndio no campo da organização
judiciária, e com reais propósitos vantajosos para as próprias partes, dada a
celeridade imprimida ao julgamento
Dos E m bargos de D eclaração
Artigos 535 a 538, do Código de Processo Civil
A interposição dos Embargos de Declaração tem sido em grande número
no Tribunal de lustiça de São Paulo, movimentando e contribuindo para o
emperramento de toda a máquina judiciária
Aliás, a proliferação do uso indiscriminado de instrumentos jurídicoprocessuais, como o Mandado de Segurança; a Ação Rescisória; o Agravo de
Instrumento; o Habeas Corpuv, a Revisão Criminal, estes na esfera criminal,
assim como, os Embargos de Declaração, estes na maioria das vezes com
roupagem de natureza infringente e com pretenso questionamento, constituindose em autêntico segundo recurso de apelação, quase sempre mal disfarçado, é
que emperram a máquina judiciária do Segundo Grau de Jurisdição
Na maioria dos casos, há Iitigância de má-fé, o que faz com que se
imponha a sanção estabelecida nos artigos 16, 17 e seus incisos, e 18, todos do
Código de Processo Civil, de acordo com a nova redação dada pela Lei nü
9.668/98, em relação a estes dois últimos.
Destarte, o ideal, para mitigar a situação e inibir esse insuportável abuso
postulatór io, sei ia a pequena alteração no artigo 536, que passaria a ter a seguinte
redação:
“Art. 536 Os embargos serão opostos no piazo de cinco dias, em petição
dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou
omisso, estando sujeitos a preparo”
Como se observa, apenas excluiu-se a palavra não, passando a imporse a obrigatoriedade de recolhimento de custas, de acordo c o m a Tabela Oficial
a ser aprovada
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SEÇÃO CRIMINAL

Homicídio em co-autoria - Denúncia e
pronúncia genéricas, não individualizando modalidade de par
ticipação dos co-réus-A purado, mais tarde, ter um dos co-réus,
som ente, atirado contra a vítim a, lim itan do-se o outro a
acompanhá-lo ao local do crime e emprestar-lhe apoio moral na
execução - Oferecido libelo, asseverando ter o co-réu - assessor
no crime - perpetrado ato material, de atirar na vítima - O Pro
motor de Justiça veio a aditar, em seguida, o libelo, para, supri
m ida assertiva de prática, por aquele, de ato de execução mate
rial do crime, circunscrever seu papel a mero apoio moral Impetrado h a b e a s c o r p u s , postulando, a pretexto de inovação e
surpresa, a anulação do recebimento do aditamento ao libelo Ordem indeferida - Considerando válido e regular o aditamen
to ao libelo, por ter a virtude de melhor precisar e circunscrever
a acusação contra o co-réu (coadjuvante e não autor material),
possibilitando deliberar o Conselho de Sentença, com mais pro
priedade, sobre o mérito da participação daquele no crime e sua
eventual responsabilidade, suavizados, inclusive, os termos da
imputação, restringindo-a e não ampliando-a.
H a b ea s C orpus -

José A lves de C crqueira Cesar
Procurador de Justiça - SP_________ ____________________ ________________________

HABEAS CORPUS N- 315.070-3/1
Impetrante: David Eduardo Depiné Filho
Paciente: R.R.O.
P arecer
.

da

P rocuradoria

de

J ustiça

O Procurador do Estado Davi Eduardo Depiné Filho impetra ordem de
habeas corpus em favor de R.R.O., asseverando achar-se aludido paciente -
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pronunciado conjuntamente com o co-réu P.S.S. pelo homicídio qualificado
por motivo torpe de H.M.T. - a sofrer constrangimento ilegal por parte da
MM. Juíza Presidente do 1-Tribunal do Júri da Comarca da Capital, consistente
em receber aditamento ao libelo, realizado pelo Dr. Promotor de Justiça, para
fms de alteração do papel daquele no crime, de co-autor dos disparos de revólver
responsáveis pela morte da vítima, para simples condição de condutor do autor
material, P.S.S., ao encontro daquela e apoio moral na consumação do evento
ilícito. Essa alteração dos termos de acusação, consoante o ilustre impetrante,
colidiria com a pronúncia e que considerou paciente e co-réu, indistintamente,
como co-autores materiais do homicídio, além de configurar surpresa, inovação
e cerceamento de defesa, a gerar nulidade processual. Postula, por conseguinte,
a concessão de ordem, a fim de se anular o despacho de recebim ento do
aditamento ao libelo e restabelecimento do originai.
Consigne-se a denegação de medida liminar (fls.).
Prestadas informações pela d. autoridade impetrada (fls.), confirmando
o recebimento do aditamento ao libelo e mesmo por não importar em atribuição
de “conduta mais grave” ao paciente, na parceria criminosa.
A ordem é de ser denegada.
Tormentoso e inçado de dificuldades, tanto na doutrina como em caso
concreto, estabelecer-se, em crimes de autoria concursal ou coletiva, o pape! e
o alcance da responsabilidade de cada um dos cúmplices, se de autor material
ou partícipe.
Tanto é que admitida, principalmente pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, certa atenuação ao princípio de individualização
da conduta de cada co-réu pela denúncia, podendo ela ser precisada e decantada
no curso da própria ação penal.
Na presente hipótese de homicídio, tem-se que, indiscutível a presença
do paciente e do co-réu à cena daquele, a instrução criminal acabou por aclarar
e confirmar de vez a prática exclusiva, pelo último, dos disparos de revólver
contra a vítima, limitando-se, o primeiro, a conduzir referido parceiro ao local
e emprestar-lhe apoio mora! e encorajamento.
Convém salientar ter sido a pronúncia vazada em termos genéricos em
relação à co-autoria, limitando-se ela a dizer que, ao que tudo indica, o paciente
e co-réu foram os autores do delito (fls.), o que deve ser entendido e interpretado
no sentido de que - pouco importando a forma ou modalidade de atuação sobre ambos recai a responsabilidade pelo evento, por força do concurso.
Assim sendo, e em se tratando de pronúncia em termos genéricos em
relação à co-autoria, o aditamento ao libelo, ao precisar melhor a forma de
atuação do paciente no crime, não implica em afronta ou colidência com aquela,
mas em amoldamento válido e lícito. Com a virtude, inclusive, de o Conselho
de Sentença, melhor individualizada e precisada a conduta do paciente no crime
pela acusação, pode deliberar, de forma mais própria e correta, sobre o mérito
da causa e a responsabilidade eventual daquele.

Se é dado ao réu reclamar de acusação vaga e imprecisa, a dificultar a defesa,
não parece lógica a objeção em relação a imputação circunscrita. E é o que se operou
com o aditamento ao libelo, que por sinal atenuou a gravidade da conduta do paciente,
possibilitando, inclusive, questionamento sobre menor participação no crime.
Saliente-se, por fim, que a jurisprudência, em caso de dúvida sobre a
forma de participação de co-autor do crime, permite até a formação de duas
séries de quesitos, o primeiro, propriamente sobre a autoria material e, o
segundo, sobre a participação:
“Na impossibilidade de fixação exata do acusado como autor material ou
co-autor da infração, dadas as peculiaridades do caso, a formação de duas séries de
quesitos, para que os jurados pudessem optar por uma delas, não acarreta a nulidade
do julgamento por esse motivo” (TJSP—A C -R el. Des. Carmo Pinto -R T 559/312),
Na presente hipótese, e não chegando o órgão da acusação a pleitear a
seriação dupla e alternativa de quesitos, mal não se divisa em, efetuando, a
tempore, o aditamento ao libelo, atribuirão paciente, não a co-autoria do crime,
mas mera participação, permitido e não prejudicado o exercício da ampla defesa
no desenrolar do julgamento da causa pelo júri.
D ia n te do e x p o sto , nosso p a re c e r, p o r não se v islu m b ra r
constrangim ento ilegal no recebim ento do aditam ento ao libelo, é pela
denegação do writ.
São Paulo, 22 de maio de 2000.
José Alves de Cerqueira César, Procurador de Justiça
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A córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n- 315.0703/1 -00, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante o Bacharel Davi Eduardo
Depiné Filho, sendo paciente R.R.O.
A cordam , em Sexta Câmara Criminal de Férias de “Julho/2000” do
Tribunal de Justiça do Estado de São Pauío, por votação unânime, denegar a
ordem, de conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Participaram do julgamento os Desembargadores Debatin Cardoso
(Presidente) e Marcondes D ’Ângelo.
São Paulo, 27 de julho de 2000.
Pedro Gagliardi, Relator
- R elator
R.R.O., por seu patrono, impetra a presente ordem de habeas corpus,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de
Direito da 1a Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o pronunciou,
juntamente com o co-réu P.S.S., pelo homicídio qualificado por motivo toipe de
V oto

nü 8.898
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que supostamente, com um comparsa, teria furtado suas residências.
A rgum enta o D efensor que o paciente está sofrendo m anifesto
constrangim ento ilegal, em virtude de decisão proferida pelo MM. Juízo a
quo, o qual ignorando a m anifestação da Defesa, recebeu o aditam ento do
libelo acusatório, que alterou o papel do paciente no delito, contrariando a
denúncia e a própria decisão de pronúncia, ocorrendo, assim , a violação do
princípio do devido processo legal, gerando um a insanável nulidade ao feito
e o desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e da am pla
defesa.
Pretende o impetrante que seja acolhida a ordem de habeas corpus
para anular o r. despacho de recebimento do aditamento do libelo, determinandose o prosseguimento do feito.
A liminar foi indeferida à fls.
Prestadas as informações de estilo às fls., m anifestou-se a douta
Procuradoria pela denegação da ordem às fls.
Os autos então foram conclusos ao Des. Pereira da Silva, que requereu
inform ações com plem entares ao Juízo de origem (fls.), as quais foram
prestadas à fls. O Depro 23 prestou informação à fls., de que o Exmo. Des.
Pereira da Silva fora promovido ao Egrégio Tribunal de Alçada Criminal,
sendo os autos conclusos ao Sr. Des. 2- Vice-Presidente, que os remeteu a
nova d istrib u ição (fls.). Finalm ente, os autos foram conclusos a este
Desembargador Relator.
Esse é o relatório.
O aditam ento serviu apenas para explicitar m elhor a acusação,
restringindo-a, e não ampliando-a.
Podería haver prejuízo para o paciente se tivesse tornado a sua situação
mais gravosa e, nesse caso, poder-se-ia cogitar a respeito da legalidade do
aditamento.
Como houve apenas um melhor enfoque da questão, com possível
abertura para solução favorável ao postulante, não é caso de se conceder a ordem.
Com acerto ponderou a douta Procuradoria no parecer de fls.
“Assim sendo, e em se tratando de pronúncia, em termos genéricos em
relação à co-autoria, o aditamento ao libelo, ao precisar melhor a forma de
atuação do paciente no crime, não implica em afronta ou colidênciacom aquela,
mas em amoldamento válido e lícito. Com a virtude, inclusive, de o Conselho
de Sentença, melhor individualizada e precisada a conduta do paciente no crime
pela acusação, poder deliberar, de forma mais própria e correta, sobre o mérito
da causa e a responsabilidade eventual daquele”.
Adota-se o parecer da douta Procuradoria.
Denega-se a ordem.
Des. Pedro Gagliardi, Relator
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- Im petração contra decisão do juízo
das Execuções Criminais - Existência de recurso próprio e
específico - Inviabilidade - Não conhecim ento
H a b ea s C o rp u s

Tharcillo Toiedo Neto
Procurador de Justiça convocado - SP------------------------------------------------------------------

HABEAS CORPUS Nü 316.321.3/5 - Nova Granada
Impetrante: Antonio Alberto C. de Lemos
Paciente: V.C.S.
P arecer

da P rocuradoria de

J ustiça

O advogado Antonio Alberto C. de Lemos impetrou em benefício do
paciente, qualificado nos autos, a presente ordem de habeas corpus, dizendoo submetido a constrangimento ilegal por obra do MM. Juiz de Direito da Vara
de Execuções Criminais da Comarca da Nova Granada.
A impetração reclama do indeferimento de pedido de progressão de regime
da pena recebida pelo paciente no plenário do Tribunal do Júri, em sede de execução
provisória, afirmando que este atende os requisitos exigidos para tanto.
Pede seja reavaliada a decisão, dando a possibilidade de solução mais
favorável ao paciente, como forma de sanar a coerção.
Como pedido alternativo, alega o impetrante que está o paciente ilegalmente
recolhido em presídio do regime fechado, quando deveria estar no regime semiaberto, obtido por sentença ainda não transitada em julgado para a acusação.
Como forma de sanar a apontada coerção, quer aguarde o paciente
vaga em regime aberto até a almejada transferência.
Bem processado o writ e indeferida liminar pretendida, vieram as
informações da digna autoridade apontada como coatora, que se encontram
encartadas às fls.
É o que de relevo apresenta o caso vertente.
O parecer é pelo não conhecimento da ordem.
Não merece ser conhecida a ordem, porque o habeas corpus não é
substitutivo do recurso de agravo, previsto na LEP, sede mais adequada para
apreciar com amplitude a congérie probatória de molde a avaliar a correção da
decisão ora profligada no primeiro pleito.
Vale dizer, se o paciente ou seu defensor não se conformam com a
decisão da Vara, devem procurar a via procedimental correta e não tentar atalhar
sua pretensão pelo caminho do writ.
“Habeas Corpus - Impetração contra decisão do juízo das Execuções
- Existência de recurso próprio e específico - Inviabilidade - O habeas corpus
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não pode ser usado como substituto do recurso ordinário. Caso contrário, ele
seria transform ado em um super-recurso, sem prazo certo para a sua
interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em julgado,
já que poderíam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio heróico.
(Haheas Corpus n - 201.602/3 em 20.12.1990, 1-- Câmara, Relator: Hélio de
Freitas, RJDTACrim 12/167).
E ainda,
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta seu entendimento de
que a passagem do condenado, de um regime de cumprimento de pena para outro,
pressupõe o atendimento de condições objetivas e subjetivas para obtenção do benefício,
circunstâncias que se tomam impossíveis de serem examinadas na via do habeas corpus,
dado seu âmbito estreito” (STF - HC - Rei. limar Galvão, de 13.3.92, pág. 2.924).
Quanto ao pedido alternativo, entendemos que melhor sorte não merece
o paciente.
M esm o adm itindo a discutível validade da cham ada execução
provisória, ante a inexistência do trânsito em julgado para a acusação, não
merece ser conhecida a ordem, porque a matéria invocada na inicial diz respeito
à execução da pena propriamente dita, de exclusiva competência do Juízo das
Execuções e sua apreciação teria a característica de supressão de instância
(RJDTACrim 26/240).
Vale dizer, ao Juízo incumbe promover transferências de presos, de
acordo com suas possibilidades e em não havendo desídia ou perseguição
sumamente evidentes, não há de se contemplar a hipótese de conhecer habeas
corpus onde se postula a medida, uma vez que a prisão do condenado é legal.
“Não se conhece de habeas corpus, em que se postula transferência para
estabelecimento adequado ao cumprimento da pena carcerária em regime semiaberto ou então o recolhimento em domicílio, se o Juízo da execução tomou
todas as providências que lhe estavam afetas para a transferência e esta não se
deu por falta de vagas” (TACRimSP - HC - Rei. Hélio de Freitas - RJD 7/214).
No mesmo sentido, RJDTACrim 27/227, 30/367.
Finalmente, e apenas para argumentar, o feito revela que o paciente
não tem o direito líquido e certo cie alcançar progressão de regime, consoante
se vê da r. decisão copiada às fls., que por sua excelência encerra a pendência.
Pelo não conhecimento do writ, por qualquer dos ângulos enfocados, é
o parecer que ofereço à elevada consideração desta Colenda Câmara.
São Paulo, 6 de junho de 2000.
Tharcillo Toledo Neto, Procurador de Justiça convocado

A cordam , em Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, por votação unânime, não conhecer da impetração.
I - O Advogado Antônio Alberto C. de Lemos impetra habeas corpus em
favor de V.C.S., qualificado às fls., contra o MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Nova Granada, com referência ao Processo na 52/97, em
cujos autos o Paciente se viu condenado ao cumprimento de 8 anos de reclusão e 10
dias-multa, em regime semi-aberto, nos termos dos arts. 121, caput; 29; 69; e, 155, §
4a, IV, todos do Código Penal, a Acusação e a Defesa tendo apelado dessa condenação.
Alega-se que o Paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal,
por estar submetido ao regime fechado desde 1 1 de março de 1997, quando
preso preventivamente, sendo que, determinada e expedida carta-de-guia
provisória, o Ministério Público veio de se manifestar contra a progressão de
regime e a remição de dias trabalhados, o MM. Juízo Impetrado indeferindo a
progressão, mas deferindo a remição.
A rgum enta-se que o indeferim ento da p ro g ressão c o n tra ria o
Provimento na 6/2000, desta Egrégia Corte, quando admite execução provisória
mesmo na pendência de recurso.
Aduz-se que, enquanto aguarda vaga no regime adequado, o Paciente
se acha recolhido a regime mais rigoroso, porquanto preso na Cadeia Pública
local, ou seja, submetido a constrangimento ilegal.
A medida liminar foi indeferida (fls.).
As informações vieram prestadas através do ofício de fls., instruído
com documentação pertinente.
O D. Opinamento Ministerial é pelo não conhecimento (fls.).
É o relatório.
II - Consoante bem antecipado pelo D. Parecer, a impetração não admite
conhecimento.
É de se observar, desde logo, que a execução provisória, - ainda que
sacramentada pelo Provimento na 6/2000, - é procedimento absolutamente
ilegal, a partir, do princípio de que ao Poder Judiciário, - mormente o estadual,
- falece com petência para legislar em matéria atinente a direito penal e
processual (CF, art. 2 2 ,1), sequer complementar (art. 22, parágrafo único) ou
suplementarmente (art. 24, § 2a).
E a União não legislou a respeito.
De qualquer forma, admitida a execução provisória, as decisões proferidas
em seu curso se tornam passíveis de agravo (Lei na7.210/84, art. 197).
Tal procedimento é de ser aqui observado, tendo-se em conta que a
progressão de regime, ademais, exigiría a realização de exame criminológico,
cujo conteúdo não admite apreciação em sede de habeas corpus.
Outrossim, há flagrante confusão, quando se alega que o Paciente se
acha recolhido a regime fechado.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus ny3 16.321 3/5-00, da Comarca de Nova Granada, em que é impetrante o Bacharel Antônio
Alberto C. de Lemos, sendo paciente V.C.S.:
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Com efeito, na pendência de recurso, a prisão é, ainda, processual, por não
haver título executório formado, este sendo decorrente de decisão transitada em
julgado, sendo que, no feito subjacente, ambas as partes recorreram da R. Sentença.
Contudo, apesar disso, se admitida a execução provisória, é de se convir
que o sistem a penitenciário, por sua superlotação, exige se aguarde a
disponibilidade de vaga no regime adequado. Aliás, se ao Paciente não se impôs
regime mais severo, também não se lhe assegurou o cumprimento de pena em
regim e m ais brando do que o previsto, o que resultaria em m anifesta
inobservância do princípio da progressão prisional.
Ademais, essa é a mais uma vicissitude desnecessariamente engendrada pelo
Provimento n- 6/2000, posto que, a se lhe dar efeito, acabar-se-ia por conceder, a preso
provisório, situação melhor do que o preso definitivo teria todo o direito de reclamar.
Enfim, no caso, o habeas corpus não é a via pertinente à apreciação da
pretensão de ordem executória, pela amplitude e profundidade do exame pretendido.
III - Em conseqüência, não conheceram da impetração.
Participaram do julgamento os Desembargadores Passos de Freitas e
Canellas de Godoy.
São Paulo, 27 de junho de 2000.

O advogado Luís Ricardo Moreira impetra, em favor de F.L.P, o presente
habeas corpus, afirmando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
nos autos do processo nu 149/99-JE, em trâmite perante a l l'ú Vara Criminal da
Comarca da Capital, porque, segundo aduz, ocorreu a decadência, atinente ao
delito do artigo 129, § 6U, do Código Penal e a prescrição do crime do Código
de Defesa do Consumidor - art. 66 da Lei n- 8.078/90, uma vez que entende
que o fato foi culposo (fls.).
A inicial veio instruída com documento (fls.).
A liminar foi concedida para suspensão do andamento do feito até final
julgamento do writ (fls.).
A digna autoridade impetrada prestou informações às fls.
C onsta que no mês de setem bro de 1997, a consum idora D.P.P.
adquiriu um a carteia do produto “Press&Go, Nail Colours”, unhas de resina,
acom panhado de um tubo de cola “Ultra Bond - Nail Glue”, produto norteamericano, distribuído no Brasil pela empresa “Perfumes Dana do Brasil S/
A ”, cujo representante legal é o paciente; ao utilizar o produto, segundo as
instruções da embalagem, a vítima sentiu ardência e forte coceira; no dia
seguinte, não suportando mais aqueles sintomas, retirou as unhas postiças e
constatou as lesões nas pontas dos dedos; a ofendida procurou auxílio médico;
informou D. a omissão quanto aos cuidados a serem tomados, quando da
aplicação das unhas de resina (fls.).
As lesões e o nexo causai estão demonstrados por meio de exame de
corpo de delito (fls.).
O laudo pericial copiado às fls., demonstra que, em inglês, existe
advertência no verso da embalagem do produto, verbis: “Do not glue ifallergic
to ethyl cya n o cryla te", situada na prim eira fase do item “CAU TIO N” ,
concluindo tratar-se de uma contra-indicação do uso dessa cola para indivíduos
alérgicos ao etil-cianocrilato e que inexiste informações em português na
etiqueta anexa.
Pelo que se constata, o fato não é atípico.
Toda vez que um produto importado puder causar riscos à integridade
física do consumidor e não vier vertido para o idioma nacional advertência de
segurança, o fato, a meu ver, tipifica infração penal em tese - artigo 66 do
Código de Defesa do Consumidor.
Atente-se. Não se trata, tão-somente, de mera não tradução de texto
informativo do bem comercializado; há evidente “plus” consistente no real
perigo ao consumidor que não vem alertado para as cautelas da contra-indicação
do produto e do risco efetivo que passa a correr com sua utilização.
A lei de proteção penal ao consumidor cria a “obrigação geral penal de
informar”.
E toda vez que um produto possa oferecer risco ao consumidor e não
haja a tradução dessa advertência para o idioma pátrio, com certeza desprotege-

Bittencourt Rodrigues, Presidente e Relator

‘‘H a b e a s C o r p u s - Tipicidade - Produto estrangeiro nocivo
sem tradução para o idioma pátrio da nocividade - A lei de prote
ção penal ao consumidor cria a obrigação geral penal de infor
mar - Toda vez que um produto importado puder causar riscos à
integridade física do consumidor e não vier vertido para o idioma
nacional advertência de segurança, o fato tipifica infração penal
em tese-A rtig o 66 do Código de Defesa do Consumidor”
L udgero H enrique Perdizes
Promolor de Justiça designado - S P ______ __ ___________________________________

HABEAS CORPUS N“ 350.850/0 - São Paulo
Impetrante: Luís Ricardo Moreira
Paciente: F.L.P.
P arecer

da

P rocuradoria

Egrégio Tribunal,
Colenda Câmara,

de

J ustiça
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se quem a lei procura tutelar, e aumenta-se o lucro das empresas pois evidente
que a ausência de alerta para contra-indicação deixa de inibir a compra.
E não há como negar-se que a falta de tradução para o idioma português,
notadamente no particular aspecto da potencial nocividade ou contra-indicação
do produto, para uma imensa maioria da população, implica em falta efetiva
de informação.
Aliás, seria muito fácil burlar a lei com prática de igual jaez. Importase qualquer produto que possa causar riscos ao consumidor e deixa-se de efetuar
a tradução de possíveis contra-indicações ou nocividades que ele apresente.
Da alegada decadência.
D., que consta ter adquirido o produto em setembro de 1997, vitimada
pela sua utilização, procurou, em dezembro de 1997 a delegacia de polícia nesse período de dois meses - setembro de 1997 a dezem bro de 1997
inocorreu a decadência; na delegacia de polícia narrou todo o ocorrido,
constatando-se sua vontade de apuração do fato, tudo consoante se verifica do
b o letim de o co rrê n c ia copiado às fls., o que sa tisfa z a co n d ição de
procedibilidade, que não requer fórmulas sacramentais.
A propósito já se decidiu, verbis:

subjetivo, somente o exame aprofundado de provas acerca de sua ocorrência
ou não é que irá abalizar se houve culpa ou dolo.
E não sendo constatado prima facie todos os contornos da alegada
modalidade culposa da infração penal, inviável esmiuçar-se o elemento subjetivo
em sede de cognição reduzida, como o writ, sendo que a am pliação de
conhecimento deverá ocorrer no momento do recebimento de eventual denúncia
e no desenrolar da instrução criminal, se houver; cf. STJ RHC nü3.718-0 S P Ac. 6aTurma unânime - DJU 1-.8.94, pág. 18.682. No mesmo sentido, confirase RT 651/274, 693/419, 726/565.
Não afastado, portanto, de plano, a incidência do artigo 66, caput, do
Código de Defesa do Consumidor, cuja sanção máxima é de um ano e multa,
com prescrição em quatro anos (artigo 109, V, do Código Penal), incogitável a
ocorrência de tal causa extintiva da punibilidade, uma vez que não decorridos
mais de quatro anos da data dos fatos - setembro de 1997 - até este momento.
A análise aprofundada da prova das infrações deve ser reservada ao
feito original, porquanto não se pode prescindir do devido processo legal
respectivo, além do que a presente ação constitucional se destina, vale também
ressaltar, a conferir a legalidade dos atos da autoridade judicial, não a substituíla como juiz natural da causa.
Diante do exposto, o parecer é pela denegação da ordem, tornando-se
insubsistente a medida liminar concedida, a fim de que o feito tenha seu curso
regular.
São Paulo, 25 de outubro de 1999.
Ludgero Henrique Perdizes, Promotor de Justiça Designado

“A simples procura da autoridade policial para a efetivação da ação
penal caracteriza o uso do direito de representação, que não tem forma solene
ou sacramental” (TJSP, AP na 168.328-3, Fernandópolis, j., 3aC, Rei. Segurado
Braz, in TJSP 165/339).
“Se a vítima e seu pai comparecem na Delegacia de Polícia e em Juízo, há
manifesta intenção de processar o ofensor, que se traduz em representação” (TJSP,
SER nfi 161.381-3/4 - 4a C. - J. 23.11.95 - Rei. Des. Ferraz Felisardo, in RT
724/615).
Confira-se, ainda, verbis:
“Comparecimento à delegacia - Presunção de que pretende a adoção
de providências - Representação formulada - Nulidade inexistente” (Seleção
da COM JUR - Des. Otacílio Cordeiro da Silva - TJ-PB - 1997 - Data da
D ecisão 20.2.97 - Data da Public. 27.2.97 - N“ Processo 96.002743-0 Apelação Criminal - Org. Julg. Câmara Criminal - Cajazeiras).
Confira-se, também, os julgados insertos in RT 353/386, 745/546,752/
528, e RSTJ, 42/80.
Da alegada prescrição.
Conforme bem salientado pela ilustre Promotora de Justiça, doutoraNilza Pinheira
Chaim, não há falar ainda em prescrição, haja vista que haverá momento processual mais
adequado para a análise de dolo ou culpa da conduta do paciente (cf. fls.).
Ademais, dos elementos informadores do presente não se pode, a meu
ver, com certeza e de pronto, dizer que houve, tão-somente, culpa na conduta
do paciente. Para confirmar a assertiva do impetrante, atinente ao elemento
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n-350.850/
0, da Comarca de São Paulo - 17a V.C. (Proc. na 149/99), em que é:
Impetrante: Luis Ricardo Moreira
Paciente: F.L.P.
A cordam , em Décima Quarta Câmara do Tribunal de Alçada Criminal,
proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, cassando a liminar. V.U.
Nos termos do voto do Relator, em anexo.
Presidiu o julgamento o Sr. Juiz Renê Ricupero, participando ainda, os
Srs. Juizes San Juan França (2üJuiz) e Oldemar Azevedo (3uJuiz).
São Paulo, 23 de novembro de 1999
Cardoso Perpétuo, Relator
V oto #5.070

1. O advogado Luis Ricardo Moreira impetrou o presente habeas corpus
preventivo em favor de F.L.P., qualificado nos autos, com fundamento no artigo
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5a, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código
de Processo Penal, apontando, como autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito
da 17a Vara Criminal de São Paulo, alegando que o requerente está a sofrer
coação ilegal, pois houve instauração de inquérito policial, a requerimento de
D.P.P., junto ao Decon, contra a sua empresa, alegando que teria usado um
produto com ercializado ali e que isso teria lhe causado séria irritação
dermatológica e depois de dois anos, sem que ficasse caracterizado o nexo
causai entre o uso do produto e a irritação referida, os autos foram remetidos
ao M inistério Público, cujo representante opinou pela adoção de providências
previstas na Lei nü9.099/95, tendo sido, então, designada audiência preliminar,
prevista nos artigos 61 e 72 da referida lei e nessa ocasião o Promotor de Justiça,
oficiante nos autos, acenou com a possibilidade de considerar o paciente como
incurso nas sanções cominadas no artigo 129, § 6-, do Código Penal e artigo 66
da Lei de Defesa do Consumidor; ressaltou que, em nenhum momento, a “pseudovítima” (sic) apresentou, expressamente, a representação para que o processo
tivesse seus trâmites legais, no que se refere ao delito de lesões corporais culposas
e que além disso, em relação ao delito previsto no artigo 66 da Lei nu 8.078/90,
em sendo reconhecida a sua forma culposa, teria ocorrido a prescrição da pretensão
punitiva; que, não obstante pleitear, em primeira instância, a declaração da
decadência e da prescrição, o Ministério Público não concordou com o pleito e o
magistrado não as reconheceu e por isso pleiteava, de logo, aconcessão de liminar,
para que ficasse suspenso o processo até o julgamento definitivo do remédio
heróico impetrado: salientou, ainda, que não se podia alongar os prazos da
representação e da prescrição e por isso a continuidade da lide consubstancia,
segundo seu entendimento, indiscutível constrangimento ilegal: repete que não
se exerceu o direito de representação no prazo legal e era inevitável o
reconhecimento da decadência e assim não se poderia obrigar um cidadão a
comparecer a dado ato processual que sequer deveria se realizar; o decurso do
prazo é fatal e improrrogável e salienta que o pleito invocado é idôneo para a
d e c la ra ç ã o da e x tin ç ão da pu n ib ilid ad e e co n seq tien te c e ssa ç ã o do
constrangimento contra a lei; outrossim, ainda em repetição, assevera que no
que toca à infração penal prevista na Lei de Defesa do Consumidor, a forma
culposa, prevista no artigo 66, § 2-, é, perfeitamente amoldável ao caso concreto
e diante da pena cominada, em abstrato, já teria decorrido o lapso prescricional,
que deve também ser reconhecido e declarado; a final, reiterando o pedido de
concessão de liminar, busca, com a impetração, o reconhecimento das referidas
causas extintivas da punibilidade; a petição inicial veio instruída com as cópias
reprográficas de fls.
A liminar, tal como pleiteada, foi deferida, através do r. despacho de fls.
A autoridade judiciária prestou as informações, às fls., instruindo-as
também com as cópias reprográficas, às fls.
A Procuradoria de Justiça, às fls., opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
2.
Segundo se vê dos autos, D.P.P., com qualificação nos autos, às fls.,
compareceu à 2a Delegacia de Investigação sobre Infrações contra a Saúde
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Pública - 2- D ISICSPM A - , do D epartam ento E stadual de Polícia do
Consumidor - Decon
em 8 de dezembro de 1997 e relatou fato que lhe
ocorrera com o uso de um produto, que era comercializado, no Brasil, pela
empresa da qual o paciente é proprietário e único responsável (“Perfumaria
Dana do Brasil”); no boletim de ocorrência (cf. fls.), ela declara, expressamente,
o que lhe ocorrera em decorrência do referido produto, adquirido cerca de dois
ou três meses e ali já há o destaque para a omissão da advertência quanto aos
possíveis efeitos colaterais, advindos do seu uso, pelo consumidor. Houve
apreensão do produto utilizado pela mulher (cf. fls.) e a autoridade policial
instaurou o inquérito policial, para as devidas apurações, determ inando
expedição de ofícios ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Adolfo Lutz,
para que realizassem exames nas coisas apreendidas e que rem etessem ,
posteriormente, os respectivos laudos periciais, os quais vieram para os autos
e foram ali acostados, (cf. fls.). Juntaram-se, ainda, cópias de declarações de
diagnósticos e receitas ministradas pelo médico que atendeu aquela (cf. fls.) e
ainda um a correspondência que teria sido enviada pela empresa acima citada
(cf. fls.).
Posteriormente, juntaram-se os laudos de exames de corpo de delito,
realizados na pessoa acima mencionada, através dos quais se verifica que ela
sofreu lesões, as quais teriam sido ocasionadas pelo produto utilizado e acima
referido, (cf. fls.).
Assim, em relação às lesões corporais culposas (artigo 129, § 6!!, do
Código Penal), referidas pelo Ministério Público, em sua petição, cuja cópia
se acha às fls., cumpre destacar o seguinte.
A materialidade da infração penal, pelos laudos acima referidos, em
princípio, está comprovada.
Quanto à representação, deve ser ressaltado que tanto na ocasião em que
com parecera à presença da autoridade policial, narrando os fatos que lhe
sucederam e solicitando elaboração de boletim de ocorrência (cf. fls.), quanto na
época em que foi ouvida, em declarações (cf. fls.), a mulher, apontada como
vítima, deixou entremostrado, iniludivelmente, que estava comunicando iálos
delituosos que a afetaram e, obviamente, pedia que providências fossem tomadas
a respeito.
Esses relatos consubstanciaram a representação, exigida pela lei (artigo
103 do Código Penal e artigo 38 do Código de Processo Penal). Na realidade, ficou
satisfeito o que vem prescrito no artigo 39 e §§ 2üe 3-do estatuto processual penal.
Tratando do conceito de representação, Damásio E. Jesus assinala que
ela “é a manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal, no
sentido de movimentar-se o ju s persequendi in juditio. Nos termos do artigo
39 do CPP, “o direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente, ou
por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral,
feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial” (caput).
Como se vê, não exige fórmula especial, bastando a manifestação da vontade.”
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N ão se exige rigorism o form al, com o acentua o em inente p enalista e
processualista. Ainda segundo ele, “o ato de representação não depende de
rigorismos formalísticos. Assim, como tem entendido o STF, não depende de
fórmula sacramental, bastando a demonstração de vontade inequívoca de que
o autor do fato criminoso seja processado {RTJ, 75/322 e 95/578; RT 500/
310). Além disso, a manifestação de vontade da ofendida ou do representante
legal pode ser considerada em face do próprio boletim de ocorrência (BO) (RT
454/360) ou do simples comparecimento à Polícia, clamando pela punição do
autor da infração (TJSP, RT 595/348)... O Juiz pode considerar a queixa como
representação (STJ, RHC n» 3.062, 6^ Turma, DJU 31.21.93,'pág. 27.489).
Prescinde, pois de termo. (STF, RT 576/461).” “Código de Processo Penal
anotado”, Editora Saraiva, 15a edição, 1998, pãgs 38 e 39). Segundo a preciosa
lição de Júlio Fabbrini Mirabete, “a Jurisprudência de há muito se firmou no
sentido de que a representação não exige forma especial, bastando que o
ofendido ou seu representante manifeste o desejo de instaurar contra o autor
do delito o com petente procedim ento crim inal. Deve conter, porém , as
informações que possam servir à apuração do fato.” (“Processo penal”, Editora
Atlas, 7a edição, 1997, pág. 117). E isso, como já ressaltado linhas atrás, foi
atendido. Neste Egrégio Tribunal, ficou assentado que “a representação, condido
sine qua non para instauração de inquérito e promoção da ação penal pública,
deve conter, independente de qualquer form alism o, descrição dos fatos,
abrigando informações pertinentes à apuração, e manifestação de vontade do
ofendido ou de seu representante, irrelevante o nomens juris dado por estes à
infração.” (HC n11186.788/0, 5^ Câmara, Relator o Ilustre Juiz, hoje Eminente
Desembargador, Ribeiro dos Santos. (RT 650/285).
E isso foi feito dentro do prazo de seis meses. Os fatos teriam ocorrido
em setembro de 1997 e foram levados ao conhecimento da autoridade policial,
pela pessoa que se sentiu lesada, em 8 de dezembro de 1997. Ou seja, em
tempo hábil, ela fez a representação.
Há, é certo, a norma do artigo 91 da Lei nü9.099/95, que assim dispõe:
“Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propos itura da
ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para
oferecê-la, no prazo de trinta dias, sob pena de decadência.” Todavia, é
imprescindível a audiência de que trata o artigo 72 da citada lei, para depois
fluir o prazo decadencial. Já se decidiu, neste Egrégio Tribunal, que “em se
tratando da Lei nü 9.099/95, é im possível a decretação da extinção da
punibilidade do acusado após a intimação da vítima para comparecer em juízo,
antes da audiência de que trata o artigo 72 da referida norma, já que tal fase é
imprescindível, somente se operando a decadência depois de realizado o
mencionado ato e decorrido o prazo legal.” (Recurso em Sentido Estrito nü
1.045.205/9, da Primeira Câmara, no qual figurou como Relator o Ilustre Juiz
Eduardo Goulart), No corpo desse venerando aresto ficou destacado que “a
fase preliminar prevista no artigo 72 da Lei nü 9.099/95, precede a qualquer
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outra providência tendente ao julgam ento da extinção da punibilidade do
indiciado. Tanto é assim, que o parágrafo único do artigo 74 da referida lei
estabelece que a não formalização da representação da audiência preliminar
não implica em decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto
em lei. Destarte, a obrigatoriedade de uma fase preliminar nos procedimentos
abrangidos pela Lei nova é imprescindível, dela decorrendo um a gama de
efeitos, entre eles o de só se operar a decadência depois de realizada a dita
audiência e decorrido prazo de lei.” (RJTACrimSP, 36/526-527).
Mais ainda: o prazo decadencial, a rigor, só passaria a fluir a partir da
intimação da ofendida, ou seja, quando ela tivesse ciência inequívoca de que
deveria representar. No julgamento da Apelação n - 960.883/7, realizado na
Colenda Oitava Câmara desta Augusta Corte de Justiça, o Juiz S. C. Garcia, que
figurou Relator, ressaltou, percucientemente, que “é inegável, por um lado, a
inescusabilidade de desconhecimento da lei; de outro, a inexorabilidade do fluxo
decadencial. Contudo, presunção de vigência da lei não condiz com igual
presunção de sua aplicação, retroativamente, a processos em andamento. Mesmo
porque a intimação da parte, relativamente a atos processados em Juízo, integra
a própria garantia do devido processo legal. Em igual sentido, a inexorabilidade
da fluência decadencial pressupõe, evidentemente, em termo iniciai, a quo, que
no âmbito dos procedimentos em Juízo tem, na intimação, ou na inequívoca
ciência do interessado, sua regra imutável. (CPP, art. 370).” (RJTACrimSP, 33/
157).
Há que se dar paridade de tratamento às partes.
Assim, não há que se falar em reconhecimento de decadência.
Quanto ao delito tipificado no artigo 66 da Lei nü 8.078/90 deve ser
salientado o que segue. Dispõe o citado dispositivo legal que: “Fazer afirmação
falsa ou enganosa, ou om itir inform ação relevante sobre a natureza,
característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade,
preço ou garantia de produtos ou serviços. Pena - Detenção de três meses a um
ano. § 2 -~ Se o crime é culposo: Pena - detenção de um a seis meses ou
multa.”
O laudo pericial, oriundo do Instituto Adolfo Lutz, cuja cópia se acha
às fls., respondendo ao quesito número 7 - que fora assim redigido: o contato
do produto ultra bond com a pele humana poderá ocasionar irritabilidade em
pessoas suscetíveis, de que tipo e porque - afirmou que “sim, de acordo com
os testes realizados com animais em laboratório o produto causou irritação
dérmica, moderadamente irritante”.
Por sua vez, os peritos do Instituto de Criminalística, no laudo que
apresentaram e cujas cópias se acham às fls., falando quanto à omissão de informações
que possam afetar a saúde do usuário, notaram que “...3-a) Em inglês há a seguinte
informação no verso da embalagem: ‘Do not use glue ifallergic to ethyl cyanoacryle’,
situada na primeira frase do item 'caution\ Entende o perito relator, salvo melhor
juízo, que trata-se de uma contra-indicação do uso dessa cola para indivíduos que são
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alérgicos ao etil cianocrilato. Não há informações equivalentes em português na
etiqueta anexa. 3-b) na etiqueta retrocitada, que contém informações em português,
está escrito no início ‘(instruções para uso da cola no interior da embalagem)’. No
interior dessa embalagem (estojo) há um tubo de formato cilíndrico da cola, onde há
instruções (incluindo cuidado e advertências) somente na língua inglesa. Não havia
informações adicionais em português nessa carteia”.
Ora, em tese, data venia, infringiu-se o preceito primário da norma
penal incriminadora, quanto ao um dos núcleos do tipo: “omitir informação
relevante sobre a natureza do produto”.
D ispõe o artigo 6'1, inciso ííí, da Lei na 8.078/90, que “são direitos
básicos do consum idor: ...III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade,
características, com posição, qualidade e preço, bem com o sobre os riscos
que apresentem ”. Por sua vez, o artigo 31 da citada lei preconiza que: “A
oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidade, quantidade, com posição, preço, garantia, prazos
de validade e origem , entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e segurança dos consum idores” .
No voto vencido que proferiu no julgamento de um Habeas Corpus nü
272.306/2, o Ilustre Juiz, hoje Eminente Desembargador Thyrso Silva, ressaltou
que “é evidente que o fornecedor, que traz a informação de seu produto em
língua estrangeira, não acessível ao público em geral, acaba por produzir os
mesmos efeitos que produz o fornecedor que omite informação relevante sobre
a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho,
durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. O que o legislador
quer é que o público seja informado e para que isso aconteça a informação tem
que se prestada em língua pátria, porque a prestação de informação em língua
incom preensível equivale a nenhuma informação. Se não fosse assim, o
fornecedor ficaria impune alegando o seguinte: eu não omiti informação
nenhuma, só que as prestei ao público em geral em língua grega ou chinesa. Os
efeitos seriam os mesmos, não se podendo negar o óbvio. Logo, não se há de
cogitar, na espécie, como querem os cultos impetrantes, de interpretação
restritiva ou extensiva sobre o tipo penal”.
O Douto Procurador de Justiça, em seu lúcido parecer, destacou
que “toda vez que um produto importado puder causar riscos à integridade
física do consum idor e não vier vertido para o idioma nacional a advertência
de segurança, o fato, a meu ver, tipifica infração penai em tese - artigo 66
do Código de Defesa do Consumidor. Atente-se. Não se trata, tão-som ente,
de m era não tradução de texto informativo do bem com ercializado; há
evidente plus, consistente no real perigo ao consum idor que não ver alertado
para as cautelas da contra-indicação do produto e do risco efetivo que possa
ocorrer com sua utilização. A lei de proteção penal ao consum idor cria a

‘obrigação geral penal de inform ar’... E não há com o negar-se que a falta
de tradução para o idiom a português, notadam ente no particular aspecto da
potencial nocividade ou contra-indicação do produto, para um a imensa
m aioria da população, implica em falta efetiva de inform ação”.
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Portanto, em princípio, teria ocorrido a incidência penal, cumprindo
ser eia investida, em regular persecução penai.
Não se deve, outrossim, de pronto e de forma açodada, afirmar que,
quando muito, teria ocorrido a forma culposa da infração penal e com isso se
propiciaria o reconhecim ento de causa extintiva de punibilidade, pois a
pretensão punitiva estatal estaria afetada pela prescrição. Em prim eiro
lugar, o M inistério Público afirmou vislum brar, em tese, a figura do artigo
66 da Lei de D efesa do Consum idor. Não falou, ainda, sobre o elem ento
subjetivo do injusto, quer quanto ao dolo, quer quanto à culpa, strictu
sensu. Em segundo lugar, com a notícia da possível ocorrência de infração
penal, cabe, se presentes os requisitos legais, aplicar a Lei nu 9.099/95,
que tra ta de m edidas d e sp e n a liz a d o ra s, só vindo a se d e fla g ra r a
persecução penal, em juízo, se não ocorrer a transação penal ali prevista.
E daí, in sta u ra d a a in stân cia penal, com o devido p ro cesso legal e
assegurados os prim ados constitucionais do contraditório, da acusação e
am pla defesa, é que se decidirá, a final, a lide penal. Com o salientou,
com propriedade, mais uma vez, o Douto Procurador de Justiça, às fls.,
“a análise aprofundada da prova das infrações deve ser reservada ao feito
original, porquanto não se pode prescin d ir do devido processo legal
respectivo, além do que a presente ação constitucional se destina, vale
tam bém ressaltar, a conferir legalidade dos atos da autoridade judicial,
não a su b stitu í-la com o ju iz natural da causa.” R em arcou ainda, Sua
E xcelência, que de todo “ inviável esm iuçar-se o elem ento subjetivo em
sede de co g n ição reduzida, com o o writ, sendo que a am pliação de
conhecim ento deverá ocorrer no m om ento do recebim ento de eventual
denúncia e no desenrolar da instrução crim inal, se houver; cf. STJ, RHC
n -3 .718-0, Ac., 6a Turma, votação unanim e, DJU 1-.8.94, pág. 18.682.
No m esm o sentido, confira-se RT 651/274, 693/419, 726/565” .
Por ora, é evidente, não há que se falar em culpa, no sentido estrito. E
muito menos em prescrição, data venia. Diante da pena cominada em abstrato,
no artigo 66, caput, da Lei nl-' 8.078/90, não decorreu o quatriênio que ensejaria
o seu reconhecimento.
A ssim , o paciente não está sofrendo constrangim ento ilegal. A
im petração deve, pois, ser denegada, não obstante se reconhece o denodo
e a e ru d iç ã o d em o n stra d a pelo ilu stre im p e tra n te , em p rol de seu
co n stitu in te. Com isso, há que se dar andam ento ao feito nu 149/99,
JEC rim , da 17a Vara Crim inal de São Paulo, com o já fora determ inado,
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na origem , diante do que se vê da cópia de fls. dos autos. E a lim inar
concedida, conseqüentem ente, fica cassada.
A nte o exposto, denega-se o habeas corpus e cassa-se a lim inar
concedida às fls., devendo o feito prosseguir em seus ulterio res term os
de direito.
Cardoso Perpétuo, Relator.

Livram ento condicional - Sentenciado que cum pre pe
nas por crim es hediondos e não hediondos - Form a de cálcu
lo do lapso tem poral do livram ento - Interpretação do art. 84
do CP
H erm ann H erschander
Procurador de Justiça convocado - SP---------------------------------------- _____----------------

HABEAS CORPUS Na 316.553.3/3 - São José do Rio Preto
Impetrante: J.A.P.
Paciente: O mesmo
P arecer

da

P rocuradoria de J ustiça

Egrégio Tribuna],
1. Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado em favor do paciente
em epígrafe, sob a alegação de estar ele sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
São José do Rio Preto, consistente em não concessão de livramento condiciona],
nos autos do Processo de Execução n-390.693.
Alega o impetrante, em síntese, que cumpre pena, em regime fechado,
desde 10.6.92, tendo remidos 318 dias. Assim, reúne os requisitos necessários
à concessão do livramento condicional.
Prestando as informações requisitadas, esclareceu a digna Autoridade
apontada como coatora que o paciente ostenta quatro execuções, com término previsto
para 24.4.2006, já descontados 316 dias remidos. Preso em 10.6.92, empreendeu
fuga em 16.1.93, sendo recapturado em 17.11.93, contando-se a partir daí 2/3 do
restante da pena para fins de livramento condicional, o que ocorrerá em 26.2.2002.
Pedido de livramento condicional contou com pareceres desfavoráveis do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público, aguardando manifestação da Defesa.
2. É caso de concessão da ordem, para finalidade diversa daquela
postulada na impetração.
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Segundo informa a digna Autoridade coatora, ainda não foi apreciado
pelo Juízo o pedido de livramento condicional formulado pelo paciente.
Assim, não poderia esse E. Tribunal conhecer do pedido de livramento
condicional, o que importaria em supressão de instância.
Ademais, não constitui o writ meio idôneo para a concessão do aludido
benefício, tendo em vista a necessidade de aprofundado exame de elementos
probatórios relativos ao preenchimento de requisitos subjetivos.
Assim, o pedido, tal como formulado na inicial, não comporta conhecimento.
3.
Todavia, tendo em vista o que consta das informações prestadas pela
digna Autoridade coatora, parece-nos cabível conceder a ordem para fim diverso.
Segundo relata o digno Magistrado, o paciente foi preso em 10.6.92,
empreendeu fuga em 16.1.93 e foi recapturado em 17.11.93. Depreende-se das
mesmas informações que foram calculados dois terços do total das penas a cumprir
pelo paciente para fins de livramento condicional, chegando-se à data de 26.2.2002.
Nitidamente equivocada a forma adotada para o cálculo.
Com efeito, ostenta o paciente duas condenações por crimes de tráfico
de entorpecentes, equiparados aos hediondos, e duas outras condenações por
infrações penais não hediondas (art. 32 da LCP e art. 304 do Código Penal).
Destarte, o lapso do livramento condicional, ressalvada a hipótese de
reincidência (que, segundo as datas constantes das guias de fls., não se verificou),
deve ser um terço da pena em relação às infrações não hediondas, e dois terços
em relação aos crimes hediondos, nos termos do art. 83, I e V, do Código Penal.
Resta saber qual forma de cálculo deve adotada para fins de livramento
condicional, tendo em vista a disparidade de tratamento legal, nessa matéria,
aos crimes hediondos.
Em caso, como o dos autos, de condenações por crimes hediondos e
não hediondos, quatro seriam as soluções possíveis:
a) Soma das penas, em estrita observância ao disposto no art. 84 do
Código Penal, e cálculo, sobre a somatória, do lapso do crime não hediondo
(um terço) para fins de livramento condicional.
Tal solução, à evidência, violaria o art. 83, VI, do Código Penal, e
ignoraria o tratamento mais rigoroso previsto para o autor de crime hediondo.
b) Soma das penas, em estrita observância ao disposto no art. 84 do
Código Penal, e consideração, sobre tal somatória, do lapso do crime hediondo
(de dois terços) para fins de livramento condicional.
É a solução adotada pela digna Autoridade coatora, que ignorou a
distinção, para fins de livramento condicional, dos crimes hediondos e dos não
hediondos, dando o mesmo tratamento a ambos.
Além de ferir o disposto no art. 83, I, do Código Penal, mostra-se
nitidamente injusta tal solução, porquanto exige que o sentenciado cumpra, para
pleitear o livramento condicional, dois terços não apenas da pena do crime hediondo,
mas também dois terços da pena dos crimes não hediondos, equiparando-os àqueles.
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c) Separação das penas. Após cumprido dois terços não apenas da
pena do crime hediondo, deve o sentenciado cumprir mais um terço da somatória
de todo o restante das penas a serem cumpridas.
Afigura-se-nos esta solução, que é adotada por alguns Magistrados,
igualmente equivocada e injusta, além de violar o disposto no art. 83, I, do
Código Penal.
Acertadamente exige-se que o sentenciado cumpra dois terços da pena
do crime hediondo. Entretanto, equivocadamente e sem qualquer fundamento
legal acrescenta-se o restante não cumprido da pena do crime hediondo à pena
do crime não hediondo, para computo do terço para fim de livramento condicional.
Nessa hipótese, não se está exigindo que o sentenciado cumpra um
terço da pena do crime não hediondo, mas sim um terço dela acrescida de um
terço da pena do crime hediondo.
d) Separação das penas. Após cumpridos dois terços da pena do crime
hediondo, deve o sentenciado cumprir mais um terço apenas da pena do crime
não hediondo, para fins de obtenção de livramento condicional.
Tal, parece-nos, é a solução mais justa e consentânea, ao mesmo tempo,
com as disposições dos incisos I e V do art. 83 do Código Penal.
Cumpridos os dois terços da pena do crime hediondo (e satisfeito o
requisito do art. 83, V, do CP), deve o sentenciado cumprir ainda um terço da
pena do crime não hediondo, em estrita observância do disposto no art. 8 3 ,1,
do Código Penal.
Cumpre-se dessa forma a lei, sem deixar, por um lado, de conferir
conseqüência mais rigorosa ao crime hediondo, e por outro de dar o tratamento
adequado ao delito não hediondo.
No caso em tela, portanto, parece-nos necessário conceder a ordem
para o fim de determinar-se a reelaboração do cálculo de liquidação de penas
nos moldes acima expostos, observando-se que o paciente, para pleitear o
livramento condicional, deverá - salvo hipótese de reincidência - cumprir
inicialmente dois terços da soma das penas impostas pela prática do crime do
art. 12 da Lei nü 6.368/76. A seguir, deverá cumprir um terço das penas das
infrações não hediondas. No computo da pena deverá ser acrescido o período
cumprido antes de sua fuga, e deduzidos os dias remidos.
Em caso de reincidência genérica em relação aos crimes não hediondos,
ou de reincidência específica em relação aos hediondos - que, repita-se, não se
encontra aqui demonstrada - deverá o paciente cumprir a integralidade das
penas comidas aos crimes hediondos e mais metade do restante das penas para
pleitear o livramento condicional (art. 83, II e V do CP).
3.
Ante as razões expostas, o parecer é no sentido da concessão da
ordem, para os fins acima expostos.
São Paulo, 26 de junho de 2000.
Hermann Herschander, Procurador de Justiça convocado
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n -316.5533/3, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante e paciente J.A.P.
A cordam , em Terceira Câmara Criminal de Férias “Julho/2000” do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, não conhecer
da impetração como vestibularmente deduzida e, de ofício, conceder a ordem
para o refazimento dos cálculos na forma estampada no presente acórdão.
Comunique-se imediatamente.
Trata-se da Execução ny390.693 da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São José do Rio Preto, J.A.P., em seu próprio benefício, impetrou
o wriv. demora para apreciação do pedido de livramento condicional. Postulou
agilização do incidente de execução ou já soltura mesmo.
Prestadas as informações, veio parecer pelo não conhecimento e, de
ofício, concessão da ordem por outro motivo.
E o relatório.
Este Tribunal não é originariamente competente para decidir sobre o
pedido de livramento condicional (art. 66, III, e, da LEP).
Por outro lado, o writ não se presta à agilização de procedimentos. De
qualquer modo, anote-se que, por ocasião das informações, o incidente já
aguardava a final manifestação da defesa.
Contudo, o cálculo de liquidação de penas e controle de benefícios,
como posto a fls. in fine, implica constrangimento ilegal, uma vez que dá
tratamento mais severo do que o previsto para as reprimendas relativas às
infrações não equiparadas a crimes hediondos.
Ficam expressamente adotadas as seguintes razões bem desenvolvidas
no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:
“d) Separação das penas. Após cumpridos dois terços da pena do crime
hediondo, deve o sentenciado cumprir mais um terço apenas da pena do crime
não hediondo, para fins de obtenção de livramento condicional.
Tal, parece-nos, é a solução mais justa e consentânea, ao mesmo tempo,
com as disposições dos incisos I e V do art. 83 do Código Penal.
Cumpridos os dois terços da pena do crime hediondo (e satisfeito o
requisito do art. 83, V do CP), deve o sentenciado cumprir ainda um terço da
pena do crime não hediondo, em estrita observância do disposto no art. 8 3 ,1,
do Código Penal.
Cumpre-se dessa forma a lei, sem deixar, por um lado, de conferir
conseqüência mais rigorosa ao crime hediondo, e por outro de dar o tratamento
adequado ao delito não hediondo.
No caso em tela, portanto, parece-nos necessário conceder a ordem
para o fim de determinar-se a reelaboração do cálculo de liquidação de penas
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nos moldes acim a expostos, observando-se que o paciente, para pleitear o
livramento condicional, deverá - salvo hipótese de reincidência - cumprir
inicialmente dois terços da soma das penas impostas pela prática do crime do
art. 12 da Lei nü 6.368/76. A seguir, deverá cumprir um terço das penas das
infrações não hediondas. No computo da pena deverá ser acrescido o período
cumprido antes de sua fuga, e deduzidos os dias remidos.
Em caso de reincidência genérica em relação aos crimes não hediondos,
ou de reincidência específica em relação aos hediondos - que, repita-se, não se
encontra aqui demonstrada - deverá o paciente cumprir a integralidade das
penas cominadas aos crimes hediondos e mais metade do restante das penas
para pleitear o livramento condicional (art. 83, II e V, do CP).” (fls.).
Pelo exposto, não se conhece da impetração como vestibularmente
deduzida, e, de ofício, concede-se a ordem para o refazimento dos cálculos na
forma estampada no presente acórdão.
Comunique-se imediatamente.
Participaram do julgamento os Desembargadores Oliveira Ribeiro e
Walter Guilherme.
São Paulo, 18 de julho de 2000.
Luiz. Pantaleão, Presidente e Relator

do Rio Pardo, que condenou o réu V.J. às penas de 06 anos de reclusão em
regime fechado e 01 mês de detenção, esta última substituída pela prestação de
serviços à comunidade, por infração ao disposto nos artigos 213 e 147,
combinados com o artigo 69, caput, todos do Código Penal.
Em suas razões recursai.s pleiteia o ilustrado defensor a absolvição do
apelante por ser a prova precária e insuficiente para lastrear um decreto
condenatório, sobretudo porque foi consentido o relacionamento sexual havido
entre réu e vítima do estupro, que aliás eram amásios.
Por sua vez, pretende a acusação a reforma parcial da sentença prolatada
para que se consigne expressamente que a pena derivada do crime de estupro
(06 anos de reclusão) deverá ser integralmente cumprida em regime fechado,
face ao que dispõe o artigo 2-, § 1-, da Lei nü 8.072/90, e também para que
cancele, porque indevida, a substituição da reprimenda decorrente do delito de
ameaça (01 mês de detenção) por prestação de serviços à comunidade.
2. Não merece provimento o recurso da defesa, merecendo-o, porém, o
da acusação.
E isto porque, diversamente do sustentado pela combativa defensoria,
a prova coletada é segura e não admite a menor dúvida quanto a ter o recorrente
praticado os crimes de estupro e de ameaça relatados na preambular e que lhe
valeram a presente condenação.
Com efeito, noticiam estes autos que, na madrugada de 20 de dezembro
de 1998, no interior de sua residência situada na rua Alexandre Dal Corso nu
60, na cidade e comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, o acusado V.J. constrangeu
suaamásiaE.F.M .L. a com ele manter conjunção carnal, isto o fazendo mediante
violência física e grave ameaça, esta última exercida com o emprego de arma
branca. Segundo o apurado, o réu e vítima mantinham relação de concubinato,
marcada por constantes desavenças e separações em razão do temperamento
violento do acusado. No dia dos fatos, quando se aproximava de sua residência,
a ofendida foi abordada pelo imputado que, sacando de uma faca, desferiulhes vários golpes pelo corpo, dizendo-lhe: “Olha o que eu tenho para você,
sua vagabunda, filha da puta”. Em seguida, sempre ameaçando a vítima com a
faca que portava, o acusado determinou àquela que abrisse a porta da casa e,
ante sua recusa, arrombou-a com um pontapé. Àto contínuo, após obrigar a
ofendida a entrar na residência, o increpado cortou-lhe a blusa com a faca que
empunhava, ferindo-a uma vez mais, e, ameaçando-a de morte, além de agredila a tapas, socos e até mesmo pauladas, determinou-lhe que se despisse e
mantivesse com ele conjunção carnal. Aliás, a violência empregada pelo réu
para constranger a vítima ao relacionamento sexual foi de tal ordem que as
paredes e o chão da casa, assim como as roupas de cama e outros objetos
ficaram manchados de sangue, que se espalhava por toda a parte. Pela manhã,
deixando a vítima quase desfalecida pela agressão sofrida, o acusado retirouse do local, sendo certo que a ofendida acabou por ser socorrida por sua filha
S.A., queali foi terà sua procura e, encontrando-a naquele estado, providenciou
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Pena - Estupro - Sanção que deverá ser cum prida inte
gralm ente em regime fechado (Lei n2 8.072/90) - A m eaça C ancelam ento da substituição da pena detentiva pela presta
ção de serviços à com unidade, em face do disposto no art. 69,
§ 1-, do Código Penal - Fixação do regim e sem i-aberto no
tocante à pena de detenção.
José R icardo P eirão Rodrigues
Procurador de Justiça - S P ____________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nü288.705.3/0-00 - Santa Cruz do Rio Pardo
Apelantes: V.J. e a Justiça Pública
Apelados: Os mesmos
P arecer

da

P rocuradoria

de

J ustiça

1. Trata-se de processo em que tanto a defesa quanto a acusação apelam
da r. sentença do MM. Juízo de Direito da 2ÜVara da Comarca de Santa Cruz
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o socorro necessário e comunicou o fato à polícia. Então, ao retornar momentos
depois à residência, ainda armado de faca e com as vestes igualmente sujas de
sangue, o acusado acabou por ser preso em flagrante delito pelos policiais que
ali se encontravam, oportunidade em que, dirigindo-se a S., o acusado ameaçoua igualmente de morte, dizendo-lhe: “Você está querendo me ferrar, me levar
em cana, mas você não vai conseguir não, pois eu saindo de lá você vai ser a
prim eira”.
Nesse sentido, em linhas gerais, os depoim entos coesos e firmes
prestados por E., vítima de estupro e por S., vítima de ameaça, em todas as
oportunidades em que foram ouvidas (fls.), roborados tais depoimentos pelas
declarações de
irmã de E. e que, embora não tenham presenciado o
estupro, dele tomou conhecimento (fls.), bem como pelas declarações do policial
militar Reinaldo Antônio Mossoni, testemunha presencial da ameaça de morte
feita pelo réu a S. (fls.).
Ademais, cumpre observar que os laudos de exame de corpo delito
realizados comprovam a materialidade do crime de estupro, ao constatar as
múltiplas lesões apresentadas por E. em razão da agressão sofrida e a presença
de espermatozóides em sua cavidade vaginal, a indicar a conjunção carnal
havida (fls.), ao passo que os exames periciais referentes ao local dos fatos
(fls.) e às peças de roupa usadas pelo réu e pela vítima e pela faca empregada
pelo agente demonstram, pela presença de sangue nos cômodos da casa, nas
roupas e na arma, a selvageria e extrema brutalidade com que se houve o réu
para constranger a infeliz vítima ao relacionamento sexual.
Nessas condições, insulada nos autos a versão do acusado de que a
conjunção carnal por ele mantida com a vítima E. foi consentida (fls.) era de
rigor sua condenação pelo crime de estupro, pouco importando, outrossim,
que fosse o réu amásio da ofendida, porquanto até mesmo o marido - e quanto
mais o amásio - pode ser sujeito ativo do crime de estupro contra sua mulher,
quando esta motivadamente, como ocorreu na hipótese dos autos, se recusa ao
congresso carnal e a tanto se vê forçada, mediante violência ou grave ameaça,
pelo companheiro.
Aliás, sobre o tema, preciso o ensinamento de Damásio E. de Jesus,
que pondera:
“Entendemos que o marido pode ser sujeito ativo do crime de estupro
contra a própria esposa. Embora com o casamento surja o direito de manter
relacionamento sexual, tal direito não autoriza o marido a forçar a mulher ao
ato sexual, empregando contra ela a violência física ou moral que caracteriza o
delito de estupro. Não fica a mulher com o casamento sujeita aos caprichos do
marido em matéria sexual, obrigada a manter relações sexuais quando e onde
este quiser. Não perde o direito de dispor de seu corpo, ou seja o direito de se
negar ao ato sexual, desde que tal negativa não se revista de caráter mesquinho.
Assim, sempre que a mulher não consentir na conjunção carnal e o marido a
obrigar ao ato, com violência ou grave ameaça, caracterizar-se-á o crime de

estupro, desde que ela tenha justa causa para a negativa” (m “Direito Penal,
Parte Especial”, 3a volume, pág. 96, edição de 1983).
Por outro lado, comprovada a ameaça de morte feita pelo réu à vítima
S., não só, como já referido, pelas declarações desta última, mas também pelos
depoimentos do policial militar que a presenciou, igualmente correta foi a
condenação do imputado pelo crime de ameaça relatado na preambuíar.
Não m erece provim ento, portanto, o apelo do acusado, visando
sua absolvição em relação aos dois crim es (estupro e am eaça), que lhe
foram atribuídos.
Todavia, já o recurso do Ministério Público, objetivando a declaração
expressa de que a pena do estupro deverá ser integralmente cumprida em regime
fechado e o cancelamento da substituição operada quanto à pena da ameaça,
merece total provimento.
E isto porque, em primeiro lugar, dispondo o artigo 2a, § Ia, da Lei na
8.072/90 que a pena cominada aos denominados crimes hediondos, entre os
quais se encontra o de estupro, será integralmente cumprida em regime fechado
e não havendo, outrossim, falar-se em inconstitucionalidade de tal dispositivo
ante as reiteradas manifestações do pretório Excelso no sentido de que a Lei dos
Crim es Hediondos não vulnera a Constituição, quando impõe o regime
integralmente fechado para o cumprimento de pena por aqueles delitos, é evidente
que a sentença condenatória relativa a crime hediondo deverá fazer menção
expressa ao cumprimento integrai da reprimenda em regime fechado, uma vez
que eventual omissão a esse respeito fará coisa julgada e permitirá ao sentenciado
obter, no futuro, a progressão de regime, que o legislador quis impedir.
Por isso, tem razão a zelosa Promotora de Justiça oficiante ao reclamar
a reforma parcial da decisão condenatória para que se consigne expressamente
que a penalidade relativa ao estupro será integralmente cumprida em regime
fechado, porquanto, se assim não se dispuser, a omissão a esse respeito fará
coisa julgada, beneficiará indevidam ente o sentenciado, perm itindo-lhe
posterior progressão de regime e contrariará o texto e o espírito da lei.
Da mesma maneira assiste razão à combativa representante do Mi
nistério Público de Primeiro Grau quando pede o cancelamento ou substitui
ção da pena detentiva referente ao crime de ameaça por prestação de servi
ços à comunidade, não só porque o artigo 46, caput, dispõe que a prestação
de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável a condenações
superiores a seis meses de privação de liberdade, o que não ocorreu na hipó
tese dos autos em que o réu foi condenado pela ameaça a um mês de deten
ção, mas também e sobretudo porque o acusado praticou os crimes de estu
pro e ameaça em concurso material, devidamente reconhecido na decisão
condenatória e o § la do artigo 69 do Código Penal - relativo ao concurso
material de infrações - estabelece expressamente que na hipótese deste arti
go, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não
suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de
que trata o art. 44 deste Código.
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3.
Por isso e ante todo o exposto, pelo improvimento do apelo da defesa
e provimento daquele da acusação é o nosso parecer, sub censura.
São Paulo, 26 de julho de 1999.
José Ricardo Peirão Rodrigues, Procurador de Justiça
A córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nü
288.705-3/0-00, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são apelantes
e reciprocamente apelados V.J. e a Justiça Pública:
A cordam , em Sétima Câmara Criminal de Janeiro/2000 do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao
recurso do réu e dar provimento ao apelo da acusação para declarar que a pena
do estupro deverá ser cumprida integralmente em regime fechado e cancelar a
substituição da pena de detenção pela prestação de serviços à comunidade, de
conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Participaram do julgam ento os Desembargadores Djalm a Lofrano
(Presidente e Revisor) e Celso Limongi.
São Paulo, 19 de janeiro de 2Ó00.
Tristão Ribeiro, Relator
V oto n“ 1.089 (R L ) CF/JA2000

Vistos.
Cuidam os autos de apelos interpostos por V.J. e pela Justiça Pública
de sentença que condenou o primeiro, como incurso no artigo 213, caput, do
Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e, pela
infração ao artigo 147, do mesmo texto legal, à pena de 1 (um) mês de detenção,
em regime fechado inicial, substituída pela prestação de serviços à comunidade.
O condenado pleitea a absolvição porque, segundo sustenta, a cópula foi
consentida, emergindo dos autos a ocorrência de crime de lesões corporais, do
qual, contudo, não se pode cogitar em segunda instância por inaplicável na
sede recursal o disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal. Quanto à
ameaça, argumenta o recorrente com a insuficiência da prova. A acusação, por
sua vez, pretende ver expressamente declarado que o regime de cumprimento
da pena do estupro é o fechado integral, postulando, ainda, o cancelamento da
substituição da pena detentiva pela prestação de serviços à comunidade.
Os recursos foram processados e, nesta instância, manifestou-se a d.
Procuradoria-G eral de Justiça pelo improvim ento do apelo defensivo e
provimento do inconformismo da acusação.
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É o relatório.
O recurso do acusado não comporta provimento.
Com efeito, a prova dos autos fornece a necessária certeza acerca da
efetiva ocorrência do estupro noticiado na denúncia, cometido, diga-se de
passagem, com emprego de violência física e moral. A r. sentença hostilizada
analisou criteriosamente os elementos de convicção trazidos para o feito e seu
ilustre signatário agiu com acerto ao responsabilizar o apeiante pelo atentado à
liberdade sexual da ofendida. É evidente que, depois de sofrer toda sorte de
agressões físicas, inclusive com o emprego da faca empunhada pelo réu, a
vítima teve vencida a sua resistência, que não se pode exigir fosse levada ao
extremo, e acabou se entregando. A respeito, bastante elucidativo trecho das
declarações judiciais da ofendida onde esta afirma que submeteu-se porque
ameaçada, não tinha jeito (fls.). Não há falar, em tal contexto, de cópula
consentida, valendo registrar, por oportuno, que o fato da vítima estar amasiada
com o réu na época dos fatos não descaracteriza a infração penal.
Do mesmo modo, correta a condenação do apeiante pela ameaça
endereçada à filha da ofendida, relatada por esta e pelo policial militar que
presenciou a cena.
O apelo da acusação comporta provimento.
A pena do crime de estupro, por força do disposto na Lei nü 8.072/90,
cuja constitucionalidade foi proclamada pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, deve ser integralmente cumprida em regime fechado. A r. sentença,
apesar disso, fixou singelamente o regime fechado para o desconto da sanção
corporal, o que, no futuro, poderia suscitar dúvidas a respeito da possibilidade
ou não de progressão. Assim, é de bom alvitre que fique expressamente
estabelecido o regime fechado para o cumprimento integral da pena do estupro.
Por fim, como bem demonstrado no parecer firmado pelo eminente
Procurador de Justiça José Ricardo Peirão Rodrigues, incabível à vista do
disposto no artigo 69, § l u, do Código Penal, a substituição da pena detentiva
pela prestação de serviços à comunidade, providência que fica, por isso,
cancelada. O regime de cumprimento inicial da reprimenda aplicada pela
ameaça será o semi-aberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do réu e dou-o ao apelo da
acusação para declarar que a pena do estupro deverá ser cumprida integralmente
em regime fechado e cancelar a substituição da pena de detenção pela prestação
de serviços à comunidade.
Tristão Ribeiro, Relator
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Recurso Ordinário em H a b e a s C o r p u s - Crimes funcio
nais -A u sên cia de notificação prévia (art. 514, CPP) - Nulidade relativa - Impossibilidade da suspensão do processo (art. 89
da Lei na 9.099/95) em caso de concurso de crimes - Instru
m ento inadequado para a redução de pena - Negado provi
m ento ao recurso pelo Superior Tribunal de Justiça
José D om ingos da Silva M arinho

Procurador de Justiça
João A ntônio M archi

Promotor dc Justiça designado--SP_______________________________________ _

RECURSOORDiNÁRIOCONSTITUaONAL 1^278.696.3/1 -S ão Paulo
Recorrente: J.Z.S.
Recorrido: Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
P arecer

da

P rocuradoria

de

J ustiça

Egrégio Tribunal,
ínclita Procuradoria,
J.Z .S., representado pelo advogado R oberto M achado Cam pos,
irresignado com o teor do v. acórdão denegatório da ordem de habeas corpus
proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, manifesta o presente Recurso Ordinário
Constitucional, objetivando sua reforma e conseqüente reconhecim ento de
nulidade do autos do Processo Crime nü 157/97 oriundo da 3- Vara Criminal
da Com arca de São Paulo - Capital, pelo qual acha-se condenado a descontar
em regime fechado 10 (dez) anos de reclusão e a pagar 300 (trezentos) diasmulta por infração aos arts. 317, caput, e 333, caput, c.c. art. 29, todos do
CP, insistindo nas teses defendidas na impetração e resum idas em nosso
parecer exarado a fls., quais sejam, nulidade do processo por inobservância
do art. 514 do CPP; nulidade do feito por não ter sido observado o art. 89 da
Lei nü9.099/95; e, por fim, nulidade da sentença na dosagem da pena por
violação do art. 59 do CP.
Vieram-me os autos para contra-razões.
Consoante sustentam os alhures e restou acolhido pelo v. acórdão
recorrido, eventual direito do Recorrente à defesa preliminar prevista no art.
514 do CPP, somente seria cabível em virtude da condenação por infração ao
art. 317, caput, do CP, não assim em relação ao crime insculpido no art. 333,
caput, do CP, pelo qual o Recorrente também restou condenado, pois somente
aquele acha-se inserido no capítulo “Dos Crimes praticado por funcionário
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público contra a Administração em Geral”, cujo julgamento deve ser realizado
à luz do procedimento especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP.
A propósito, adverte Julio Fabbrini Mirabete, que: “Ao mencionar os
crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, o Código está se referindo
aos delitos próprios e impróprios previstos sob o título de Crimes praticados
por funcionários públicos contra a Administração em Geral (arts. 312 a 326 do
CP). São crimes em que a condição de funcionário público é inerente â prática
do delito (delito próprio, portanto), não abrangendo, pois, outros ilícitos comuns
que podem ser cometidos por qualquer pessoa, ainda que a condição de
funcionário público intervenha como circunstância qualificadora, como os
referidos nos artigos 150, § 2Ü, 151, § 3^, 295, 351, §§ 3ye 4Uetc. Tais ilícitos
não são crimes de responsabilidade e não basta que o agente seja funcionário
público para que ele se caracterize; é necessário que seja incluído entre os
crimes funcionais...” (“Código de Processo Penal interpretado”, Atlas, 1994,
2a edição, pág. 588).
E assim já decidiu o Egrégio Tribunal a quo:
“Não basta que o agente seja funcionário público para que tenha
aplicação o art. 514 do CPP. É preciso que a infração de que seja acusado
constitua crime de responsabilidade” (RT 533/361).
No que concerne a alegada inobservância da regra insculpida no art. 514
do CPP, parece-nos, data venia de doutos pronunciamentos em contrário, que a
razão está com a douta Autoridade impetrada, ao afirmar que a exigência prevista
no art. 514 do CPP só tem cabimento se, ao tempo do recebimento da denúncia,
o acusado estiver no exercício da função pública, pois a ratio legis está ligada ao
interesse público de evitar que o funcionário público seja temerariamente
processado em prejuízo da norma! atividade administrativa que exerce.
E, no caso sub judice, o Recorrente, ao tempo do recebimento da
denúncia (31.7.97 - fls.), não mais exercia a função de Vereador, posto que seu
mandato se cumpriu entre os dias 1A 1.93 a 31.12.96 (fls.).
N ão c o lh e , ig ualm ente, a tese de n u lid a d e do p ro ce sso pela
inobservância do disposto no art. 89 da Lei nu 9.099/95, pois o Ministério
Público, na qualidade de dominus Uüs (art. 129,1, da CF), ao oferecer a denúncia,
justificou, fundamentalmente, que deixava de propor a suspensão condicional
do processo por se tratar de concurso material de crimes (fls.).
A propósito, decidiu esse Colendo Tribunal que: “Não sefazjus ao benefício
da suspensão processual paciente denunciado por concurso de crimes, quando a
soma das penas mínimas, quer através do concurso material, quer formal, ultrapasse
o lapso de 01 (um) ano” (STJ - HC nu5.141 -SP - Rei. Min. Anselmo Santiago - 6a
Turma - V.U. - j . em 9.4.97 - DJU nü 102, de 2.6.97, pág. 23.856).
Releva anotar, outrossim, que a iniciativa da proposta de suspensão do
processo é do Ministério Público (art. 89 da Lei nü9.099/95), titular exclusivo
da ação penal (art. 129.1, da Constituição Federal), não podendo, portanto, o
Juiz, caso o Parquet abstenha de fazê-la, agir de ofício.
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Isso não significa que o Ministério Público possa agir a seu inteiro
alvedrio, senão dentro do princípio da discricionariedade regrada, isto é,
preenchidos os requisitos legais, tem aquele órgão o poder-dever de oferecer a
proposta de suspensão do processo, sob pena de se afastar da legalidade.
Assim, havendo recusa injustificada no oferecimento da proposta por
parte do Ministério Público, ou, entendendo o Julgador de modo diverso, deverá,
o Magistrado, lançar mão do art. 28 do CPP.
Esse, aliás, são os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Luiz Flávio Gomes,
in “Juizados Especiais Criminais”, RT, 1996, págs. 210/212, quando sustentam
que: “A proposta de suspensão do processo, pelo que diz a lei, cabe
exclusivamente ao Ministério Publico (art. 89). Só pode ocorrer, portanto, em
ação penai pública. A única exceção a essa regra está na ação penal privada
subsidiária da pública (CPP, art. 29). O juiz não pode tomar a iniciativa. Não
pode agir ex officio. Na proposta feita pela Comissão de Reforma do CPP,
presidida pelo Min. Sálvio de F. Teixeira, caberia ao juiz agir de ofício ou a
requerimento das partes. Pelo ius positum, entretanto, que detém a iniciativa é
o Ministério Público”.
E continuam os renomados autores: “...Isso não pode significar, todavia,
que o Ministério Público possa agir soberanamente, escolhendo os casos em
que fará a proposta. Não é esse poder discricionário que lhe foi conferido. O
fundamento da proposta de suspensão do processo, como sabemos, está no
princípio da discricionariedade regulada, que confere ao órgão acusador o poder
de optar pela via alternativa despenalizadora em tela, em detrimento da forma
clássica. No instante do oferecimento da denúncia, destarte, abrem-se-lhe,
dentro do novo modelo de Justiça criminal, dois caminhos: perseguir a resposta
estatal clássica (pena de prisão, em geral) ou, de outro lado, abrir mão dessa
penosa atividade persecutória (que tem o escopo de quebrar a presunção de
inocência), enveredando para a via da suspensão.
De qualquer modo, o certo é que o Ministério Público não optará por
um caminho ou outro arbitrariamente, consoante seu modo de ver o mundo,
suas idiossincrasias. Cada um a das duas vias reativas possui seus pressupostos,
taxativamente delineados. Ele tem uma alternativa, é verdade. Mas não é o
dono isolado e soberano da escolha. Terá que pautar sua atuação, se deseja
adequá-la ao Estado Constitucional e Democrático de Direito, de acordo com
as regras legais (rides o f the game). É nisso que consiste uma das faces do
denominado princípio da discricionariedade regrada. A outra parcela está em
que tudo passa por controle judicial.
A lei diz que o Ministério Público poderá propor a suspensão do
processo. Tal como já se passa com tantas outras situações em que o verbo
poder foi transformado em poder-dever (v., por exemplo, a interpretação do
verbo “poderá” contido no art. 77 do CP), uma vez mais, a outra conclusão não
se pode chegar (v. comentários ao art. 76).

Essa opção, no entanto, deve seguir rigorosamente os critérios legais.
De outro lado, preenchidos os requisitos que foram eleitos pelo legislador para
a suspensão do processo, o Ministério Público, como é defensor da ordem
jurídica (art. 129 da CF), além de poder, se quer adstringir-se à legalidade,
deve formular a proposta prevista no citado art. 89. Do contrário, se afastaria
da legalidade, deslegitimando sua atuação.
Sabemos que os membros do Ministério Público brasileiro, tal como
se passa com a Magistratura, não são eleitos diretamente pelo povo. Sua
legitimidade democrática, portanto, não reside na eleição, senão na sua atuação
de acordo com os critérios pautados pelo legislador, este sim, eleito pelo povo.
Sua legitim ação democrática, portanto, é forma! ou jurídica ou racional.
Enquanto circunscreve sua conduta de acordo com a Constituição e a lei,
respeitado está o Estado de Direito. No instante em que se afasta dos critérios
legais para eleger outros, neste momento, passa a fazer uso alternativo do
Direito, que não se confunde, obviamente, como o uso das vias alternativas
oferecidas pelo próprio Direito.
Em sum a, se presente todos os requisitos legais da suspensão
condicional do processo, deve o M inistério Público form ular a proposta
respectiva. E se, mesmo assim, não o fizer? Cremos que agir de ofício o juiz
não pode (há quem pense de modo contrário: Damásio E. de Jesus, por exemplo).
Eliminada a possibilidade de atuação do juiz sponte sua, só resta considerar o
art. 28 do CPP (aplicado analogicamente) como solução plausível.
Parte-se do pressuposto de que a suspensão condicional do processo é
instituto de natureza processual, atrelado ao princípio da discricionariedade
regrada, cabendo ao Ministério Público a escolha da via reativa ao delito. A
suspensão, de outro lado, de modo algum poderia ser concebida sem a transação
explícita do órgão acusatório. A solução para a recusa injustificada está no art.
28 do CPP; portanto. E se o Procurador-Geral da Justiça insistir na não realização
a proposta de suspensão, nada mais pode ser feito”.
E assim decidiu o Egrégio Tribunal de Alçada Criminal deste Estado,
por sua Colenda 15'à Câmara, nos autos de Apelação nu 1.033.523-7, j. 10.10.96,
Rei. Juiz Decio Barretti, ao deixar assentado que “...em se tratando de ato
jurídico consensual, é indispensável a existência da manifestação da vontade
das partes intervenientes, sendo que ao Magistrado compete, unicamente, a
presidência do ato e a aferição da m anifestação válida, determ inando a
suspensão condicional do feito e estabelecendo quais as condições para tanto.
Revela considerar também, que o art. 77 da lei supra-referenciada
estabelece outros requisitos mais, de ordem subjetiva, para que se viabilize a
proposta da suspensão, como por exemplo: culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social, a personalidade do agente, bem com o os m otivos e as
circunstâncias que autorizam o deferimento do benefício.
Disso se infere que, se o Ministério Público entender que os requisitos
não estejam preenchidos, não se viabiliza a imposição da proposta pelo
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Magistrado. É que se trata, conforme acima já ficou mencionado de ato consensual
onde são intervenientes o Ministério Público e os acusados, unicamente.
O correndo, eventualm ente, a inércia do M inistério Público, em
determinadas circunstâncias, ainda assim o Juiz somente poderá se cingir a
despacho determ inando a sua m anifestação a respeito, sem pre com a
observância da vontade das partes, sem investir-se da função de dominus litis,
exclusiva do primeiro” .
No mesmo sentido decidiu o Augusto Areópago a quo, nos autos do Habeas
Corpus nÍJ204.579.3/0,4üCâmara Criminal, Rei. Des. Sinésío de Souza, j . 19.3.96.
Esta também foi a posição assumida por Egrégio Tribunal, in RHC nü
5.664-SP, 551Turma, v.u., Rei. Min. José Arnaldo, j. 24.9.96.

“Se há erro por parte do julgador ao fixar a pena, trata-se de erro in
judicando, passível de correção de recurso ordinário. O habeas corpus não se
destina a rever erros dessa espécie” (RT 544/469);
“Não se presta o habeas corpus para rever pena motivadamente imposta
pelo juiz da causa. Eventuais equívocos, demasias ou injustiças na dosimetria
deverão ser apreciados em recursos ordinários, desde que não importem em
ilegalidade” (JUTACrim 17/54);
“A via excepcional do habeas corpus não é remedium iuris adequado à
redução de penas” (JUTACrim 27/280);
“Não constitui o habeas corpus meio procedimental hábil e legal para
a obtenção de reexame de decisão condenatória que se afirma haver fixado
punição com excesso” (JUTACrim 27/204).
Diante do exposto, após colhido o sempre judicioso parecer da douta
Procuradoria Federal, somos pelo improvimento do recurso vertente.
São Paulo, 31 de maio de 1999.
João Antônio Marchi, Promotor de Justiça designado
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Note-se que a suspensão condicional do processo não representa mero
sucedâneo do sursis para acusados tecnicamente primários. Sua proposição
deve atender, não só ao grau de reprovabilidade da conduta concretamente
aferida, como também a necessidade e suficiência de medida em face de seu
virtual beneficiário, sob pena de se converter aquele instituto em último refúgio
do imputado, em busca da impunidade.
Por outro lado, não há como se aferir nos estreitos limites do habeas
corpus, se o Recorrente satisfaz ou não os requisitos de ordem subjetiva,
notadamente aqueles extraídos do art. 77, íí, do CP, sem o exame aprofundado
e valorativo dos fatos e provas, o que é defeso.
Confira, mutatis mutandis, a orientação pretoriana que se segue:
“É inidôneo o habeas corpus para obtenção do sursis, mormente
quando a denegação do benefício entra em cogitações de ordem subjetiva”
(RT 434/381);
“Em habeas corpus atinente à concessão de sursis, só pode decidir a
respeito das condições objetivas (questões de direito), não sobre as subjetivas
(questões de fato), que pressuponham ainda o esgotam ento de prova”
(RJDTACrim 7/215).
No mesmo sentido: RT 434/372,654/292,440/456,450/410; JUTACrim
66/84, 30/115 e 22/109.
No que diz respeito a aplicação da pena, constata-se que a ilustre
Autoridade acoimada de coatora, ao fixá-la no patamar de cinco anos e cento e
cinqüenta dias-multa para cada crime, cuidou de justificar o quantum imposto,
o que afasta, a priore, a assertiva de constrangimento ilegal.
Cumpre destacar, por fim, que a via sumária e urgente do habeas
corpus não se presta para o exame dos critérios de subjetivos da fixação da
pena, nem do seu acerto ou desacerto e muito menos da justiça ou injustiça
do quanto fixado.
A ensinança é da jurisprudência.
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RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
8.770 - São Paulo
(99/0057915-1)
Relator: Ministro Edson Vidigal
Recte.: J.Z.S.
Advogado: Roberto Machado Campos
Recdo.: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Pacte.: J.Z.S.
E menta

“Processual Penal - Crimes funcionais - Notificação prévia (CPP, art.
5 1 4 ) - Ausência - Nulidade relativa - Suspensão do processo (Lei nfi9.099/95,
art. 89) - Concurso de crimes - Impossibilidade - Dosimetria da pena Fundamentação - Habeas Corpus - Recurso.
1. A falta da notificação para que o funcionário público apresente defesa
preliminar (CPP, art. 514) é causa de nulidade relativa, sendo imprescindível
para a sua decretação a alegação em tempo oportuno e a demonstração do
prejuízo sofrido.
2. A suspensão do processo, prevista na Lei nu 9.099/95, art. 89, não
tem aplicação em relação aos crimes cometidos em concurso formal ou material
e aos chamados crimes continuados, se a soma das penas mínimas cominadas
a cada crime, computado o aumento respectivo, ultrapassar o limite de um ano,
3. Não se altera, em Habeas Corpus, reprimenda fixada em plena
observância das circunstâncias judiciais do CP, art. 59.
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4. Recurso a que se nega provimento.
A córdão

V istos, relatados e discutidos estes autos, acordam os M inistros
da Q uinta Turm a do Superior Tribunal de Justiça, na conform idade dos
v o to s e das n o tas ta q u ig rá fic a s a seg u ir, p o r u n a n im id a d e , n eg ar
provim ento ao Recurso. Votaram com o Relator, os Srs. M inistros Félix
Fischer, Gilson Dipp e José Arnaldo. Ausente, justificadam ente, o M inistro
Jorge Scartezini.
Brasília-DF, 7 de outubro de 1999. (data do julgamento)
Ministro José Arnaldo da Fonseca, Presidente
Ministro Edson Vidigal, Relator
R elatório

O Exmo. Sr. M inistro Edson Vidigal: Recurso de Habeas Corpus
interposto por J.Z.S., contra decisão do TJSP, que denegou a ordem ali
impetrada.
Condenado pelos crimes de corrupção passiva e ativa (CP, arts. 317,
caput, e 333, caput, na forma do art. 69), o recorrente pretende seja anulado todo
o processo a que respondeu. Diz que a Ação Penal foi maculada por nulidades
absolutas, derivadas da não observância da regra do CPP, art. 514, de violação ao
CP, art. 59 e, finalmente, de omissão quanto à Lei nu9.099/95, Art. 89.
O M inistério Público, nesta Instância, é peio não provim ento do
Recurso.
Relatei.
M inistro Edson Vidigal, Relator
V oto

O Exmo. Sr. Ministro Edson Vidigal: Senhor Presidente, o recorrente,
na qualidade de ex-Vereador, insiste que o processo está nulo, por não obedecida
a regra do CPP, art. 514.
Não é assim que temos entendido.
Esta Turma manifestou-se sobre a matéria, no julgamento do REsp nfl
29.144-SP, do qual fui relator originário e fiquei vencido. Prevaleceu o
entendimento de que a nulidade resultante da inobservância do disposto no
CPP, art. 514 é relativa, sendo imprescindível para a sua decretação a alegação
em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. O Acórdão,
da lavra do Ministro José Dantas, ficou assim ementado:
“Processo Penal. Funcionário Público. Crime Funcional.
- Notificação prévia. Sua prescindibilidade em face de fundar-se a
denúncia em inquérito policial, em não se cuidando de nulidade absoluta”.
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No caso destes autos, a nulidade somente foi argüida em grau de recurso,
quando, aliás, já preclusa a questão. Sequer foi demonstrado, de qualquer forma,
o prejuízo dali decorrente.
Desta forma, ressalvado o meu ponto de vista, no sentido de que a falta de
notificação do funcionário para apresentar a resposta preliminar no prazo de 15
dias é causa de nulidade absoluta, acompanho o entendimento majoritário da Turma,
como o fiz já quando do julgamento do REsp nü66.606/PR, assim ementado:
“Processual Penal. Crimes Funcionais. Notificação prévia. Inobservân
cia do Art. 514. Nulidade relativa.
1. A falta da notificação para que o funcionário público apresente defesa
preliminar (CPP, art. 514) é causa de nulidade relativa, sendo imprescindível para a
sua decretação a alegação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo sofrido.
2. Recurso provido”.
E não é só, devo dizer. O recorrente invoca prerrogativa que não detém.
É que a denúncia somente foi recebida seis meses após o término de seu mandato
eleitoral. Acertada, assim, a decisão recorrida, que consignou:
“No que concerne a alegada inobservância da regra insculpida no art.
514 do CPP, parece-nos, data venia, de doutos pronunciamentos em contrário,
que a razão está com a douta Autoridade impetrada, ao afirmar que a exigência
prevista no art. 514 do CPP só tem cabimento se, ao tempo do recebimento da
denúncia, o acusado estiver no exercício da função pública, pois a ratio legis está
ligada ao interesse público de evitar que o funcionário público seja temerariamente
processado em prejuízo da normal atividade administrativa que exerce.
E, no caso sub judice, o paciente, ao tempo do recebimento da denúncia
(31.7.97 - fls.), não mais exercia a função de vereador, posto que seu mandato
se cumpriu entre os dias 1 1 . 9 3 a 31.12.96” (fls.).
O recorrente reclama, também, da não aplicação, à hipótese, da Lei n9.099/95, art. 89. Diz que a decisão recorrida, que vedou o benefício em razão
do concurso de crimes “não deve prosperar, haja vista que nossa jurisprudência
tem entendido que não constitui impedimento legal a concessão do benefício
legal, porquanto a pena mínima dos crimes imputados ao recorrente é de um
ano, devendo-se ressaltar que o recorrente foi denunciado no c a p u t, em ambos
os artigos, sem nenhuma circunstância que agravasse o crime” (fls.).
A suspensão do processo, prevista na Lei nu9.099/95, art. 89, não tem
aplicação em relação aos crimes cometidos em concurso formal ou material e
aos chamados crimes continuados, se a soma das penas mínimas cominadas a
cada crime, computado o aumento respectivo, ultrapassar o limite de um ano.
Nesse sentido, os precedentes:
“Criminal. Suspensão condicional do processo.
- Lei nB9.099/95, art. 89. Cabimento dependente da pena mínima, a
considerar o necessário acréscimo relativo ao crime.”
(REsp 125.715/SP, Rei. Min. José Dantas, DJ em 28.9.98)
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“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Nulidade da citação retirada
da proposta de conciliação para suspensão do processo anterior ao ato.
Inocorrência de nulidade. Concurso formal de crimes.
Consideração do aumento mínimo. Inaplicabilidade da Lei nu 9.099/
95. Recurso desprovido.
í. Não se reconhece alegação de nulidade do ato citatório se a retificação
da denúncia - retirando proposta de suspensão do processo, além de não ter
modificado o conteúdo ou a narrativa do fato, mas apenas o aspecto formal do
feito, ainda ocorreu anteriormente à citação do acusado para interrogatório.
II. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n(J
9.099/95, é inaplicável aos crimes cometidos em concurso material, formal,
ou em continuidade, se a soma das penas mínimas cominadas a cada crime, a
consideração do aumento mínimo de 1/6, ou o computo da majorante do crime
continuado, conforme o caso, ultrapassar o quantum de 01 ano. Precedentes.
III. Recurso desprovido”.
(RHC na 8.420/RS, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ em 21.6.99)
(...)

Finalm ente, tam bém não procede a alegação de que teriam sido
desobedecidos os comandos do CP, Art. 59, no que diz respeito à dosimetria da
pena. A verdade é que o julgador apreciou, detidamente, a personalidade do réu,
seu grau de culpabilidade e as circunstâncias do crime. A proposta do recorrente,
de que sejam analisados os critérios subjetivos que levaram ao convencimento
do juiz não tem guarida nesta Instância, por vedado o exame de fatos e provas.
Assim, nego provimento ao Recurso.
É o voto.
Ministro Edson Vidigal, Relator

R oubo e seqüestro das vítim as - R econhecim ento do
C oncurso M aterial - Falsa identidade - Preso que fornece a
identidade do irm ão - Autodefesa - Inocorrência - C onfigu
ração ao delito do art. 307 do CP.
José R icardo P eirão Rodrigues
Procurador de Justiça - SP_____________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL Ny292.559.3/8 - Ribeirão Preto
Apelando: G.A.J.
Apelado: A Justiça Pública

P arecer

da

P rocuradoria

de
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J ustiça

1. T rata-se de apelação crim inal apresentada pelo réu G .A .J.,
inconformado com a r. sentença do MM. Juízo de Direito da Ia Vara Criminal
da Comarca de Ribeirão Preto, que o condenou à pena total de 09 anos e 09
meses e 10 dias de reclusão e mais 03 meses de detenção e 17 dias-multa, a ser
inicialmente cumprida em regime fechado, por ofensa ao disposto nos artigos
157, § 2-, incisos I e II, e 148, § 2-, 307, todos do Código Penal e em concurso
material de infrações.
Em suas razões recursais pleiteia o ilustrado defensor a absolvição do
apelante por ser a prova precária e insuficiente para lastrear um decreto condenatório,
pedindo ainda, alternativamente, o não reconhecimento do delito de seqüestro,
absorvido pelo crime de roubo ou, pelo menos, o cancelamento de sua qualificadora
do grave sofrimento físico ou mora! imposto às vítimas (art. 148, § 2Ü, do CP), não
caracterizada nos autos; bem como o afastamento do crime de falsa identidade
(art. 307 do CP), não configurado por ter o réu agido com o intuito de autodefesa.
2. Não merece provimento, porém, o recurso interposto.
E isto porque, muito ao contrário do sustentado pela com bativa
defensoria, a prova coletada é segura e não admite a menor dúvida quanto a ter
o apelante praticado, na companhia de outro indivíduo não identificado, os
crimes de roubo e seqüestro qualificados e de falsa identidade descritos na
peça pream bulare que lhe valeram a presente condenação.
Com efeito, noticiam estes autos que, no dia 30 de janeiro de 1996, por
volta das 19:35 horas, em determinada via pública da cidade e comarca de Ribeirão
Preto, o casal de namorados R.B. e L.F.L., estando no interior do automóvel marca
“Volkswagen Logus”, placas BKS-9003, viu-se abordado pelo apelante G.A.J. e
por um outro elemento não identificado, os quais, ameaçando gravemente tal casa!
com armas de fogo, anunciaram voz de assalto e entraram à força no veículo,
rendendo o par de namorados. Ato contínuo, os malfazentes apossaram-se da carneira
de R., em cujo interior havia cerca de R$ 70,00 (setenta reais), após o que, embora
isso fosse absolutamente desnecessário, privaram o casai de sua liberdade, mediante,
seqüestro, obrigando R. e L. a permanecer com eles no veículo supracitado sob
grave ameaça. Então, na posse mansa e pacífica dos bens subtraídos (automóvel,
carteira e dinheiro), os assaltantes deslocaram-se pelas mais diferentes vias públicas
e pelos mais diversos bairros de Ribeirão Preto, sempre aterrorizando as vítimas
com ameaças de morte e estupro, até que, depois de três horas e meia de grande
pavor e apreensão, as vítimas acabaram sendo abandonadas seminuas em um
canavial situado nos arredores da cidade, afastando-se os assaltantes com o veículo
e demais bens (carteira e dinheiro) roubados.
Nesse sentido, em linhas gerais, os incisivos depoimentos prestados na
polícia e em juízo pelas vítimas R. eL . (fls.), roborados pelos reconhecimentos
pessoal (na p o lícia- fls.) e fotográficos (em ju íz o -fls .) que tais vítimas fizeram
do acusado, apontando-o sempre, com absoluta certeza e segurança, como um
dos autores do roubo e do seqüestro aqui noticiados.
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Demais disso, cumpre notar que o veículo roubado foi, posteriormente,
abandonado pelos ladrões em via pública de Ribeirão Preto, tendo sido
apreendido e devolvido à vítima R.B. (fls.) e que o acusado G.A.J., ao ser
interrogado na polícia depois de ter sido pessoalmente reconhecido pelo
ofendido R. como um dos autores das infrações, atribuiu-se falsa identidade,
fazendo-se passar por seu irmão A.R.J., inclusive alegando, como forma de
álibi, que era empregado do Departamento de Águas e Esgotos (Daerp), fato
que não correspondia à verdade, pois era A. quem ali trabalhava (fls.).
Finalmente, deve ser ressaltado que o acusado G. ostenta péssimos
antecedentes, estando envolvido em inúmeros inquéritos e processos criminais, já
tendo inclusive sofrido condenações por crimes roubo, furto, lesões corporais e
posse de substância entorpecente para uso próprio (fls. do primeiro apenso), o que
comprova a sua reincidência e demonstra a sua capacidade moral para delinqüir.
Destarte, ante prova tão cabal e completa, era de rigor a condenação do
apelante pelos crimes de roubo e sequestro qualificados e falsa identidade,
sendo absolutamente inviável a absolvição pretendida pela defesa.
Outrossim, é igualmente impossível negar-se a ocorrência do seqüestro,
porquanto a supressão da liberdade das vítimas, obrigadas pelos roubadores a
perm anecer com eles no veículo subtraído por horas a fio enquanto se
deslocavam eles pelas mais diversas mas e pelos mais diferentes bairros de
Ribeirão Preto, era absolutamente desnecessária para assegurar o crime de
roubo, que já se exaurira no preciso momento em que os ofendidos renderamse aos acusados, entregando-lhes sem qualquer resistência as chaves do veículo
e os outros bens exigidos.
Aliás, sobre o tema, perfeito o ensinamento desse Egrégio Tribunal de
Justiça, ao decidir que:
“Estando totalmente exaurido o roubo, despojada a vítima de seus pertences,
a supressão da liberdade de sua locomoção, fato que se seguiu â subtração, configura
delito de seqüestro em concurso material com aquele” (RT 554/340).
E não se diga, tampouco, que após a promulgação da Lei nü 9.426/96,
acrescentando o inciso V ao § 2udo art. 157 do CP, o crime de seqüestro passou
a ser absorvido pelo roubo qualificado pela privação da liberdade das vítimas,
porquanto a lei nova visou apenas e tão-somente agravar a conduta daqueles
que privam a liberdade da vítima durante a prática do roubo ou para evitar a
ação policial, não se excluindo o concurso material com o seqüestro naqueles
casos em que, como na hipótese dos autos, já consumado o roubo e desnecessária
a presença das vítimas para assegurar o êxito da ação criminosa, são estas,
mesmo assim, mantidas sob domínio dos assaltantes a revelar, por parte destes,
a vontade livre e consciente de cometer uma nova infração de seqüestro.
Cabe aqui, por ser preciso como uma luva, anotar o ensinamento desse
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo ao proclamar que:
“Se o crime de seqüestro era absolutamente desnecessário para garantir
o êxito do crime de roubo, aquele deve ser considerado como delito autônomo,

não havendo, portanto, que se falar na aplicação da Lei ntt9.426/96, mas sim
em concurso material de crimes” (RT 754/612).
Da mesma forma, não há cogitar-se no cancelamento da qualificadora
do grave sofrimento físico e moral imposto às vítimas com o seqüestro (art.
148, § 2-, do CP), uma vez que elas, por horas a fio, foram obrigadas a circular
pelas mas e avenidas de Ribeirão Preto sob o domínio dos meliantes, ameaçadas
de morte e estupro (a jovem), até serem abandonadas seminuas (o rapaz de
cuecas e a moça de calcinha e sutiã) em um canavial.
A dem ais, cum pre o b serv ar que igu alm en te o crim e de falsa
identidade (art. 307 do CP) restou perfeitam ente caracterizado, pois o
acusado G.A.J., ao identificar-se na Delegacia de Polícia de Ribeirão Preto
com o A.R.J., na verdade seu irmão, atribuiu-se falsa identidade não só para
obter vantagem em proveito próprio - comprovar álibi inexistente e negar
os seus maus antecedentes - , mas também para causar dano a outrem , pois
seu irm ão, se não fosse descoberta a falsa identidade, poderia até mesmo
ser condenado por delitos que não cometera.
E não há dizer-se que essa falsa identidade do agente estaria inserida
no direito que tem o criminoso à autodefesa, porquanto, como sabido:
“É incorreto sustentar que o suspeito pode atribuir-se falsa identidade no
exercício da ampla defesa constitucional. A liberdade de mentir, sem sanção
processual, não é ilimitada e não importa na impunidade pelos crimes que venham
a ser praticados através das declarações mendazes. A mentira não punível é a que
visa contrariar a acusação, contestar fatos em que se baseia, lograr sua improcedência
e não furtar-se a ela assumindo identidade suposta ou de terceiro” (JTJ 170/288).
Registre-se, ainda, que as reprimendas cominadas ao réu foram bem
dosadas e não comportam reparo algum, pois seus maus antecedentes, sua
reincidência criminai e o dolo intensíssimo com que se houve ele, a par do
intolerável terror imposto às vítimas, que por horas a fio viram-se privadas de
sua liberdade e foram subm etidas às mais atrozes am eaças, justificam
píenamente a fixação das penalidades acima do mínimo legal.
Finalmente, tendo em vista que o roubo e o seqüestro são delitos de
extrem a gravidade, que intranqiiilizam sobrem aneira a população pela
freqüência com que vêm se repetindo não só nos grandes centros urbanos, mas
agora até mesmo nas comunidades interioranas, temos que a fixação do regime
fechado para início de cumprimento da reprimenda derivada de tais delitos é
medida reclamada por todos, pois a concessão de um regime mais brando seria
um prêmio inaceitável para assaltantes e seqiiestradores.
Nenhum reparo merece, portanto, a cuidadosa decisão de Primeiro Grau,
absolutamente correta e conforme a prova dos autos.
3. Pelo improvimento do apelo apresentado é, portanto, o nosso parecer.
São Paulo, 17 de setembro de 1999.
José Ricardo Peirão Rodrigues, Procurador de Justiça
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A córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nü
292.559-3/8, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante G.A.J., sendo
apelada a Justiça Pública:
A cordam , em Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso.
Adotado o relatório de fls., acrescenta-se que G.A.J., como incurso nos
arts. 157, § 2Ü, I e II, 148, § 2-, e 307, do Código Penal, foi condenado às penas de
nove anos, nove meses e dez dias de reclusão e três meses de detenção, estabelecido
o iniciai regime fechado, e ao pagamento de dezessete dias-multa, ao valor unitário
mínimo. Apelou a pedir absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente,
a não incidência do art. 148, § 2-, do CP, por não constituir espécie autônoma,
sendo absorvido pelo roubo, ou cancelamento de sua qualificadora, bem como, o
afastamento do art. 307, do Código Penal, com consequente diminuição da pena
aplicada (fls.). Contra razões às fls. Parecer pelo improvimento do apelo (fls.).
É o relatório.
As razões recursais da defesa envolvem, no mérito, m atéria que,
essencialmente, já foi tratada e discutida de modo dialético e conclusivo no
primeiro grau de jurisdição.
A r. sentença, assim, fica mantida por seus próprios fundamentos e
m ais aqueles agora adotados, bem desenvolvidos no parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça (fls.). Bem assentado:
“Não merece provimento, porém, o recurso interposto
E isto porque, m uito ao contrário do sustentado pela com bativa
defensoria, a prova coletada é segura e não admite a menor dúvida quanto a ter
o apelante praticado, na companhia de outro indivíduo não identificado, os
crimes de roubo e sequestro qualificados e de falsa identidade descritos na
peça preambular e que lhe valeram a presente condenação.
Com efeito, noticiam estes autos que, no dia 30 de janeiro de 1996, por
voltadas i 9:35 horas, em determinada via pública da cidade e comarca de Ribeirão
Preto, o casal de namorados R.B. e L.F.L., estando no interior do automóvel
marca “Volkswagen Logus”, placas BKS-9003, viu-se abordado pelo apelante
G. A.J. e por um outro elemento não identificado, os quais, ameaçando gravemente
tal casal com armas de fogo, anunciaram voz de assalto e entraram à força no
veículo, rendendo o par de namorados. Ato contínuo, os malfazentes apossaramse da carteira de R., em cujo interior havia cerca de R$ 70,00 (setenta reais), após
o que, embora isso fosse absolutamente desnecessário, privaram o casal de sua
liberdade, mediante seqíiestro, obrigando R. e L. a permanecer com eles no veículo
supracitado sob grave ameaça. Então, na posse mansa e pacífica dos bens
subtraídos (automóvel, carteira e dinheiro), os assaltantes deslocaram-se pelas
mais diferentes vias públicas e pelos mais diversos bairros de Ribeirão Preto,
sempre aterrorizando as vítimas com ameaças de morte e estupro, até que, depois
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de três horas e meia de grande pavor e apreensão, as vítimas acabaram sendo
abandonadas seminuas em um canavial situado nos arredores da cidade, afastandose os assaltantes com o veículo e demais bens (carteira e dinheiro) roubados.
Nesse sentido, em linhas gerais, os incisivos depoimentos prestados na
polícia e em juízo pelas vítimas R. e L. (fls.), roborados pelos reconhecimentos
pessoal (na polícia-fls.) e fotográficos (em ju íz o -fls.) que tais vítimas fizeram
do acusado, apontando-o sempre, com absoluta certeza e segurança, como um
dos autores do roubo e do seqíiestro aqui noticiados.
Demais disso, cumpre notar que o veículo roubado foi, posteriormente,
abandonado pelos ladrões em via pública de Ribeirão Preto, tendo sido
apreendido e devolvido à vítima R.B. (tis.) e que o acusado G.A.J., ao ser
interrogado na polícia depois de ter sido pessoalmente reconhecido pelo
ofendido R. como um dos autores das infrações, atribuiu-se falsa identidade,
fazendo-se passar por seu irmão A.R.J., inclusive alegando, como forma de
álibi, que era empregado do Departamento de Águas e Esgotos (Daerp), fato
que não correspondia à verdade, pois era A. quem ali trabalhava (fls.).
Finalmente, deve ser ressaltado que o acusado G. ostenta péssimos
antecedentes, estando envolvido em inúmeros inquéritos e processos criminais,
já tendo inclusive sofrido condenações por crimes de roubo, furto, lesões
coiporais e posse de substância entorpecente para uso próprio (fls.), o que
comprova a sua reincidência e demonstra a sua capacidade moral para delinqüir.
Destarte, ante prova tão cabal e completa, era de rigor condenação do
apelante pelos crimes de roubo e seqíiestro qualificados e falsa identidade,
sendo absolutamente inviável a absolvição pretendida pela defesa.
Outrossim, é igualmente impossível negar-se a ocorrência do seqíiestro,
porquanto a supressão da liberdade das vítimas, obrigadas pelos roubadores a
perm anecer com eles no veículo subtraído por horas a fio enquanto se
deslocavam eles pelas mais diversas ruas e pelos mais diferentes bairros de
Ribeirão Preto, era absolutamente desnecessária para assegurar o crime de
roubo, que já se exaurira no preciso momento em que os ofendidos renderamse aos acusados, entregando-lhes sem qualquer resistência as chaves do veículo
e outros bens exigidos.
Aliás, sobre o tema, perfeito o ensinamento desse Egrégio Tribunal de
Justiça, ao decidir que:
“Estando totalmente exaurido o roubo, despojada a vítima de seus
pertences, a supressão da liberdade de sua locomoção, fato que se seguiu à
subtração, configura delito de seqíiestro em concurso material com aquele”
(RT 554/340).
E não se diga, tampouco, que após a promulgação da Lei nu9.426/96,
acrescentando o inciso V ao § 2-do art. 157 do CP, o crime de seqüestro passou
a ser absorvido pelo roubo qualificado pela privação da liberdade das vítimas,
porquanto a lei nova visou apenas e tão-somente agravar a conduta daqueles
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que privam a liberdade da vítima durante a prática do roubo ou para evitar a
ação policial, não se excluindo o concurso material com o sequestro naqueles
casos em que, como na hipótese dos autos, já consumado o roubo e desnecessária
a presença das vítimas para assegurar o êxito da ação criminosa, são estas,
mesmo assim, mantidas sob domínio dos assaltantes a revelar, por parte destes,
a vontade livre e consciente de cometer uma nova infração de seqüestro.

freqüência com que vêm se repetindo não só nos grandes centros urbanos, mas
agora até mesmo nas comunidades interioranas, temos que a fixação do regime
fechado para início de cumprimento da reprimenda derivada de tais delitos é
medida reclamada por todos, pois a concessão de um regime mais brando seria
um prêmio inaceitável para assaltantes e seqüestradores”
Pelo exposto, nega-se provimento.
Participaram do julgamento os Desembargadores Gonçalves Nogueira
(Revisor) e Segurado Braz.
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Cabe aqui, por ser preciso como uma luva, anotar o ensinamento desse
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo ao proclamar que:
“Se o crime de sequestro era absolutamente desnecessário para garantir
o êxito do crime de roubo, aquele deve ser considerado como delito autônomo,
não havendo, portanto, que se falar na aplicação da Lei nu9.426/96, mas sim
em concurso material de crimes” (RT 754/612).
Da mesma forma, não há cogitar-se no cancelamento da qualificadora
do grave sofrimento físico e moral imposto às vítimas com o seqüestro (art.
148, § 2-, do CP), um a vez que elas, por horas a fio, foram obrigadas a circular
pelas ruas e avenidas de Ribeirão Preto sob o domínio dos meliantes, ameaçadas
de morte e estupro (a jovem), até serem abandonadas seminuas (o rapaz de
cuecas e a moça de calcinha e sutiã) em um canavial.
Ademais, cumpre observar que igualmente o crime de falsa identidade
(art. 307 do CP) restou perfeitamente caracterizado, pois o acusado G.A.J., ao
identificar-se na Delegacia de Polícia de Ribeirão Preto como A.R.J., na verdade
seu irmão, atribuiu-se falsa identidade não só para obter vantagem em proveito
próprio - comprovar álibi inexistente e negar os seus maus antecedentes - , mas
também para causar dano a outrem, pois seu irmão, se não fosse descoberta a
falsa identidade, poderia até mesmo ser condenado por delitos que não cometera.
E não há dizer-se que essa falsa identidade do agente estaria inserida
no direito que tem o criminoso à autodefesa, porquanto, como sabido:
“É incorreto sustentar que o suspeito pode atribuir-se falsa identidade no
exercício da ampla defesa constitucional. A liberdade de mentir, sem sanção
processual, não é ilimitada e não importa na impunidade pelos crimes que venham
a ser praticados através das declarações mendazes. A mentira não punível é a que
visa contrariar a acusação, contestar fatos em que se baseia, lograr sua improcedência
e não furtar-se a ela assumindo identidade suposta ou de terceiro” (JTJ 170/288).
Registre-se, ainda, que as reprimendas cominadas ao réu foram bem
dosadas e não comportam reparo algum, pois seus maus antecedentes, sua
reincidência criminal e o dolo intensíssimo com que se houve ele, a par do
intolerável terror imposto às vítimas, que por horas a fio viram-se privadas de
sua liberdade e foram subm etidas às mais atrozes am eaças, justificam
plenamente a fixação das penalidades acima do mínimo legal.
Finalmente, tendo em vista que o roubo e o seqüestro são delitos de
extrem a gravidade, que intranqüilizam sobrem aneira a população pela

São Paulo, 25 de abril de 2000.
Luiz Pantaleão, Presidente e Relator
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A competência não se alteraria se se aplicasse, de outro lado, a regra
dos artigos 94 e 100, IV, do mesmo Código Processual, pois a ré tem sede
nesta comarca (does. 12/13).
Além disso, como os danos causados transcendem os lim ites do
município, poderia ser observado o artigo 93, II, da Lei nü8.079, de 11 de setembro
de 1990, o que, de qualquer modo, não modificaria a competência do Juízo local.

A ção civil pública - Contratos de capitalização - In te
resses coletivos —Legitim idade do M inistério Público - Pro
cedência - Provim ento parcial, tão-só para excluir a conde
nação na honorária, m antendo, no m ais, a sentença.
“Nas lides envolvendo interesses de m assa, im põe-se o
trato processual coletivo”
A írton F lorentino de Barros
Promotor de Justiça - SP______

APELAÇÃO CÍVEL N- 89.665-4/0-00 - São Paulo
Apelante: Delfin Capitalização S.A.
Apelados: Ministério Público e Carlos Eduardo Silva M agalhães
P etição inicial da P romotoria de J ustiça F iscal de M assas F alidas
S etor

de I nstituições

F inanceiras

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 4a Vara Cível e da Comarca de São Paulo
0 Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da Promotoria
de Justiça Fiscal de Massas Falidas -S e to r de Instituições Financeiras, na defesa
do interesse do Povo, com fundamento nos artigos 129, III, da Constituição
Federal, 159, do Código Civil, 5“, da Lei nü7.347, de 24 de julho de 1985, l u,d a
Lei nü 7.913/89, 82 e 93, II, da Lei nu8.078, de 11 de setembro de 1990, vem
propor a A ção Civil Pública de R essarcim ento de D ano contra D elfin
Capitalização S.A. - Em Liquidação, com sede na Rua Stela, 515, Bloco C, 6andar, nesta Comarca (does. 12/13), pelos motivos que passa a expor.

1 - Competência de Juízo
Tratando-se de reparação de prejuízo, é competente o Juízo do lugar
do ato ou fato. As agências da requerida, em que eram distribuídos os títulos de
capitalização se localizavam, em sua maioria, nesta Comarca (v. 117/118),
onde é presumível, portanto, que esteja o maior número de vítimas da liquidanda.
De se aplicar, pois, o disposto nos artigos 100, V, a, do Código de
Processo Civil, e 2U, da Lei nu7.347, de 24 de julho de 1985.

II - Fatos e fundamentos
No decorrer de 1989, recebeu esta Promotoria de Justiça diversas
reclam ações de portadores de títulos de capitalização de emissão da ora
requerida e, presumindo que deveria haver ação promovida pelo Ministério
Público do Rio de Janeiro contra os ex-administradores da instituição suplicada,
com base na Lei n - 6.024/74, providenciou a rem essa de cópias de tais
reclamações ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça daquele Estado (cf.
doc. 1).
Sabia-se, o que - aliás - já era do conhecimento público, que o Grupo
Financeiro Delfin, incluindo a empresa requerida, foi submetido ao regime de
liquidação extrajudicial, por ato do Banco Centra! de 10 de janeiro de 1984 (doc. 4).
Chegou a requerida a publicar edital avisando aos credores que
iria iniciar o pagam ento do passivo (doc. 7). Havia, de outro lado, notícia
de que tinha a suplicada cerca de 342.000 credores por títulos de capita
lização, que estavam esperando tal pagam ento no processo liquidatório
(does. 5 e 8).
Apurou-se com base em documentos remetidos por credores que os
títulos de capitalização Delfin, de acordo com as cláusulas que os regulavam,
traduziam depósitos em parcelas mensais, para resgate pelo valor de face, através
dos sorteios de sábado da Loteria Federal ou a partir do recolhimento da 36parcela, na proporção dos valores depositados, com correção monetária desde
o pagamento do l üdepósito. Seus portadores, se contemplados nos primeiros
sábados do mês, receberíam o dobro do valor do título e, se contemplados nos
últimos sábados do mês, receberíam o triplo do valor de face do título (v.
cláusulas impressas do anverso de cada título, doc. 19).
Tratava-se, em outros termos, de contrato de adesão, oneroso, de
constituição de capital em benefício dos portadores.
Em 4 de dezembro de 1990, recebeu esta Promotoria de Justiça o Ofício
nü3 7 11 da Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça do Estado para que, por força
do Protocolado nü 22.056/90, tomasse as providências cabíveis, a respeito de
reclamação de portador de título de capitalização da Delfin Capitalização S.A.,
que não havia sido ressarcido (v. does. 15/29).
Daí, instaurou procedimento, requisitando informes do Banco Central (v.
does. 143/168), da Susep (doc. 50/105), da Junta Comercial (does. 116/142) e do
liquidante, este último renitente em atender notificações do Ministério Público,
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sendo que, mesmo depois de conduzido coercitivamente a esta Promotoria de Justiça,
se recusou a fornecer documentos e informes sobre a requerida (does. 174/175).
Constatou-se, então, haver o Banco Central do Brasil convertido a
liquidação extrajudicial da requerida, por ato publicado em 21 de dezembro de
1989, em liquidação ordinária (does. 12/13), mas sem o integral ressarcimento
do prejuízo aos credores.
Tentou esta Promotoria de Justiça, pela via extrajudicial, fazer com
que a requerida trouxesse a comprovação do pagamento do passivo, até para
evitar a contenda judicial, com a assoberbamento dos serviços do Poder
Judiciário. Como se recusou o liquidante, no entanto, a fornecer as informações
requisitadas, lícita é a presunção de que não houve regular pagamento aos
credores, ainda mais quando estão a confirmar este fato os inúmeros reclamos
dos prejudicados.
De fato, diversos portadores de títulos de capitalização continuaram a
encaminhar reclamações (does. 178/483).
O portador do títu Io de capitalização n- 06600-9, por exemplo, esclarece
que recebeu, em dezembro de 1989, o cheque datado de 30 de novembro daquele
ano, no insignificante valor de NCz$ 52,00, que entendeu nem valer à pena
descontar, (does. 452), fato que teria ocorrido com outros.
A empresa de Correios e Telégrafos, atendendo solicitação, remeteu
relação de credores que teriam recebido seu crédito por meio de suas agências.
Tal relação revela que apenas pequena parte dos credores recebeu e, mesmo
assim, quantias bem aquém do realmente devido (does. 38 e 484 e seguintes).

III - Prejuízo
Consta dos inclusos documentos informação sobre o prejuízo contábil
apurado pelo Banco Central do Brasil na requerida, da ordem de Cr$
1.394.974.000,00, na data da intervenção ocorrida em janeiro de 1983 (doc. 165).
Cuida-se aí, todavia, de prejuízo apenas estim ado por elem entos
contábeis, devendo o seu real montante ser definido em fase de liquidação.
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Quando da convolação da liquidação extrajudicial em ordinária (doc.
4v), passou-se a incumbência de prosseguir com o processo de liquidação aos
acionistas da empresa, a quem foi devolvido o patrimônio antes arrecadado
justamente para garantir o efetivo pagamento aos credores.
Considerando que, cessada a liquidação extrajudicial, nada fez a
suplicada, através do liquidante comum, para a integral restituição dos depósitos
efetivados pelos portadores de títulos de capitalização Delfin, evidente é que
passou à indefinição o prejuízo causado aos credores, com o seu visível
enriquecimento ilícito.
indiscutível o direito dos credores à restituição dos depósitos efetivados,
com a devida correção monetária, inclusive daqueles que paralisaram os
recolhimentos em virtude do decreto da intervenção na Delfin, pelo Banco
Central, em janeiro de 1983.
Para bem cumprir, assim, a função que lhe impôs a Constituição Federal, na
defesa do interesse social (arts. 127 e 129, III), resta ao Ministério Público promover
ação de ressarcimento do prejuízo causado pela requerida a seus credores, não apenas
na simples defesa destes, mas para a proteção do interesse de toda a sociedade brasileira,
que não pode mais suportar golpes e danos ao sistema de poupança popular.
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Diante do exposto, promove o Ministério Público do Estado, com base
nos dispositivos legais já indicados, a presente ação contra a Delfin Capitalização
S.A., pelo que requer a citação da mesma requerida, na pessoa de seu liquidante,
Calimério Alves de Paiva (does. 12/13), inclusive com a permissão do artigo
172, § 2-, do Código de Processo Civil, para que, querendo, venha contestar a
demanda, no prazo legal, sob pena de revelia e, no final, seja a suplicada
condenada ao ressarcimento do prejuízo causado aos credores, equivalente ao
valor de todos os depósitos efetivados pelos portadores de seus títulos de
capitalização, com correção monetária e juros desde a data dos mencionados
depósitos, até a data do efetivo pagam ento, além de custas e despesas
processuais.
Protesta provar o alegado através dos anexos e de outros documentos e
por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente o depoimento
pessoal da requerida, pena de confesso, perícias e oitiva de testemunhas.
D á-se à causa o valor do prejuízo contábil já indicado, de Cr$
1.394.974.000,00, em valores de janeiro de 1983, a ser atualizado na forma da lei.
São Paulo, 19 de setembro de 1991.
Airton Florenüno de Bcirros, Promotor de Justiça
P rocesso nu2.290/91
Vistos e examinados estes autos de ação civil pública para ressarcimento
de danos ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Delfin
Capitalização S.A.
Segundo a petição inicial, a ré foi submetida a regime de liquidação
extrajudicial pelo Banco Central doB rasilem 10 de janeiro de 1984.E m 2 l de
dezem bro de 1989, referida autarquia federai converteu a liquidação
extrajudicial em liquidação ordinária mas sem o integral ressarcimento do
prejuízo aos credores por títulos de capitalização. Posteriormente, a ré não
restituiu integralmente os depósitos feitos pelos portadores dos títulos de
capitalização. Por esses motivos, instruindo a petição inicial com documentos,
pediu o autor a condenação da ré ao ressarcimento do prejuízo causado aos
credores, equivalente ao valor de todos os depósitos efetuados pelos portadores
de seus títulos de capitalização, com correção monetária e juros desde as datas
dos depósitos até a data do efetivo pagamento.
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Em c o n te sta ç ã o o ferecid a após o ju lg a m e n to d e fin itiv o de
improcedência da execução de incompetência anteriormente oposta (fls. - 8U
volume), a ré argiiiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual,
inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa do Ministério Público porque se
trata de interesses individuais, divisíveis, p atrim oniais e disponíveis,
impossibilidade jurídica do pedido e de falta de interesse processual porque
todos os portadores de títulos que se apresentaram para o recebimento de seus
créditos foram pagos, com correção monetária e juros de acordo com os
respectivos contratos. No mérito, pediu a ré a improcedência da ação porque o
contrato de capitalização não se confunde com o contrato de caderneta de
poupança, de modo que não é possível a devolução integral das quantias pagas,
devendo, ao contrário, observar-se o contrato, que prevê a capitalização apenas
da parcela de capitalização, distinta das parcelas de despesas administrativas e
de custeio dos sorteios.
Sobreveio réplica (fls. - 8Üvolume), instruída com documentos sobre
os quais a ré manifestou-se a fls. (14- volume).
As partes disseram sobre as provas pretendidas a fls. (14-volume).
É o relatório do essencial.
Rejeito todas as preliminares.
O Banco Central do Brasil não é parte nesta ação civil pública, que não
se confunde com as ações previstas nos arts. 45 e 46 da Lei nfi 6.024/74, nem
sua intervenção no processo foi requerida pelas partes, de modo que não se
justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
A petição inicial não é inepta porque não se verificam nenhuma das
hipóteses do art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A causa
de pedir e o pedido foram expostos com clareza e da narração dos fatos decorre
logicamente a conclusão de falta de pagamento de todos os credores por títulos
de capitalização. O pedido formulado, por sua vez, não é juridicam ente
impossível porque não há no ordenamento jurídico óbice expresso à sua
formulação, cabendo salientar que a circunstância de os fatos serem anteriores
à vigência das disposições processuais das Leis nÜS 7.347/85 e 8.078/90 não
impede a aplicação imediata da lei processual em vigor ao tempo da propositura
desta ação civil pública, que é meio processual adequado à tutela de interesses
ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Não há se cogitar de falta de interesse processual, tendo em vista a
legitimação conferida ao Ministério Público para o ajuizamento da ação civil
pública. Segundo Hugo Nigro Mazzilli, “De parte do Ministério Público, o
interesse de agir é presumido. Em outras palavras, quando a lei lhe confere
legitimidade para intervir, presume-lhe o interesse. Ou, como diz Salvatore Satta,
“o interesse do Ministério Público é expresso na própria norma, que lhe permitiu
ou conferiu o modo de atuar” (“A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo”, RT,
3a ed., 1991, pág. 134). Ademais, muito embora tenham sido publicados editais

de avisos aos credores sobre o pagamento dos títulos de capitalização, força
convir que muitos não os leram nos jornais em que veiculados e, assim, não
receberam o pagamento no prazo previsto, como se infere das diversas cartas e
requerimentos encaminhados ao Ministério Público e juntados aos autos, de modo
que é necessária e útil a tutela pretendida para o fim de serem pagos os muitos
credores por títulos de capitalização ainda não satisfeitos.
O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento desta ação
civil pública.
Da conjugação das normas do art. 127, caput, e 129, inciso III, da
Constituição Federal e art. 25, inciso IV, letra a da Lei n- 8.625/93 conclui-se que
o Ministério Público está legitimado para o ajuizamento da ação civil pública para
a proteção de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos indisponíveis.
Ora, o Ministério Público não ajuizou esta ação civil pública em favor
de um ou de outro portador de título de capitalização emitido pela ré, caso em
que sua ilegitimidade seria manifesta porque não lhe é dado defender o direito
individual de uma pessoa física determinada.
Bem ao contrário, o Ministério Público ajuizou esta ação civil pública
para a defesa dos direitos individuais homogêneos (por definição; divisíveis)
de toda a grande massa de credores insatisfeitos portadores de títulos de
capitalização emitidos pela ré, nos termos do art. 21 da Lei nü7.347/85 que,
fazendo remissão ao título III do Código de Defesa do Consumidor (Lei n8.078/90), autoriza a aplicação ao caso da regra processual do art. 81, parágrafo
único, inciso ÍII do citado código, relativa à ação coletiva que o Ministério
Público está legitimado a ajuizar (art. 8 2 ,1, da Lei n°8.078/90, que se refere ao
citado art. 81 e parágrafo único).
O ajuizamento desta ação coletiva propicia economia processual e evita
decisões contraditórias. Por outro lado, considerando-se o elevado número de
credores portadores de títulos de capitalização emitidos pela ré, a origem comum
de seus direitos e a impossibilidade de formação de iitisconsórcio facultativo,
facilmente recusáve! (art. 46, parágrafo único, do Código de Processo Civil),
está píenamente justificada a intervenção do Ministério Público, legitimidado
extraordinariam ente com o substituto processual. Além disso, pode-se
v islum brar o c aráter de indisponibilidade desses direitos individuais
homogêneos se vistos como um todo, em forma coletiva e impessoal, a justificar
a atuação do Ministério Público, na circunstância de que a sua satisfação revestese de inegável relevância social, propiciando o resgate da credibilidade pública
no sistema de capitalização, que diz muito perto com a economia popular e o
interesse público na manutenção da regularidade da aplicação da grande
quantidade de recursos arrecadados dos aplicadores em títulos de capitalização.
Note-se que os interesses ou direitos individuais homogêneos não
deixam de ser interesses ou direitos coletivos em sentido lato (a respeito, autor
e obra citados, pág. 19), de modo que estão compreendidos na expressão “outros
interesses difusos e coletivos” do art. 129, inciso III, da Constituição Federal.
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No Egrégio Supremo Tribunal Federal, o Ministro Maurício Corrêa,
ao proferir voto no julgam ento do Recurso Extraordinário na 163.231-SP,
reconhecendo a legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo
para agir na defesa de uma coletividade de pais e alunos contra a cobrança
abusiva de m ensalidades escolares, decidiu que o Código de Defesa do
Consum idor, pelo seu art. 81. parágrafo único, inciso III, instituiu uma
subespécie de direitos coletivos, denom inando-a interesses ou direitos
individuais homogêneos, que não constituem tertimn genus mas sim uma mera
modalidade peculiar, que tanto pode ser encaixada na circunsferência dos
interesses difusos quanto na dos coletivos (conforme Boletim Informativo nü
62 da Assessoria da Presidência do Egrégio Supremo Tribunal Federal).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua 1- Turma, no julgamento
do Recurso Especial nu49.272-6-RS, Relator Ministro Demócrito Reinaldo,
proferiu acórdão assim ementado (conforme RT 720/289):
Ementa Oficial: A Lei n-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 n88.078/90).
É princípio de hermenêutica que, quando um a Lei faz remissão a
dispositivos de outra lei de mesma hierarquia, estes se incluem na compreensão
daquela passando a constituir parte integrante do seu contexto.
O artigo 21 da Lei nu7.345, de 1985 (inserido pelo artigo 117 da Lei n5*
8.078/90) entendeu, de forma expressa, o alcance da ação civil pública à defesa
dos interesses e “direitos individuais homogêneos”, legitimando o Ministério
Público, extraordinariamente e como substituto processual, para exercitá-la
(artigo 81, parágrafo único, III, da Lei nü 8.078/90)
Os interesses individuais, in casu (suspensão do indevido pagamento
de taxa de iluminação pública), embora pertinentes a pessoas naturais, se
visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcendem a
esfera de interesses puramente individuais e passam a constituir interesses da
coletividade como um todo, impondo-se a proteção por via de um instrumento
processual único e de eficácia imediata - a “ação coletiva”.
O incabimento da ação direta de declaração de inconstitucionalidade,
eis que, as Leis M unicipais n-Â 25/77 e 272/85 são anteriores à Constituição do
Estado, justifica, também, o uso da ação civil pública, para evitar as inumeráveis
demandas judiciais (economia processual) e evitar decisões incongruentes sobre
idênticas questões jurídicas.
Recurso conhecido e provido para afastar a inadequação, no caso, da
ação civil pública e determinar a baixa dos autos ao Tribunal de origem para o
julgamento do mérito da causa. Decisão unânime.
Do corpo do v. acórdão extraem-se os seguintes excertos, úteis para o
entendimento do caso concreto;
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É um princípio de hermenêutica o de que, ‘quando uma lei faz remissão
a dispositivos de outra lei de m esm a hierarquia, estes se integram na
compreensão daquela, passando a constituir parte integrante do seu contexto’.
Assim, o artigo 117 da Lei n - 8.078/90, ao acrescentar, à Lei nu 7.347/85, o
artigo 21, nada mais fez do que criar outras hipóteses de cabimento da ação
civil pública e, dentre elas, a que legitima o Ministério Público a defender (por
interm ediação da ação coletiva), ‘os interesses ou direitos individuais
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum ’.
(...)”

Teori Albino Zavascki, mais incisivo e preciso, após dissertar sobre
todas as hipóteses de cabimento da ação coletiva, esclarece:
“Diferentemente é o que ocorre com os chamados ‘interesses ou direitos
individuais hom ogêneos’. Estes são divisíveis e individualizáveis e têm
titularidade determinada. Constituem, portanto, direitos subjetivos na acepção
tradicional, com identificabilidade do sujeito, determinação do objetivo e
adequado elo de ligação entre eles. Decorrentes, ademais de relações de
consumo, têm, sem dúvida, natureza disponível. Sua homogeneidade com outros
direitos da mesma natureza, determinada pela origem comum, dá ensejo à defesa
de todos, de forma coletiva, mediante ação proposta, em regime de substituição
processual, por um dos órgãos ou entidades para tanto legitimados concorrentemente
no artigo 82. Tal legitimação recai, em primeiro lugar, no Ministério Público”.
E, depois de indicar, na legislação vigente, outros casos de substituição
processual, com legitimação do Ministério Público para a formulação de defesa
coletiva (Leis n1127.913/89 e 6.024/74), conclui o eminente Juiz e Professor:
“Há, ademais, a referência a interesses e direitos individuais, constante do
atual artigo 21 da Lei n*57.347/85 (introduzido pelo artigo 107 da Lei nü 8.078/90)
que teria tido, ao que parece, o propósito de estender a todos os direitos individuais
homogêneos, o mesmo regime a que se sujeitam os direitos decorrentes das relações
de consumo, inclusive, portanto, no que tange à legitimação do Ministério Público
para defendê-los coletivamente” (“O Ministério Público e a defesa de direitos
individuais homogêneos”, in “Rev. de informação Legislativa” - Brasília, nü 117,
págs. 173 e 174).
Tomando ainda, como argumento de indiscutível judiciosidade, os
expendidos pelo ilustre Professor Zavascki, acerca da ação civil pública como
adequada à defesa de direitos individuais homogêneos, vale salientar: “Há certos
interesses individuais - de pessoas privadas e de pessoas públicas - que, quando
visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm força de
transcender a esfera de interesses puramente individuais e passara representar,
mais que a soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses
da comunidade como um todo. É o que ocorre com os direitos individuais
homogêneos, antes mencionados, dos consumidores e dos poupadores, cuja
defesa pelo Ministério Público tem expressa chancela em lei ordinária. Assim,
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no que se refere aos danos pessoais sofridos - verdadeiros direitos individuais
homogêneos - a legitimação do Ministério Público para defendê-los é inegável,
independentemente de previsão normativa ordinária, pois que albergada no
próprioTexto Constitucional” (ob. e vol. citados, págs. 184 e 185).
Rejeitadas todas as preliminares, no mérito, a lide comportajulgamento
antecipado porque é desnecessária a produção de outras provas (art. 3 3 0 ,1, do
Código de Processo Civil).
Os portadores de títulos de capitalização emitidos pela ré que não
atenderam o cham am ento pela imprensa escrita não foram pagos. D aí o
ajuizamento desta ação, que é procedente.
É certo que o contrato de capitalização não se confunde com o contrato
de caderneta de poupança. Mas não se pode negar que o dinheiro é entregue à
sociedade de capitalização em depósito, para fins de administração e oportuna
devolução com correção monetária e juros aos portadores de títulos não
sorteados. O contrato de capitalização não autoriza a retenção do dinheiro pela
sociedade administradora por tempo ilimitado, muito menos a sua apropriação
em prejuízo dos portadores dos títulos.
O dinheiro arrecadado pela sociedade administradora dos títulos de
capitalização, no caso a ré, é por ela aplicado ou investido, garantindo ou
devendo garantir a reserva necessária à oportuna devolução com correção
monetária e juros, deduzida a remuneração a que a sociedade faz jus pelo correto
cumprimento do contrato.
Mas, é bem de ver que a ré, por fatores que definitivamente não podem
ser atribuídos aos portadores dos títulos e, portanto, não lhes podem acarretar
prejuízos, não cumpriu integralmente os contratos de capitalização, deixando de
administrar o dinheiro arrecadado como deveria, tanto que decretada a liquidação
extrajudicial. Por outras palavras, rompidos os contratos de capitalização por
culpa exclusiva da ré, impõe-se, no mínimo, a restituição das partes ao estado
anterior à celebração, com a conseqüente devolução aos portadores dos valores
dos depósitos efetuados, como requerido na petição inicial.
A correção monetária dos valores depositados a serem devolvidos
deverá ser calculada segundo índices que reflitam a inflação real do período.
Os índices de correção monetária aplicáveis devem refletir a real
inflação, não podendo prevalecer os expurgos decorrentes de sucessivos e
fracassados planos econôm icos, sob pena de enriquecim ento ilícito do
depositário já que na vigência dos referidos planos a inflação continuou a existir,
corroendo o valor aquisitivo da moeda.
Para se afastar os efeitos deletérios da real inflação do período sobre os
valores dos depósitos expressos em moeda vigente na época em que efetuados, a
utilização da tabela de correção m onetária elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo mostrase adequada, principalmente por não considerar os expurgos governamentais e
sim a real inflação dos períodos abrangidos pelos diversos planos econômicos.

Não se pode esquecer que a correção monetária nada acrescenta ao
valor das obrigações. Não é um pias, mas mera atualização da moeda, aplicada
com o escopo de evitar o aviltamento da dívida e o ilícito enriquecimento do
devedor, em prejuízo do credor. É imperativo não apenas econômico e jurídico,
mas sobretudo ético, porque, sem a sua aplicação, acabaria o credor recebendo
fe o devedor pagando) muito menos do que devido.
A correção monetária é devida porque se trata de mero artifício para
sustentação do valor, evitando sua depreciação (RT 652/108). Não é sanção
por inadimplemento (idem, 660/91; 643/218).
A correção monetária nada acrescenta ao débito, pois, como diz
Humberto Theodoro Júnior, “como o mais atualizado sistema de contornar a
inflação deletéria da desvalorização do poder aquisitivo da moeda, consiste
num sistema prático de apurar, ao longo do tempo, o índice de depreciação do
meio circulante, para atualizar o valor de uma obrigação” (RT 558/13).
Destina-se a correção monetária, portanto, a evitar o dano ao credor e o
enriquecimento ilícito do devedor. Sendo assim, deve ser aplicado o índice de correção
monetária que assegure completa recuperação do valor depreciado da moeda.
A tabela de correção monetária referida considera os índices que refletem
a real inflação, devendo por isso ser aplicada ao caso concreto, em sua integralidade.
Decido.
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Julgo procedente esta ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo e, em conseqüência, condeno a ré Delfin Capitalização
S.A. a ressarcir o prejuízo causado aos portadores de seus títulos de
capitalização, devolvendo-lhes os valores dos depósitos efetuados, com correção
m onetária a partir das datas dos m encionados depósitos nos term os da
fundamentação desta sentença até o efetivo pagamento, e também com juros
de 0,5% ao mês contados das datas dos depósitos até o efetivo pagamento.
A ré pagará custas e despesas processuais, sob pena de inscrição da
dívida, e honorários advocatícios arbitrados em vinte por cento do valor
atualizado da causa, a serem recolhidos ao fundo de defesa dc direitos difusos.
P.R.L
São Paulo, 30 de dezembro de 1997.
Guilherme Scintini Teodoro, Juiz de Direito
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nü89.665-4/
0-00, da Comarca de São Paulo, em que é apelante Delfin Capitalização S.A.
(em liquidação), sendo apelados Ministério Público e Carlos Eduardo Silva
Magalhães.
A cordam , em Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar provimento parcial ao recurso.
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1 - A r. sentença de fls. julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público, condenando a ré “Delfin Capitalização S.A.” a ressarcir o
prejuízo causado aos portadores de seus títulos de capitalização devolvendo-lhes
os valores dos depósitos, com correção monetária apartirdas datas dos mencionados
depósitos até o efetivo pagamento, com juros de meio por cento ao mês contados
das datas dos depósitos até o efetivo pagamento. A ré foi condenada no pagamento
das custas do processo e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor
atualizado da causa a serem recolhidos em favor do fundo de defesa dos interesses
difusos.
Inconformada, apela a vencida alegando, em preliminar, a nulidade da
sentença por incompetência absoluta do juízo, sendo competente a Justiça
Federal, necessária a integração à lide do Banco Central. Alega, ainda, com a
impossibilidade jurídica do pedido, isso porque, os contratos foram celebrados
em data anterior às leis que sustentam a inicial. Sustenta a recorrente ter cerceado
seu direito de defesa, pelo sentenciamento antecipado da lide; falta de interesse
processual do autor porque a apelante vem cumprindo com regularidade suas
obrigações para com os portadores de seus títulos; a ilegitimidade ativa do
Ministério Público que, no caso, tutela interesses individuais e patrimoniais,
direito homogêneo do investidor que não pode ser considerado consumidor.
No mérito, diz que a sentença não poderá subsistir porque nenhum dos
contratantes reclamou de seu eventual direito, tanto que vem pagando, com
regularidade, os portadores dos títulos de capitalização, não sendo justo que
pague também aos inadimplentes e, por fim, alega que o Ministério Público
não recebe honorários advocatícios. Pede o acolhimento das preliminares
argiiidas ou, acaso afastadas, a inversão do julgado. O recurso veio preparado,
manifestando-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento,
tão-só, para afastar a condenação na honorária.
2 - A alegação de incompetência absoluta, com o deslocamento do
processo para a Justiça Federal, não convence. Mesmo que a liquidação da
apelante tenha sido iniciada pelo Banco Central do Brasil, a quem compete
esse tipo de procedimento administrativo, a empresa liquidandaé uma sociedade
de interesse comercial privado. O Banco Central, como liquidante, não é parte
na demanda e nem justifica que nela intervenha é nem há interesse da União
ou de Autarquia Federal. Então, a responsabilidade é da empresa liquidanda e
de seus administradores.
A inicial não se mostra inepta, tanto que, não se verifica nenhuma das
hipóteses do art. 295, parágrafo único, do CPC. A causa de pedir e o pedido
vieram referidos com clareza e da narração dos fatos decorre a conclusão: a
falta de pagamento de todos os credores por títulos de capitalização. De outro
lado, não colhe o argumento da apelante de que tais fatos não poderíam vir ao
abrigo das Leis n 7.347/85 e 8.078/90, por serem anteriores à sua vigência.
Isso não impede a aplicação imediata da lei processual em vigor ao tempo da
propositura da ação civil pública; meio processual adequado à tutela de
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interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. A Lei da Ação Civil
Pública é instrumental, disciplinando tais direitos e, sendo norma de caráter
processual, entra em vigor imediatamente. O Ministério Público tem interesse
processual e legitimação para o aforamento da ação; como a lei lhe confere a
legitimidade para agir, o interesse é presumido. Embora tenha o liquidante publicado
avisos aos interessados investidores sobre o pagamento dos títulos de capitalização
de que eram portadores, é presumível que muitos dos investidores legitimados a
esse recebimento não compareceram à habilitação, o que se conclui de documentos
juntados ao processo, o que torna útil e necessária a tutela pretendida. A ação
objetiva a satisfação dos créditos dos investidores que não se habilitaram no
pagamento e que a ele tinham direito por títulos de capitalização de que eram
portadores.
O M inistério Público não ajuizou a presente ação em favor de
determinado ou de alguns investidores; então, não está a defender interesse
individual de pessoa determinada, mas protegendo interesse difuso, coletivo
e homogêneo. A sua legitimação é sustentada nos arts. 127, capai, e 129,
inciso III, da Constituição Federal e no art. 25, inciso IV, letra a , da Lei nü
8.625/93. Então, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública para a
defesa dos direitos individuais homogêneos, entendidos como de toda a massa
de credores portadores de títulos de capitalização emitidos pela ré (art. 21,
da Lei n -7 .347/85). A remissão feita ao Codecon é no sentido da aplicação
ao caso da regra processual do art. 81, parágrafo único, inciso III, com relação
à ação coletiva que o Ministério Público está legitimado a ajuizar, tão-só. Foi
mais um argumento no sentido da legitimação e de seu reconhecido interesse
no aforamento da demanda.
De outro lado. ainda que não se admita, no caso, a ocorrência do
direito coletivo, da massa de investidores que não receberam o que lhes era
devido, há na hipótese interesse individual homogêneo, que é tutelado pela
via da ação civil pública. Os interesses derivam de idêntica origem, essa
situação, lhes confere uniform idade, o que recom enda o ajuizam ento da
ação coletiva.
As preliminares não prosperam.
No que concerne ao mérito, a apelante alega que chamou os credores
para pagamento e os que se apresentaram receberam. Então, se pagou o devido
a quem se apresentou com título, reconheceu a apelante que tal pagamento era
devido, sendo assim, deve pagar os credores que não se apresentaram; que, por
qualquer motivo não atenderam ao chamamento, mas que não perderam a
condição de credores da apelante.
A lide foi ju lg a d a a n te c ip a d a m en te e isso não im p lico u em
cerceam ento de defesa. O incidente processual sobre a com petência
suspendeu o processo por vários anos, com prejuízo para os credores, do
que se beneficiou a apelante. Não há necessidade da produção de qualquer
outra prova, já que a docum entação que instrui o processo perm itiu a
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convicção do Juiz em relação aos fatos. É verdade que poderia surgir dúvida
quanto ao núm ero de credores; mas, tratando-se de ação coletiva com
sentença condenatória de caráter genérico, cada credor beneficiado com a
procedência da ação, munido de seu título, poderá em execução pleitear o
pagam ento que lhe é devido.
Assim, fica mantida r. sentença, excluída tão-só, a condenação em
honorários. “O Ministério Público não os recebe; nem paga” (fls.) e nem parece
plausível que essa verba, à conta de sucumbência, vá para o fundo de defesa
dos interesses difusos.
Dá-se parcial provimento ao recurso, para a exclusão da condenação
em honorária, mantida, no mais, a bem fundamentada sentença da lavra do d.
Juiz, Dr. Guilherme Santini Teodoro.
Participaram do julgam ento os Desembargadores Antonio Carlos
Marcato (Presidente, sem voto). Testa Marchi (Revisor) e Mohamed Amaro.
São Paulo, 16 de março de 2000.
Octavio Helene, Relator

enfrentadas de um modo amplo na sentença recorrida, e nem caberia à
Turma Julgadora reexam inar tais questões, porque m antida a r. sentença no
que, m eritoriam ente, decidiu.
Os embargos ficam rejeitados.
Participaram do julgam ento os Desembargadores Ernani de Paiva
(Presidente, sem voto), Testa Marchi e Mohamed Amaro.
São Paulo, 8 de junho de 2000.
Octavio Helene, Relator
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A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nü 89.665-4/1-01, da Comarca de São Paulo, em que é embargante Delfin
Capitalização S.A. (em liquidação), sendo embargados Ministério Público e
Carlos Eduardo Silva Magalhães.
A c o rd a m , em Sexta Câm ara de D ireito Privado do T ribunal de
J u s tiç a do E stad o de São Paulo, por v o tação u n â n im e , re je ita r os
em bargos.
O acórdão de fls. deu parcial provimento â apelação interposta de r.
sentença, tão-só para excluir da condenação à honorária, sentença essa, que
julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo M inistério Público,
condenando a ré “Delfin Capitalização S.A.”, a ressarcir o prejuízo causado
aos portadores de seu título de capitalização, devolvendo-lhes os valores dos
depósitos, com correção m onetária a partir das datas dos m encionados
depósitos até o efetivo pagamento, com juros de 0,5% ao mês contados dos
depósitos até o pagamento. Inconformada, a apelante oferece embargos
declaratórios entendendo que o acórdão se mostra obscuro na questão relativa
aos portadores de títulos que se achavam adimplentes à data do decreto da
liq u id ação ex traju d icial e, bem assim , àqueles p o rtad o res de títulos
entendendo que as seis primeiras mensalidades não podem ser consideradas
nos cálculos da devolução, porque se destinavam, exclusivamente, à cobertura
das despesas administrativas.
Os embargos ficam rejeitados, porque o acórdão manteve a sentença
em sua íntegra apenas com um único reparo, relativo à condenação em
honorária, que entendeu incabível. Essas questões agora suscitadas foram
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A ção civil pública - Legitim idade ativa - Sindicato C abim ento - Sindicato criado há mais de um ano e que con
tém, entre seus objetivos, a proteção ao consumidor, à ordem
econôm ica e à livre iniciativa - Carência da ação afastada Prosseguim ento na instância de origem determ inado - Apelo
do autor provido
Joao F rancisco M oreira Viegas
Procurador dc Justiça convocado - SP____________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nü053.879.5/1 - São Vicente
Apelante: Sinfresan - Sindicato das Em presas de Transporte de
Passageiros por Fretamento de Santos e Região
Apelada: Prefeitura Municipal de São Vicente
P arecer

da P rocuradoria de

J ustiça

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento
de Santos e Região ajuizou em face da Prefeitura Municipal de São Vicente ação
civil pública por danos provocados a interesses individuais homogêneos. Alegou
na inicial, que a ré incentiva o serviço clandestino de transporte de passageiros.
A respeitável sentença de fls. e v., cujo relatório se adota, decretou a carência da
ação por ilegitimidade de parte. Contra isso a irresignação. É o relatório, opino.
Consistente o reclamo. Inegavelmente, há interesse processual na
demanda e está o autor para ela legitimado.
O § 2U, do artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor define que
serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
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rem uneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista.
O transporte coletivo constitui um serviço posto à disposição do
consumidor pelos operadores de veículos automotores.
É serviço indiscutivelmente remunerado. Pensar o contrário seria
ignorar a própria vocação da empresa privada cujo fim, logicamente, é o lucro.
Temos, pois, que relação entre o passageiro e o transportador é de
consumo.
O artigo 5 - desse mesmo diplom a em presta legitim idade ativa às
associações constituídas há pelo menos um ano, segundo a lei civil e que inclua,
entre suas finalidades institucionais, a proteção ao consumidor, à ordem
econômica e à livre concorrência nas ações civis públicas.
No caso ora em exame, o autor, segundo os documentos acostados,
preenche os requisitos acima mencionados para legitimá-la a ajuizar a ação
civil pública na defesa dos interesses destacados.
Na defesa dos direitos difusos e coletivos têm os sindicatos legitimação
autônoma para a condução do processo, já que possuem natureza jurídica de
associação civil (Nelson Nery Júnior, “Código de Defesa do Consumidor
comentado”, págs. 635-6), não havendo necessidade de previsão estatutária
estrita para que se o entenda legitimado, sendo suficiente que defenda valores
nos quais se incluam aqueles mencionados na lei.
Desde que a associação civil ou sindicato inclua, como no caso, entre
suas finalidades associativas ou sindicais a defesa da ordem econômica tout
court (defesa da concorrência, da livre iniciativa etc.), estará legitimada ao
ajuizamento da ação civil pública com aquela finalidade (Nery, “Código de
Processo Civil comentado”, nota 16 ao art. 50 da LACP; Machado, “Ação civil
pública e tombamento”, pág. 28; TJSP, 2a Câm., Ap. nfl 137.500-1, Rei. Des.
Fortes Barbosa, j. 16.4.91).
E nunca é demais recordar, que embora o inciso II do artigo 5uda Lei
da Ação Civil Pública não mais mencione a expressão “ou a qualquer outro
interesse difuso ou coletivo”, o princípio continua em vigor porque estes outros
interesses difusos ou coletivos são objeto de proteção da lei, conforme o disposto
no inciso IV de seu artigo 14 Assim, como bem observa o já citado Nelson
Nery, podem os estatutos da associação civil ou do sindicato conter a previsão
de que uma das finalidades institucionais da entidade seja a defesa de outros
interesses difusos ou coletivos, para fins de que trata a legitimação para a causa
(“Código de processo comentado”, nota 17 ao art. 5üda LACP).
C onclui-se, pois, que a ação ajuizada é própria para veicular a
pretensão deduzida na inicial, bem como está o autor legitimado para figurar
no seu pólo ativo.
O interesse defendido é coletivo, assim como definido no artigo 81,
parágrafo único, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; 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. Discorrendo sobre eles, e acentuando a diferença com os interesses difusos,
escreveu Kazuo Watanabe: “Nas duas modalidades de interesses ou direitos
coletivos, o traço que os diferencia dos interesses ou direitos difusos é a
determinabilidade das pessoas, seja através da relação jurídica base que as une
(membros de uma associação de classe ou acionistas de uma mesma sociedade),
seja por meio do vínculo jurídico que as liga à parte contrária (contribuintes de
um m esm o tributo, prestam istas de um mesmo sistem a habitacional ou
contratantes de um segurador com um mesmo tipo de seguro, estudantes de uma
mesma escola etc)” (“Código Brasileiro de Defesa do Consumidor”, pág. 506).
Ada Pelegrini Grinover, por sua vez, 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 (“Estudos jurídicos”, nü5, 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 art. 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 um a 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).
No caso, da presente ação civil intentada pelo Sinfresan, como já vimos, 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.
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).
Por isso, Excelências, podemos afirmar sem medo de melindres que,
cortar a possibilidade de atuação dessas entidades de defesa do consumidor, é
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
exatam ente para atender a novas expectativas e necessidades sociais,
m antém -nos sempre presos ao modelo clássico da ação individual, como
se só houvesse o interesse individual. Lem bram os, a propósito, as palavras
do E. Professor José Carlos Barbosa M oreira, no encerram ento de sua aula
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inaugural na Universidade do Rio de Janeiro: “A filosofia do egoísm o que
impregnou a atmosfera cultural do.s 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 m elhor m aneira de colaborar na
prom oção do bem com um consistiría, para cada indivíduo, em cuidar
exclusivam ente de seus próprios interesses. O com preensível entusiasm o
com que se acolheu há dois séculos e se cultua até hoje, em determ inados
círculos, essa lição de Adam Smith explica o malogro da sociedade moderna
em preservar de m odo satisfatório bens e valores que, por não pertencerem
in d iv id u a lm e n te a quem quer que seja, nem sem p re se vêem bem
representados e ponderados ao longo do processo decisório políticoadm inistrativo, em geral mais sensível à influência de outros fatores” (“A
tutela dos interesses difusos”, pág. 105).
Daí porque sou pelo provimento do recurso.
São Paulo, 6 de outubro de 1997.
João Francisco Moreira Viegas, Procurador de Justiça convocado

4. A il. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento (fls.).
5. Razão assiste ao apelante.
6. Com efeito, o transporte coletivo de passageiros constitui-se um
serviço posta à disposição do consumidor, já que a relação entre o transportador
e o passageiro é de consumo, nos termos do art. 3Ü, § 2Ü, do Código de Defesa
do Consumidor, que define o serviço como sendo qualquer atividade fornecida
no m ercado de consum o, m ediante rem uneração, salvo as de natureza
trabalhista, devendo ser acrescentado que, nos termos do art. 5Ü, do mesmo
Códex, a associações legalmente constituídas há pelo menos 01 (um) ano e
que tenham por finalidade a proteção do consumidor, da ordem econômica e
da livre concorrência, possuem legitimidade ativa para a ação civil pública,
verificando-se no caso concreto que o preenchimento de tais requisitos por
parte do autor, conforme disposto no estatuto que instrui a exordial (fls.).
7. Daí a assertiva da il. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, no sentido
de que “podemos afirmar sem melindres que, cortar a possibilidade de atuação
dessas entidades de defesa do consumidor, é impedir, através da negativa de
acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas leis elaboradas no país” (fls.).
8. Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo, remetendo-se os autos à
origem para prosseguimento.
Nelson Schiesari, Relator

240

A córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nü 53.8795/1, da Comarca de São Vicente, em que é apelante Sindicato das Empresas de
Transportes de Passageiros por Fretamento de Santos e Região - Sinfresan,
sendo apelado Prefeitura Municipal de São Vicente:
Acordam , em Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por votação unânime, dar provimento ao recurso, de
conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte do acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores Clímaco de
Godoy (Presidente) e Brenno Marcondes.
São Paulo, 19 de agosto de 1999.
Nelson Schiesari, Relator
V oto n®11.212

1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato das Empresas
de Transportes de Passageiros por Fretamento de Santos e Região - Sinfresan
- em face da Prefeitura Municipal de São Vicente, visando, em suma, que a ré
coíba o transporte clandestino de passageiros realizado pelos “perueiros”.
2. A r. sentença de fls. deu pela ilegitim idade ativa cid causam,
extinguindo o processo sem julgamento do mérito.
3. Apela o autor, sustentando estar legitimado, pois fundado há mais
de um ano, além de ter, entre seus objetivos, o bem-estar coletivo e a motivação
do consumidor quanto à ordem econômica e à livre concorrência, estando,
portanto, preenchidos os requisitos do art. 5 -da Lei Federai n-7.347/85.
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A ção civil pública objetivando an u lação de atos de
im probidade adm inistrativa ocorridos antes da vigência da
Lei nfi 8.429/92 - Cabim ento de ação popular e não civil pú
blica - Ilegitim idade do M inistério Público reconhecida por
m aioria de votos - Em bargos infringentes recebidos - Inteli
gência do art. 129, inciso III, da CR
M aria F átim a Vaquero Ram alho L eyser
Promotora de Justiça - SP

Jelhro Pires
Procurador de Justiça - S P _____________________________________________________

EMBARGOS INFRINGENTES N»081.408-5/5-01 -S ã o Joaquim da Bana
Embargante: Ministério Público
Embargado: J.L.P.
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Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente da Colenda
Quinta Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo

causado aos cofres municipais, a suspensão dos direitos políticos de três a cinco
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração que
percebeu como Prefeito do Município de São Joaquim da Barra e a proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
A ação foi julgada parcialmente procedente, declarando-se nulo o ato
administrativo de aquisição das 20.000 capas de caderno personalizadas e
condenando o apelante a ressarcir o erário público municipal no valor pago
pelas referidas capas, ou seja, CR$ 5.850.000,00 devidamente atualizados desde
17.4.91, com juros de seis por cento ao ano, contados a partir da citação, bem
como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
à base de vinte por cento sobre o valor da causa.
Inconformado, o requerido apelou, alegando, em preliminar, a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa e fundamentação em provas desprovidas
de validade e, no mérito, sustentando a legalidade do ato administrativo.
Ao submeter a julgamento as razões da apelação, houve por bem essa
Colenda Câmara, por maioria de seus componentes e contrariamente ao voto
do Dr. Desembargador Paulo Franco, revisor, julgar extinto o processo, sem
julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa.
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A pelação n11081.408.5/3-00

A representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, que
esta subscreve, não se conformando, data venta, com o venerando acórdão de
fls., prolatado por essa Colenda Quinta Câmara de Direito Público desse Egrégio
Tribunal de Justiça, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito,
por ilegitimidade ativa, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público contra J.L.P., com fundamento no voto vencido do revisor, o ilustre
Desembargador Paulo Franco, vem, respeitosamente, com fundamento nos arts.
530 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor os presentes Embargos
Infringentes, pelas razões em anexo.
Requer sejam os embargos infringentes recebidos e processados e, ao
final, acolhidos nos termos das razões apresentadas.
São Paulo, 25 de outubro de 1999.
M aria Fátim a Vaquero Ram alho Leyser, P rom otora de Justiça
Designada
Jethro Pires, Procurador de Justiça
Secretário Executivo da 4a Procuradoria de Justiça
EMBARGOS INFRINGENTES
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrida: Colenda 5ÜCâmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo
P arecer

da

P rocuradoria

de

J ustiça

Egrégio Tribunal,
Eméritos Julgadores,

1. Do resumo dos fafos
O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Doutor Promotor
de Justiça de São Joaquim da Barra, intentou ação civil pública contra J.L.P., o
qual, na qualidade de Prefeito Municipal, distribuiu às escolas locais 20.000
(vinte mil) cadernos, compostos de capas personalizadas contendo o brasão do
Município e a inscrição “Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, Estado
de São Paulo - Administração 89/92, bem como logo depois do espaço reservado
à aposição do nome do aluno, do professor e da escola, série e matrícula, a
expressão “Educar: um dever de todos”. Requereu o Ministério Público que se
declare nulo o ato adm inistrativo consistente na aquisição das capas
personalizadas, impondo-se ao réu a obrigação de ressarcir integralmente o dano
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2. Da admissibilidade dos embargos
Nos exatos term os do que preceitua o artigo 530 do C ódigo de
Processo Civil, são cabíveis os em bargos infringentes, nas hipóteses de
não unanim idade dos julgados proferidos em recursos de apelação e casos
de ação rescisória.
Id en tifican d o -se a situação sub ju d ic e com a hip ó tese suprareferenciada, com o afastamento do insigne Doutor Desembargador Paulo
Franco, da douta m aioria, ao abraçar entendim ento totalm ente diverso,
interpostos são os presentes embargos, com o objetivo de se ver acolhido em
novo julgamento, os argumentos já colacionados, acrescidos das razões adiante.
3. Do direito
Os fundamentos da decisão colegiada fundada no acórdão redigido pelo
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Relator Ralpho Oliveira e que
determinam a presente interposição resumem-se no fato de que “os fatos
imputados ao réu são anteriores à vigência da referida legislação, antes da qual a
questão somente poderia ser pela prova dos autos resultou insuficiente quanto à
autoria e, conquanto controvertida a tese acolhida na r. sentença, a respeito da
maior ou menor nocividade da queimada de cana-de-açúcar para o meio ambiente
e a saúde da população, o que se verifica, realmente, a questão enfocada nos
autos realmente é bastante controvertida, tendo aforado o Ministério Público a
presente ação civil sob o argumento de que a queima da palha de cana-de-açúcar
produz degradação ambiental e efeitos nocivos à saúde e ao bem-estar da
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coletividade, sendo princípio de Direito Ambiental que o interesse desta última é
prevalente ao dos particulares”.
Outrossim, o venerando acórdão condenou o Ministério Público aos
ônus da sucumbência, a serem suportados pela Fazenda Pública.
Respeitado o brilhantismo da redação do voto vencedor e rendidas as
justas homenagens ao seu autor, é certo que o posicionamento vencido deve
prevalecer.
A ilegitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública
visando a proteção do erário público deve ser afastada.
A Constituição Federal de 1988, no art. 127, destinou ao Ministério
Público o caráter de 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.
O Ministério Público, no Brasil, por questões históricas, é peculiar,
como constatou Mauro Cappelletti.10
Desde que os estudos doutrinários dos interesses difusos e coletivos
converteram-se em lei, o Ministério Público tornou-se seu destinatário natural. Assim,
a atuação do Ministério Público, no que se refere à defesa dos interesses metaindividuais
é realizada a partir da Lei da Ação Civil Pública (Lei n- 7.347/85), que se aplica
subsidiariamente ao sistema de outras normas legislativas destinadas à proteção desses
interesses (Leis n ^ 7.853/89, 7.913/89, 8.069/90, 8.078/90 e 8.884/94).
A partir da legislação vigente, o Ministério Público tem legitimidade
para intentar ação civil pública na defesa de “qualquer outro interesse difuso
ou coletivo” (art. l ü, inciso IV, da Lei da Ação Civil Pública).
O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 82, conferiu legitimidade
ao Ministério Público para ajuizar ações coletivas na defesa de direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos dos con.sumidores.<2)

Quanto à legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações fundadas
em direitos individuais homogêneos, ao que nos parece, deve ela se restringir àquelas
demandas em que se verifique o interesse social, pelo que se infere da atuação do
Parquet no exercício de sua função institucional (artigo 127 da Constituição
Federal.'3'
Especificamente, no que pertine à tutela jurisdicional do patrimônio
público, no sistema anterior à Lei da Ação Civil Pública, “somente era possível
mediante ação popular, cuja legitimação ativa era e é do cidadão (CF, art. 5Ü,
LXXIII), O Ministério Público podia assumir a titularidade da ação popular,
apenas na hipótese de desistência pelo autor (LAP, art. 9.u). A Constituição
Federal, art. 129, III, conferiu legitimidade ao Ministério Público para instaurar
inquérito civil e ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público e
social, melhorando o sistema de proteção judicial do patrimônio público, que
é uma espécie de direito difuso. O amplo conceito de patrimônio público é
dado pela LAP, art. l u, caput e § D”.141
Reaimente, enquanto o art. 9-, da Lei nu4.717, de 29 de junho de
1965, previa a assunção do pólo ativo da demanda popular pelo Ministério
Público, em caso de desistência da ação pelo autor popular, os arts. 1-e 5U, da
Lei nü7.347, de 24 de julho de 1985, vieram reconhecer, sem prejuízo da
ação popular, a sua legitimidade para a ação civil pública tendente a garantir
a proteção de qualquer outro interesse difuso ou coletivo, com a redação que
lhe deu o artigo 110 do Código de Defesa do Consumidor.34(5)
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(1)

(2)

“Uinaptitude de ministére public it sefaire la défensuir, dans le procès civi aussi bien que dans
le procès penal, de ces intérêts callectfs. nr pei.it éttoner. Em rcalité, tout l ’histoire pluriséculaire
cht Parquet cst telle q u ’eüe exclut Ia possibilité de son adptation e cetti nouvelle fonctian
extrêmement importante" (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, “O Ministério Público e a defesa
do consumidor’', in '‘Revista de Direito do Consumidor”, volume 7. São Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, 1993. pág. 62).
“Assim agindo, a lei infraconstitucional (CDC) agiu em conformidade com a Constituição
Federal, porque a defesa do consumidor, além de garantia fundamental (art. 5-, n" XXXII, CF)
é matéria considerada de interesse social pelo art. lüdo CDC. Como é função institucional do
Ministério Público a defesa dos interesses sociais (art. 127, caput, CF), essa atribuição dada
pelo art. 82 do CDC, obedece ao disposto no art. 129, na IX, CF, pois a defesa coletiva do
consumidor, no que tange a qualquer espécie de seus direitos (difusos, coletivos ou individuais
homogêneos) é, ex vi legis. de interesse social. Pode o Ministério Público ajuizar qualquer
demanda coletiva, na defesa de qualquer direito que possa ser defendido por meio de ação coletiva
(difuso, coletivo ou individual homogêneo - CDC 81, pár. ún.). O que lhe é vedado é agir na
defesa de um interesse individual puro, determinado” (Nelson Nery Júnior, “O Ministério Público
e as ações coletivas” in “Ação Civil Pública (Lei nB7.347/85 - Reminiseências e Reflexões após
dez anos de aplicação)”, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1995, págs. 358/359).

(3)

(4)
(5)
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“A defesa de interesses de um grupo determinado ou determinável de pessoas pode convir ã
coletividade como um todo. Isto, geralmente, ocorre em diversas hipóteses como quando a
questão diga respeito à saúde ou ã segurança das pessoas; ocorre, também, quando haja
extraordinária dispersão de interessados, a tornar necessária ou pelo menos conveniente sua
substituição processual pelo órgão do Ministério Público (p. ex., v. art. Iada Lei n- 8.913/89;
arts. 91 e 92 da Lei ns 8.078/90); ocorre, ainda, quando interessa à coletividade o zelo pelo
funcionamento correto, como um todo, de um sistema econômico, social ou jurídico. Mais
especificamente quanto ao âmbito da atuação ministerial na defesa dos chamados interesses
individuais homogêneos, cremos deva firmar-se interpretação de caráter finalístico. O art. 129,
111, da CR comete ao Ministério Público a defesa de interesses difusos e coletivos. Quanto aos
difusos, não há distinguir; por coletivos, entretanto, até estão os interesses da coletividade
como um todo. O referido dispositivo deve ser examinado cm harmonia com a destinação
institucional do Ministério Público (CR, art. 127, caput)" (MAZZILLI, Hugo Nigro, “Funções
institucionais do Ministério Público”, São Paulo, APMP, 1991, págs. 66/67).
NERY JÚNIOR, Nelson e NERY. Rosa Maria Andrade. “Código de Processo Civil comentado”,
São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1994, pág. 1.018.
“A Constituição Federal, porém, no seu art. 129, III, ao enumerar as funções institucionais do
Ministério Público, apontou a de ‘promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos c coletivos’. O
texto constitucional introduziu no campo do direito positivado o conceito do ‘patrimônio público
c social’, bem como o de ‘interesses difusos e coletivos’. Por desdobramento natural, a Lei nu
8,078/90. que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, veio a acrescentar
o inciso IV ao art. l"da Lei ns 7.347/85, incluindo no campo da ação civil pública a imputação
de responsabilidade por danos causados a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. O
Ministério Público surge, no caso. como autêntico representante da Nação incrustrado
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C onclui-se a tendência legislativa consagrando definitivam ente a
legitimidade ativa do Ministério Público para a ação judicia! perseguidora do
ressarcimento do prejuízo causado ao patrimônio público, até para respeitar a
norma constitucional, já suficiente para tal finalidade, com os arts. 7-, 14, § 2Ü,
15, 16, 17 e 22, da Lei na 8.429, de 2 de junho de 1992, disso também se
convencendo o Poder Judiciário.<6i<7)

propositura de ação civil pública, que objetiva a defesa do patrimônio público,
impondo-se o afastamento dessa preliminar.
Do mesmo modo, não deve prevalecer a posição majoritária, no que se
refere à condenação do Ministério Público ao ônus da sucumbência.
O artigo 81 do Código de Processo Civil estabelece que “o Ministério
Público exercerá o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no
processo, os mesmos poderes e ônus que às partes”.
Nelson Nery Júnior e Rosa M aria Andrade Nery,02’ ao comentarem o
referido dispositivo processual, esclarecem:
“Em obediência ao princípio constitucional da isonomia (CF, 5U, caput),
a norma estabelece a igualdade de poderes e deveres do MP, quando autor da
ACP ou réu em qualquer ação judicial, relativamente às partes. Há, no entanto,
algumas mitigações desse princípio porque o MP parte não pode confessar,
não presta depoimento pessoal, não adianta despesas nem é condenado em
honorários e despesas processuais, quando vencido na ação”.
A jurisprudência também entende que o Ministério Público vencedor
na ação, não recebe honorários advocatícios. Da mesma forma, quando é
vencido, não responde por despesas processuais e honorários de advogado0’1
A Lei da Ação Civil Pública, no seu art. 18,041 ao disciplinar a questão
da sucumbência, só subordina o pagamento de custas, honorários advocatícios
e demais despesas processuais, em havendo litigância de má-fé, o que não se
verifica na hipótese dos autos, em relação ao Ministério Público.
A propósito da questão, é importante a precisa lição de Hugo Nigro
M azzil!i:0s>
“Há isenção do Ministério Público, enquanto instituição, pelos encargos
de sucumbência, que devem ser carreados ao Estado-membro, ao Distrito
Federal ou à União, conforme o caso. O vencido pagará as custas do processo,
é o que dispõe o art. 20 do Código de Processo Civil. Segundo improcedente o
pedido formulado pelo Ministério Público, por certo que, instituição do Estado,
cujos órgãos são agentes políticos, responsabilidade haverá para o próprio
Estado, nunca para a instituição do M inistério Público, desprovida de
personalidade jurídica. O Ministério Público é instituição permanente do Estado,
que age por força de lei e estritamente nessa qualidade, responsabilizando,
pois, a pessoa jurídica a que pertence, da mesma forma ou até mais ainda,12345

246

Não seria plausível que um único indivíduo pudesse impugnar ato
administrativo lesivo ao patrimônio público através da ação popular, enquanto
essa legitimação não fosse reconhecida à população, como um todo, por meio do
Ministério Público e através da ação civil pública prevista constitucionalmente.
Para completar, vieram as Leis Orgânicas Federa!(8) e Estadual<y) do
M inistério Público, confirm ando-lhe a m encionada legitim ação ativa ad
processum (capacidade para estar em juízo).
Adem ais, a doutrina reconhece a legitimidade ativa do M inistério
Público para a proteção do patrimônio público0"’
O argumento de fundo do acórdão prolatado nestes autos, conflita com
decisões desse próprio Colendo Tribunal, em situações de similitude evidente,
conforme ressaltou o eminente Desembargador Relator Paulo F ra n co 01'
Assim, a Constituição Federal, as leis federais, a jurisprudência e a
doutrina deixam claro que o Ministério Público tem legitimidade ativa para a*678910

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

na Constituição, para defender seus interesses difusos, inclusive o patrimônio público e os
princípios que devem reger a Administração Pública” (TJSP, Al nu 213.408-1/4, São Paulo, 8a
Câmara Cível, v.u,. Agravantes: Carlos Eduardo Rayel e sua mulher; Agravados: Fazenda do
Estado de São Paulo e o Ministério Público, Rei, Desembargador Walter Theodósio, j. 3 1.8.95).
“A legitimação atacada advêm do art. 129, III, Constituição Federal, entregando ao Ministério Público
o dever de proteção ao patrimônio publico, através da ação civil pública. Em harmonia com a preceituação
constitucional, a Lei ny 8.429/92, legitimou o Ministério Público a ajuizar ação de ressarcimento de
lesões aos cofres públicos por agentes públicos ou terceiros” (AI n-198.572-1, Comarca de Pirassununga,
8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Rei. Des. Jorge de Almeida, j. em 17.11.93).
“Sendo inegável que com o advento da Lei ntí 8.429, de 1992, ampliaram-se os objetivos das
ações civis públicas, com possibilidade de ser ressarcido o dano ao patrimônio público e a
concomitantemente, punindo o agente que, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, ensejar
perda patrimonial, desvio, apropriação, maibaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres
das entidades que menciona, entre as quais a União, os Estados e os Municípios” (RT 721:222).
Vide art. 25 da Lei na 8.625/93.
Confira: art. 103 da Lei Complementar Estadual na734/93.
Confira a respeito, entre outros, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery. “Código de
Processo Civil comentado”, São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1994, págs. 1.018-1.023;
Hugo Nigro Mazziili. “A defesa dos interesses difusos em juízo”, São Paulo, 7a edição. São Paulo,
Editora Saraiva, 1995, págs. 153-6; Rodolfo de Camargo Mancuso. “Ação civil pública”, 4a edição,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1996, pág. 14; Arnold Wald, Luiza Rangel de Moraes e
Alexandre de M. Wald. “O direito de parceria e a nova lei de concessões”, São Pauio, Editora
Revista dos Tribunais, 1996, pág. I lOe, Jessé Torres Pereira Júnior. “Comentários à lei de licitações
e contratações da administração pública", 3a edição. Rio de Janeiro, Renovar, 1995, pág. 58.
JTJ 214/12; JTJ 202/11.

(12) “Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante em vigor”, 3a edição, São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais. 1997, pág. 370.
(13) JTACivSP 74:266; 68:206; RT 453:222.
(14) “Art. 18 da Lei n97.347/85: nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”.
(15) “A defesa dos interesses difusos cm juízo”, 7a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 1995, págs.
489-90.
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aliás, do que ocorrería se o próprio Estado, por seus procuradores, tivesse
proposto a ação civil pública e viesse a sucumbir.
O Ministério Público não sucumbe, não paga custas, nem honorários.
Na ação civil pública ou coletiva proposta pelo Ministério Público na defesa
de interesses gerais da coletividade, quem arca com tais despesas, no caso de
improcedência do pedido, será o próprio Estado”.
Neste mesmo sentido, é o posicionamento de Nelson Nery Júnior e
Rosa M aria Andrade Nery:(l6)17
“Com o órgão público destinado à defesa, em juízo, dos direitos
difusos e coletivos (CF, 129, III), bem com o do interesse social (CF, 127,
caput; CD C, Ia) e individual indisponível (CF, 127, caput), não pode o
M inistério Público arcar com os ônus da sucum bência, quando im proce
dente o pedido por ele formulado na ACP. O regim e da isenção dos ônus
da sucum bência é o m esm o para qualquer dos co-Iegitim ados à propositura da ACP. No caso de o Ministério Público agir com com provada má-fé,
os ônus da sucum bência deverão ser carreados à Fazenda Pública, pois o
Ministério Público é órgão desprovido de personalidade ju ríd ic a ”.
Esses entendim entos doutrinários citados são confirm ados pela
jurisprudência.<l7)
4. D a conclusão
Diante dos elementos acima fornecidos e concluindo que o venerando
acórdão não correspondeu ao sempre elevado espírito de Justiça que tem
emanado desse Tribunal, pondera-se pela rejeição da tese vencedora no primeiro
julgamento, pelas razões de fato e de direito supra-expostas, para que seja
aceita a posição minoritária, a qual defendemos, para o fim de negar provimento
ao recurso de apelação interposto.
N e s te s te rm o s, re q u e r-se e a g u a rd a -s e o a c o lh im e n to dos
presentes em bargos para que um a nova decisão venha a ser prolatada,
prevalecendo daí a tese anteriorm ente m inoritária, com as ponderações
que ora ofertam os.
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A córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nü
081.408-5/5-01, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é embargante
Ministério Público, sendo embargado J.L.P.:
A cordam , em Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de votos, receber os embargos,
de conform idade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte
do acórdão.
Participaram do julgamento os Desembargadores Xavier de Aquino,
com declaração de voto e Paulo Franco, com votos vencedores, Ralpho Oliveira
e Wilíiam Marinho, com votos vencidos.
São Paulo, 29 de junho de 2000.
Cuba dos Santos, Presidente e Relator
V oto

nu15.597

E o que aguardamos, com a certeza de que mais um a vez essa Corte
proporcionará uma demonstração da efetiva prática da Justiça.
São Paulo, 25 de outubro de 1999.
M aria Fátima Vaquero Ramalho Leyser, Prom otora de Justiça Designada
Jethro Pires, Procurador de Justiça
Secretário Executivo da 4'ú Procuradoria de Justiça

Trata-se de embargos infringentes opostos ao v. acórdão de fls., pelo
Ministério Público, autor da presente ação civil pública, com apoio no voto
vencido do eminente Des. Paulo Franco, que, divergindo da douta maioria
(Des. Ralpho Oliveira e Des. William Marinho), reconhecia a legitimidade do
Ministério Público para promover ação civil pública, objetivando proteger o
patrimônio público.
O recu rso foi regularm ente processado, sem ap resen tação de
impugnações.
E o breve relatório.
A questão posta em discussão nos pressentes autos diz respeito a
legitimação do órgão do Ministério Público para a propositura da ação civil
pública, objetivando proteger o patrimônio público.
O acórdão embargado, pelo voto majoritário, firmou entendimento no
sentido de que o Ministério Público, na hipótese apontada, não está legitimado
a promover ação civil pública, posto que o pedido deve ser objeto de ação
popular.
Acontece, porém, que com o advento da Constituição Federal de 1988,
a controvérsia concernente a legitimação ativa ad causam do Ministério Público
restou dirimida, ao estabelecer no inciso III, do art. 129, que compete ao
Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos.

(16) “Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”, 3a
edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, i 997, pág. 1.160.
(17) RJTJESP 118:304. RT 714:122.

E, como preleciona o Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“O texto constitucional alargou o alcance desses instrumentos. Por
um lado, estendeu-os à proteção do patrimônio público em geral, dando,
pois, à ação civil pública, âmbito análogo ao da ação popular (v. art. 5U,
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LXXIII). Por outro lado, tornou meramente exem plificativaum a enumeração
que era taxativa. Note-se que a regra constitucional se refere a outros interesses
difusos e coletivos” . (In “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”,
Edição Saraiva, vol. III, pág. 48).
N esse sentido, tam bém se posicionam N elson e R osa Nery, ao
prelecionar que a lei “confere legitimidade ao Ministério Público para instaurar
inquérito civil e ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público,
que é uma espécie de direito difuso. O amplo conceito de patrimônio público é
dado pela Lei da Ação Popular (...) A legitimação do Ministério Público para a
defesa do patrimônio público e social decorre da Constituição Federal, art.
129, inciso III, de sorte que não pode a lei infraconstitucional nem a Constituição
Estadual retirar o Parquet essa legitimação’. (Apud “Direito constitucional,
Alexandre M oraes”, 1999, 6ü edição, pág. 463).”
Não é outro o entendimento da jurisprudência de nossos Tribunais,
conforme trazido à colação no voto vencido do eminente Des. Paulo Franco in
verhis:
“A propósito, em ação civil pública ajuizada pelo M inistério Público,
em que se visava ao ressarcimento de danos ao erário público decorrentes de
contratação de entidade hospitalar privada, sem a observância de processo
licitatório, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua Prim eira Turma,
em venerando acórdão de que foi relator o Exmo. Sr. M inistro Garcia Vieira,
consignou que ‘a questão já é conhecida desta Egrégia Corte, bastando lembrar
os Recursos Especiais n ^ 98.648-MG, DJ de 28.4.97, relator M inistro José
Arnaldo, 67.148-SP, DJ de 4.12.95, relator M inistro A dhem ar M aciel e
31.547-9-SP, nos quais se firmou entendimento de que o campo de atuação
do M inistério Público foi ampliado pela Constituição de 1988, conferindolhe legitimidade para propor ação civil pública visando a proteger o patrimônio
público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos’
(RSTJ 109/68; a citação é da pág. 70).
Tal entendimento tem sido petfilhado também neste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Assim é que, decidindo ação civil pública proposta pelo M inistério
Público com o objetivo de anular contrato de locação de imóvel celebrado entre
a Municipalidade e particular, a Colenda Primeira Câmara de Direito Público,
em venerando acórdão de que foi relator o Eminente Desembargador Luiz
Tâmbara, rejeitando preliminar de inadequação da ação entendeu o seguinte:
‘O Ministério Público, em hora oportuna, teve ampliada suas funções
institucionais, na forma do disposto no art. 129 da Constituição da República,
e a ação civil pública, disciplinada pela Lei nü 7.347, de 24.7.85, com as
alterações introduzidas pela Lei nü 8.078, de 11.9.90, constituiu instrumento
apto e eficaz para sua atuação para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos’ (JTJ 214/12; a
citação é da pág. 14).

Por sua vez, a Colenda Quarta Câmara de Direito Público, em veneran
do acórdão de que foi relator o Eminente Desembargador Soares Lima, decidiu
que, ‘cuidando-se de preservar o patrimônio público municipal, comprometido
seu erário, conforme enfatiza o libelo, inegável a legitimação ativa do Ministério
Público, nos termos do artigo 129, inciso III, e § lü, da Constituição da Repúbli
ca, e artigo l u, inciso IV, da Lei nu7.347, de 1985, normas de eficácia plena e
auto-aplicabilidade indiscutível. Pouco importa, outrossim, que a mesma pre
tensão pudesse também ser deduzida em ação popular, de iniciativa exclusiva de
qualquer cidadão provido dos direitos políticos’ (JTJ 202/11; a citação é da pág.
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12).”
Nessas condições recebem-se os embargos para afastar a extinção do
processo decretado no v. acórdão recorrido, retornando os autos ao eminente
Desembargador Relator sorteado.
Cuba dos Santos, Relator
V oro n- 6.102

Declaração de Voto Vencedor
Pelo meu voto, estou acompanhando o eminente relator, data venia ao
entendimento esposado pela douta maioria,
Examinados os autos, temos para conosco que, na espécie, mister se
faz uma análise da evolução da ação civil pública no Brasil, desde o seu proje
to até os dias de hoje, como uma forma de interpretar a mens legis.
Com efeito, a ação civil pública, expressão utilizada pelo jurista penin
sular Piero Calamandrei, teve seu gérmen introduzido entre nós em revogada
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Complementar nü 40/81).
Durante o Projeto de Lei que tramitava nas Casas Legislativas que deu ensejo à
Lei nu7.347/85 - diga-se, através de exaustivo trabalho realizado pelos Doutores
Édis Milaré, Hugo Nigro Mazzilli, Nelson Nery Júnior e Antonio Augusto Ca
margo Ferraz, entre outros, dignos, representantes do Parquet Bandeirante, que
elaboraram anteprojeto almejando o mesmo desideratum, ou seja, a tutela dos
interesses transindividuais - ocorreu, por parte da Presidência da República,
veto à norma de extensão ali existente, argumentando. Sua Excelência, que, di
ante da “amplíssima e imprecisa abrangência da expressão qualquer outro inte
resse difuso”, temia pela insegurança jurídica que o aludido dispositivo, na for
ma em que foi proposto, poderia trazer.
Como se vê, com esse atuar que restringiu o conteúdo da norma, o rol
dos interesses difusos foi considerado pelos doutrinadores da época como sen
do taxativo.
No entanto, com a edição da Carta Magna de 1988, a chamada Consti
tuição do Povo ou, como a cognominava o saudoso Deputado Federal Ulysses
Guimarães, “Constituição Cidadã”, atendendo os apelos dos operadores do
direito, o rol em testilha foi ampliado, ao estabelecer no inciso III, do art. 129,
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que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e ação civil
pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos.

Sobre esse tema, aliás, não destoa o Egrégio STJ deste escólio:
“Processual Civil - Ação civil - Ministério Público - Legitimidade ativa ad
causam - Lei n“ 7.342/85, art. 1“- CF/88, art. 129, III.
1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para promover Ação
Civil Pública com a pretensão de exigir a devolução de remuneração a maior
recebida por vice-prefeito, conforme decisão do Tribunal de Contas.
2. Após a vigência da CF/88 foi ampliada a legitimidade ativa do
Ministério Público para propor, Ação Civil Pública, especialmente, na defesa
dos interesses coletivos, presentes em tal concepção de modo inequívoco, o de
se zelar pela integridade do patrimônio estatal.
3. Inteligência do art. Ia, da Lei n - 7.342/85, fazendo-se aplicação do
comando posto no art. 129, III, da CF/88.
4. Precedentes: Resp na67.148/SP (Rei. Min. Adhemar Maciel, DJU
de 4.12.95, pág. 42.148) e AI na97.838/GO (Rei. Min. Pádua Ribeiro, DJU de
28.3.96, pág. 9.234)
Recurso provido para se afastar a extinção do processo”. (Resp nü
190.886-0-MG, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, Maioria. DJ
20.5.99- B S T J 16/34).
Pontofinalizando, estamos que tanto a ação popular como a ação civil
pública, almejam a mesma coisa, ou seja, tutelar os interesses transindividuais.
Pelo meu voto, acompanho o nobre relator, para determinar a remessa
dos autos ao Eminente Relator Sorteado, em homenagem ao princípio do Juiz
natural, na medida em que o mérito não chegou a ser apreciado.
Xavier de Aquino, Revisor

Assim, a Lei nü 7.347/85 que, na sua versão original, estava limitada a
apurar a responsabilidade por transgressão ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico,
passou também a proteger o patrimônio público de uma forma geral.
Bem assim entendeu o Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho
ao p rele cio n a r que “o texto constitucio nal alargou o alcance desses
instrumentos. Por um lado, estendeu-os à proteção do patrimônio público
em geral, dando, pois, à ação civil pública, âmbito análogo ao da ação popular
(v. art. 5Ü, LXXIII). Por outro lado, tornou meramente exemplificativa uma
enumeração que era taxativa. Note-se que a regra constitucional se refere a
outros interesses difusos e coletivos” . {In “Com entários à Constituição
Brasileira” de 1988, Edição Saraiva, vol. III, pág. 48).
A Lei nü 8.078/90 introduziu o inciso IV na versão primitiva da lei em
apreço, inserindo norma de encerramento. Mais tarde, isto é, quatro anos depois,
a Lei na8.884/94 acrescentou que as ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados por infração da ordem econômica, seriam regidas pela
lei em questão.
Infere-se, portanto, que nos dias que correm, a redação da Lei n-7.347/
85 é bem diversa da original.
Destarte, se ab initio a função do Ministério Público se limitava a
defender os interesses difusos, na acepção restrita do termo, agora, a lei confere
ao Parquet área de atuação mais ampla.
N esse sentido, tam bém se posicionam N elson e Rosa Nery, ao
prelecionar que a lei “confere legitimidade ao Ministério Público para instaurar
inquérito civil e ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público e
social, melhorando o sistema de proteção judicial do patrimônio público, que
é uma espécie de direito difuso. O amplo conceito de patrimônio público é
dado pela Lei da Ação Popular (...) A legitimação do Ministério Público para a
defesa do patrimônio público e social decorre da Constituição Federal, artigo
129, inciso III, de sorte que não pode a lei infraconstitucional nem a Constituição
Estadual retirar do Parquet essa legitimação”. {Apud “Direito Constitucional”,
Alexandre de Moraes, 1999, 6a edição, pág. 463).
Ada Pellegrini Grinover, citada por José Marcelo Menezes Vigliar, na
sua obra “Ação Civil Pública”, obtempera “que ambas as demandas, ou seja,
aquela prevista no art. 5U, inciso LXXIII, do Texto Supremo, e aquela prevista
no dispositivo mencionada, possuem pontos de interseção, prevendo ambas a
possibilidade da tutela da moralidade administrativa e a tutela do patrimônio
público, esta pelo cidadão, aquela pelo Ministério Público” (Editora Atlas, 4a
edição revista e ampliada, pág. 31).
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Ação de ressarcimento de prejuízo causado ao erário público
da cidade de São Paulo - Improbidade administrativa - Lei Fede
ral n° 8.429/92. Alienação de títulos públicos da municipalidade de
São Paulo, e ainda, operações de troca e recompra, em cadeia, com
deságjo incompatível e fora do razoável, causando prejuízos ao erá
rio público municipal - Responsabilidade dos agentes públicos e
dos particulares envolvidos beneficiários, direta ou indiretamente Legitimidade e interesse de agir do Ministério Público para promo
ver a ação - Inépcia da inicial afastada. Cerceamento de defesa não
verificado - Inocorrência de afronta ao devido processo legal -
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Possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário, nada obstante a
existência de exame da matéria posta em discussão pelo Tribu
nal de Contas do Município - Conclusão da sentença de proce
dência da ação de conformidade com o pedido - Competência
do Juiz Estadual de primeiro grau, para examinar e julgar a
ação, inexistindo conotação desta ação com a ação de responsa
bilidade penal dos Prefeitos - Sentença devidamente fundamen
tada, não estando deficiente seu relatório - Alegações prelimina
res afastadas - Sentença mantida no pertinente ao mérito, com
reforma parcial para dar provimento parcial aos apelos das
empresas particulares nominadas no dispositivo do voto, ape
nas para excluir a condenação solidária no montante global do
dano e a imposição de multa civil aos particulares, reduzindo o
ressarcimento do dano de cada operação e a perda dos valores
ilicitamente acrescidos nos termos e valores constantes da peti
ção inicia], valendo consignar, nessa parte, a aplicação do que
dispõe o artigo 509, parágrafo único, do CPC, beneficiando-se
da conclusão, inclusive os réus particulares que não apelaram
ou não impugnaram de forma específica a matéria devolvida e
ora parcialmente provida - Improvimento dos demais recursos
João F rancisco M oreira Viegas
Procurador de Jusliça - SP_______________ __ ___________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Na093.979.5/0-00 - São Paulo
Apelante: Municipalidade de São Paulo e outros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
P arecer

da

P rocuradoria

de

J ustiça

1.
A pelação cível, da C om arca da C apital, sendo apelan tes a
M unicipalidade de São Paulo, C.R.P.N., W.B.R., bancos e distribuidoras de
valores mobiliários e apelado o Ministério Público. Adoto o relatório da sentença
e, ao incorporá-lo ao presente, faço-lhe o seguinte acréscimo: O Doutor Juiz
de Direito, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa, julgou
procedente a ação civil pública, condenando os réus a restituir ao Erário Público
a quantia de R$ 10.749.146,08, dobrada a título de multa e acrescida de correção
monetária a partir da propositura da ação e de juros de mora, no valor de 6% ao
ano, a partir da citação. Impôs, ainda, aos sujeitos políticos, a perda da função
pública, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o
Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
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direta ou indiretamente, pessoalmente ou por pessoa jurídica da qual seja sócio.
Aos demais, a proibição de contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente. Tornou,
também, definitiva a cautela liminarmente concedida. Aí, as irresignações.
Recursos processados, com resposta. É o relatório, opino.
2.
O processo não traz os vícios que lhe são apontados. A competência
do Juiz sentenciante descerra-se afirmada irrepreensivelmente, com lastro em
precedentes jurisprudenciais e na mais abalizada doutrina.
O foro privilegiado é garantido apenas no julgamento de matéria de
responsabilidade penal, conforme percucientemente demonstrou o Doutor Pro
motor de Justiça. Concepção, ademais, sufragada pelo E. Órgão Especial deste
Tribunal, conforme destaca v. acórdão da C. Quinta Câmara, relatado pelo
eminente Desembargador Márcio Bonilha (RT 694/88).
Tampouco prevalece a insurgência contra a admissibilidade da ação
civil pública em situações análogas às objetivadas. Conforme já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça, o campo de atuação do Ministério Público foi
ampliado pela Constituição de 1988, cabendo ao Parquet a promoção do inqu
érito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, sem a limi
tação imposta pelo artigo l ada Lei nü7.347, de 1985 (REsp. na 31.547-9/SP,
Rei. Min. Américo Luz, DJU 8.11.93, pág. 23.546). Sendo inegável que com o
advento da Lei na 8.429, de 1992, ampliaram-se os objetivos das ações civis
públicas, com possibilidade de ser ressarcido o dano ao patrimônio público e
concomitantemente, punido o agente que, por ação ou omissão, dolosa ou cul
posa, ensejar perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dila
pidação dos bens ou haveres das entidades que menciona, entre as quais a
União, os Estados e os Municípios (TJMG, Ap. n -32.869-0, 2UC., j. 13.12.94,
Rei. Des. Rubens Xavier Ferreira, RT 721/222).
A doutrina também acena na mesma direção. Em nota ao artigo Ia, inciso
IV, da Lei da Ação Civil Pública, observam Nelson e Rosa Maria Nery: “No siste
ma anterior a tutela jurisdicional do patrimônio público somente era possível me
diante ação popular, cuja legitimação ativa era e é do cidadão (CF, 5a, LXXIII). O
Ministério Público podia assumir a titularidade da ação popular, apenas na hipóte
se de desistência pelo autor (LAP, 9a). A Constituição Federal no seu artigo 129,
III, conferiu legitimidade ao Ministério Público para instaurar inquérito civil e
ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público e social, melhorando o
sistema de proteção judicial do patrimônio público, que é uma espécie de direito
difuso. O amplo conceito de patrimônio público é dado pela Lei da Ação Civil
Pública no seu artigo Ia” (“Código...”, Ed. RT, 1996, pãgs. 1.405-1.406).
Pressuposto da ação para a qual o Ministério Público é expressamente
legitimado é a simples prova do ato de improbidade administrativa, definido,
sob variados aspectos, nos artigos 9a, 10 e 11 da Lei na 8.429.
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Dessarte, era mesmo de se reconhecer que a defesa do patrimônio
público não se restringe ao cidadão através da ação popular. Também são
legitimados o Ministério Público e aquelas entidades arroladas no artigo 5-da
Lei da Ação Civil Pública (STJ, REsp. nü67.l48-SP, 6“T., j. 25.9.95, Rei. Min.
Adhemar Maciel, RT 727/138).
Inocorrente, também, o que se chamou de afastabilidade da coisa julgada
ou rejulgamento de contas já aprovadas pelo Tribunal de Contas.
Não se trata, efetivamente, de rejulgamento pela Justiça Comum, porque
o Tribunal de Contas é órgão administrativo e não judicante. Nenhuma de suas
tarefas ou atividades configura atividade jurisdicional. Justamente por isso,
também não há falar em coisa julgada. Decisões de referido Tribunal, conquanto
respeitáveis, são norteadas por critérios diversos dos aqui utilizados e não
afastam, impedem ou condicionam julgamentos do Poder Judiciário, pelo que
plenamente cabível o processamento dessa ação civil pública. O mesmo se
dizendo de decisões oriundas do Legislativo.
Outrossim, não há falar, em inépcia da inicial. E, tampouco, em violação
ao artigo 18 da Lei nü 6.024, de 1974.
Ao contrário do que se alega, expõe os fatos com clareza e os pedidos
decorrem logicamente da descrição dos eventos.
N ão há dizer, bem lida a inicial, que o pedido seja incerto e
indeterm inado. A certeza e a determinação do pleito está estam pada - o
ressarcimento integral do dano ao erário público - , e suas motivantes são claras
- ações e omissões dolosas, ilegais e imorais, que resultaram num prejuízo ao
erário público da ordem de R$ 10.749.146,08.
A existência de processo de liquidação extrajudicial envolvendo
algumas das rés, por sua vez, não constitui prejudicial impeditiva do julgamento
da ação ajuizada pelo Ministério Público, ainda que os créditos habilitados,
eventualmente possam ter alguma conexão com o pedido visado na ação civil
pública, pois esta tem finalidade de condená-las (ou não) no pagamento de
importância relativa aos prejuízos apurados em inquérito civil, pedido que
independe dos passivos constatados na falência (RT 746/226). A Lei nu6.024,
de 1974 tem natureza falimentar e a norma do seu artigo 18, a , sobre a suspensão
das ações contra a instituição financeira em liquidação extrajudicial, dirige-se
à proteção da massa e de seus credores. Assim, as ações movidas por ela ou
contra ela apenas sujeitam-se ao crivo do mencionado artigo se afetarem a
massa liquidanda no que tem pertinência à par conditio creditorum, ou seja,
ações e execuções sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade
liquidanda (RT 632/133).
Dos autos, também, não transparece o imaginado cerceam ento de
defesa, em d ecorrência do julgam ento antecipado da lide. Tem plena
aplicabilidade na espécie a previsão do artigo 3 3 0 ,1, do Código de Processo
Civil, pois sobram motivos para dispensar a produção de outras provas, dada a
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volum osa documentação reunida no processo, suficiente para autorizar o
julgamento.
Como é bem sabido, é direito da parte propor a prova, mas é ato do
juiz, e só dele, admiti-la ou não.
Ao julgador é que cabe aquilatar das provas necessárias ao seu
convencimento.
Se a causa já se encontrava madura para o julgamento, e o magistrado
já dispunha de elementos suficientes para formar a sua convicção, cumpria-lhe
julgar o feito, e, não prolongar o processo em fase probatória desnecessária.
A sentença, por sua vez, não se ressente de vícios aptos à sua nulificação,
tendo atendido, no essencial, aos requisitos a que alude o artigo 458 do Código
de Processo Civil. Contém ela, ainda que de forma sucinta, o relatório, ali
estando indicados os fundamentos adotados pelo MM. Juiz para o decisam,
com análise das questões de fato e de direito relevantes e pertinentes para o
deslinde da controvérsia.
Lembre-se, nesse ponto, que não é nula a sentença que, embora não
tenha sumariado a defesa do réu, abordou todas as questões por ele suscitadas
(RJTJESP 125/269) e, por outro lado, que nula é a sentença não fundamentada,
mas não a sentença fundamentada de forma sintética ou de maneira deficiente
(RT 699/233), defeitos que de qualquer forma não se revelam no julgado
atacado.
Outrossim, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos (RT 689/147).
Não há, também, falar em sentença extra ou ultra petita. Ao contrário
do que se insinua nos recursos, mostra-se ela completa, decididos que foram,
sem acréscimos, todos os pedidos do autor.
E mesmo se assim não fosse, desnecessária seria a sua anulação,
facultada que estaria, na instância recursai, a redução aos limites do pedido
(RT 725/326).
No mais, a matéria prejudicial confunde-se com o próprio mérito da
causa, ali devendo ser enfrentada.
3.
Chego fínalmente à análise do mérito, a respeito do qual bem se
evidencia o acerto da respeitável sentença de procedência do pedido condenatório.
A volumosa prova documental aflora convincente pela robustez apta a
demonstrar os ilícitos praticados às escâncaras pelos solertes réus-apelantes.
Resulta inútil a tentativa de defesa no sentido de escamotear o quadro
fático, quando descortina-se circunstanciadamente a rapinagem do dinheiro público.
Com efeito, C.R e W.R. não foram íntegros, honestos e honrados quando
cuidavam das finanças de São Paulo. Não fossem suas decididas e deliberadas
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atuações na ilícita e espúria negociação das chamadas Letras Financeiras do
Tesouro Municipal, o erário da cidade não estaria desfalcado em mais de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), que foram distribuídos, ao menos
formalmente, entre as instituições financeiras demandadas.

e negar aos demais, de conformidade com o relatório e voto do Relator, que
ficam fazendo parte do acórdão.
0 julgamento teve a participação dos Desembargadores Soares Lima
(Presidente) e Clímaco de Godoy.
São Paulo, 27 de abril de 2000.
Eduardo Braga, Relator
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Todos esses bancos e distribuidoras de valores mobiliários foram peças
fundam entais dessa grande rapinagem , porque, com m aior ou m enor
ostensividade, participaram de toda a negociata.
Algumas, chegando ao requinte de contabilizar pequenos prejuízos,
para proteger coligadas e não despertar maiores suspeitas da Comissão de
Valores M obiliários e do Banco Central.
À vista dos elem entos literais de prova, constitui ingenuidade o
argum ento que pretende negar a ilicitude do negócio ou a ruína por ele
ocasionada aos cofres do município.
D e sp ro p o sita d a , fin alm en te, a g rita c o n tra a m an u te n çã o da
indisponibilidade dos bens. A Lei nu8.429, de 1992, estabelece que enquanto
não for definitivamente decidida a ação relativa à prática do ato de improbidade,
fiquem os bens do agente público indisponíveis, bem como os daqueles que
por ele foram favorecidos, ainda que anteriormente adquiridos. Não havendo
de se falar em aplicação retroativa da lei, tendo em vista que nenhuma situação
subjetiva garantida pelo artigo 5-, XXXVI, da Carta Federal, está sendo violada
(TRF, 1“ Região, MS 940.137.909-2-DF, Rei. JuizTourinho Neto, DJU, 22.5.95,
pág. 30.601).
Subscrevendo, no mais, as excelentes contra-razões do Promotor de
Justiça oficiante, Doutor Wallace Paiva Martins Júnior, estou convicto em opinar
pelo desprovimento dos recursos interpostos. É o parecer.
São Paulo, 16 de novembro de 1998
João Francisco Moreira Viegas, Procurador de Justiça
A córdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n-93.9795/0, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes Prefeitura Municipal de
São Paulo, Credecorp Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e outras, JHL
Participações Ltda., C.R.P.N., Arjel D istribuidora de T ítulos e Valores
M obiliários Ltda. e outro, Banco Investor de Investim ento S.A ., Cedro
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e outra, BIG S.A. Banco
Irmãos Guimarães, Banco Tecnicorp S.A., W.B.R., Banco Indusval S.A., sendo
apelado Ministério Público:
A cordam , em Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por votação unânime, conhecer as apelações, afastar a
matéria preliminar e dar parcial provimento aos recursos das co-rés enunciadas,

V oto nM .296

Vistos.
1 - Cuida-se de Ação Civil Pública, posteriormente denominada pelo r.
despacho de fls. de Ação de Responsabilidade Civil por Ato de Improbidade
Administrativa (Improbidade administrativa e responsabilidade civil), promovida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra C.R.P.N., W.B.R., Negociai
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Contrato Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Áurea Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. atual denominação é Áurea Consultoria, Administração e
Participações Ltda., BIG S.A. (Banco Irmãos Guimarães S. A.), Paper Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cuja atual denominação é Arjel Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Investor de Investimentos S.A., Banco
Tecnicorp S.A., Valor Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., JHL Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cuja atual denominação é JHL Participações
Ltda., Leptos Distribuidora de Títulos e Valores M obiliários Ltda., Cedro
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., ERG Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda., Banco Indusval S.A. e Credicorp Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., objetivando a condenação de C.R.P.N. e W.B ,R.
a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, ao
pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e a proibição de contratar
com o poder público ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 5 anos, nos termos do artigo 12, II, da Lei Federal nu
8.429/92; a condenação das demais empresas-rés na proibição de contratar com o
poder público, ou receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de 5 anos, nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei Federal
nu8.429/92 e ainda, aperda dos valores acrescidos ilicitamente aos seus respectivos
patrimônios e por fim, a condenação de todos os réus no ressarcimento integral do
dano que cada uma das operações consideradas irregulares causou ao Tesouro
Municipal, como estimado. Houve, outrossim, pleito de liminar de indisponibilidade
dos bens dos réus, como medida de segurança para assegurar o pagamento da
indenização e garantir a perda dos valores ilicitamente acrescidos, mediante reversão,
nos termos do artigo 18, da Lei Federal nü8.429/92.
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Foi deferida liminar de indisponibilidade de bens dos réus e determinação
de intimação da Municipalidade de São Paulo, para integrar a lide na qualidade
de Assistente Litisconsorcial (artigo 17, § 3a, da Lei n- 8.429/92).
A fls. o autor ofereceu aditamento à petição inicial, acolhido pelo r. despacho
de fls., para se incluir, nos termos dos artigos 12, inciso II, e 18, da Lei Federal n8.429/92, a empresa Cedro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
nos pedidos condenatórios relativos (fls. da petição iniciai): (a) ã proibição de
contratar com o Poder Público, ou receber benefícios e incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócios majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos, e, (b) à perda dos valores
acrescidos ilicitamente ao seu respectivo patrimônio (cujo montante foi indicado
na petição inicial). Requereu, outrossim, também em relação a esta ré, a concessão
liminar de indisponibilidade dos seus bens (fls. da petição inicial).
II - A r. sentença de fls. do 14a volume, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação (artigo 2 6 9 ,1, do CPC), condenando os réus nos termos dos
pedidos e ainda, condenando-os solidariamente a pagar as custas processuais,
devidamente corrigidas. Sem honorários advocatícíos porque a demanda é do
Ministério Público. A sentença foi publicada para intimação das partes em
5.2.1998 - (fls. - 14avolume).
III - Interpostos Embargos de Declaração por Perfil Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (fls. - 14avolume), Valor Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (fls. - 14a volume), Negociai
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (fls. - 14a volume),
Banco Indusval S.A. (fls. - 15- volume), Banco Tecnicorp S.A. (fls. - 15volume), W.B.R, (fls. - 15- volume). Cedro Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e ERG - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(fls. - A v o lu m e ). JHL Participações Ltda. (fls. - 15-volume), foram todos
eles rejeitados pela decisão de fls. - 15Uvolume, que foi publicada para intimação
das partes em 18.3.1998 (fls. - 16a volume).

escalão, da Prefeitura de São Pulo. Que, portanto, não podia sequer figurar no
pólo passivo da ação.
(c) a Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários - em
liquidação extrajudicial (fls. - 16u volume), alegando em preliminar que a
sentença é nula na parte que lhe diz respeito, pois foi proferida em desacordo
com o artigo 460, do CPC. Com efeito, em relação a ela, apelante, foi apontado
valor a ser ressarcido, de R$ 652.226,16. Que, pois, tal valor deve ser
individuado, pois, em persistindo a sentença, será ultra petíta. No mérito,
persegue a improcedência da ação.
(d) a Negociai S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- em liquidação extrajudicial (fls. - 16a volume), alegando em preliminar que
a sentença é nula porque a decisão recorrida proferiu julgamento ultra petita,
em desacordo com o artigo 460, do CPC, considerando que a inicial e a prova
documental produzida pelo apelado, discrimina o montante dos lucros, que,
segundo ele, ela apelante teria auferido nas operações em questão. Que há
necessidade de individuar o valor que lhe toca, ou seja, R$ 2.577.598,32. No
mérito, quer a improcedência da ação porque limitou-se a negociar os títulos
porque as condições lhe eram favoráveis, fato que não lhe era defeso. Ainda,
que a multa que lhe foi imposta é incabível, porque não praticou qualquer ato
de improbidade administrativa.
(e) a JH L P articip açõ es Ltda. (fls. - 16a volum e), alegando
preliminarmente a nulidade da sentença por ter sido proferida antecipadamente,
negando-lhe a possibilidade de produção de outras provas. No mérito alegou que
as operações realizadas foram lícitas e, ainda, que houve julgamento ultra petita
porque o valor do qual seria responsável equivaleria, segundo a inicial, em R$
1.366.512,10, pois não se pediu fosse, ela apelante, condenada ao pagamento do
total do teórico dano sofrido pela Municipalidade de forma solidária, pedido
que, em verdade, foi expressamente formulado na exordial, mas em relação a
apenas a alguns dos réus, conforme item 4a, excluindo-se a JHL DTVM Ltda.
(f) a Valor Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em liquidação extrajudicial (fls. - 16a volume), alegando nulidade da sentença
(decisão ultra petita). Que o eventual valor de sua responsabilidade seria de
R$ 33.667,17, não prevalecendo a solidariedade em relação aos primeiro e
segundo réus. No mais, quer a improcedência da ação em relação a ela, pois
não praticou qualquer ato de improbidade administrativa.
(g) o réu C.R.RN. (fls. - 16a volume), alegando prelim inares de
cerceam ento de defesa, de deficiente fundam entação da sentença recorrida
e ainda, reiterou as prelim inares anteriorm ente argtiidas, de inépcia da
petição in icial, de falta de interesse de agir. N o m érito, perseg u e a
im procedência da ação.
(h) a Arjel - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - em
liquidação (fls. - 17a volume), alegando em preliminar ter havido cerceamento
de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu-lhe que produzisse defesa

260

IV -A p elaram as partes vencidas, respectivamente:
(a) a Prefeitura Municipal de São Paulo (fls. - 15u volume), alegando
ter havido cerceamento de defesa, pela impossibilidade dos réus produzirem
todas as provas aptas à demonstração da improcedência da ação. No mais,
alegou que as operações objeto da ação foram p ratica d a s de form a
absolutam ente legal, e que foram aprovadas pelo Tribuna! de Contas do
Município.
(b) a Credicorp Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(fls. - 15a volume), alegando que as pouquíssimas operações que passaram por
ela não tiveram qualquer significado dentro do contexto examinado. Que, tratase de operações corriqueiras, de pouca monta, e onde seria impossível detectarse qualquer espécie de anomalia. Que, jamais, em tempo algum, teve qualquer
tipo de contato com C.P. ou W.R., ou qualquer outro funcionário, de qualquer
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adequada e ainda, que íeria havido manifesta violação do devido processo legal.
Alegou ainda que o relatório da sentença é omisso e deficiente bem como, que
há carência de fundamentação na sentença recorrida, por ter deixado de especificar
os motivos pelos quais condenou, ela apelante, e por ter se omitido sobre pontos
relevantes de sua defesa, preferindo, ao revés, afirmar genérica e vagamente a
tese do autor, adotando pareceres, laudo, relatórios e peças processuais, como
razão de decidir, sem, contudo, apontar o Punctum Saliens do seu convencimento.
Ainda, em preliminar, alegou ilegitimidade ativa e falta de interesse processual,
inépcia da inicial. No mérito, quer a improcedência da ação.
(i) a Contrato - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em liquidação extrajudicial (fls. - 17a volume), alegando, relativamente a
preliminares e mérito, data vênia, os mesmos argumentos e dizeres constantes
das razões da apelação interposta pela Arjel - DTVM Ltda. (Item anterior).
(j) o B anco Investor de Investim entos S.A. (fls. - 17a volum e),
alegando prelím inarm ente ter havido cerceam ento de defesa, pois o Juiz a
q u o h o u v e p o r bem ju lg a r a n te c ip a d a m e n te a lid e , b a s e a n d o -s e ,
precipuam ente, em laudo técnico encom endado pelo autor e na conclusão
de CPI) levada a efeito pelo Senado Federal, da qual ele, apelante, de form a
algum a participou. Além de estar calcado em informações do Banco Central,
das quais não foi dada oportunidade às partes para se manifestar. Ainda em
prelim inar, alegou im possibilidade jurídica do pedido de seqiiestro. No
m érito, quer a im procedência da ação ou quando não, que pelo menos seja
condenado a tão-som ente ressarcir ao Erário M unicipal o valor de seu
benefício, num total de R$ 919,93.
(l) a Cedro Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (fls. 17ü e 18a volumes), alegando cerceamento de defesa e violação do devido
processo legal, que o relatório da sentença foi omisso e deficiente e que há
carência de fundamentação. Ainda, argüiu ilegitimidade ativa do autor e falta
de interesse processual, além de inépcia da inicial e que a decisão foi extra e
ultra petita. No mais, busca a improcedência da ação, ou, alternativamente,
reforma a sentença para o fim de reduzir a condenação que lhe foi imposta, aos
limites do pedido deduzido pelo apelado, vale dizer, ao pagamento de R$
39.000,00, excluída a solidariedade entre ela e os demais co-réus da ação.
(m) a ERG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (fls. 19a volume), cujas razões são as mesmas constantes da apelação oferecida pela
empresa Cedro DTVM Ltda. (item anterior), ou seja, argiiição de preliminares
de cerceam ento de defesa, violação de devido processo legal, relatório da
sentença om isso e deficiente, carência de fundam entação da sentença,
ilegitimidade ativa e falta de interesse processual, além de inépcia da inicial.
E, no mérito, persegue a improcedência da ação.
(n) o Banco BIG S.A. - Banco Irmãos Guimarães, em liquidação
extrajudicial (fls. - I9üe 20a volumes), alegando nulidade da sentença, não
concordando com a antecipação do julgamento. Insurgiu-se contra a liminar

deferida pelo Magistrado a quo, pois já se encontrava sob a intervenção do
Banco Central do Brasil (Lei nü6.024/74). O mesmo disse em relação a sentença
recorrida, que no seu entender não podia determinar que uma instituição, sob
intervenção do BC tenha seu patrimônio indisponível ou seja compelida a
depositar determinada quantia em Juízo etc. Impugnou o relatório da sentença
recorrida, alegando omissão em relação a ponto fundamental de sua defesa.
No mais, persegue a improcedência da ação.
(o) o Banco Tecnicorp S.A. (fls. - 20a volume), alegando cerceamento
de defesa, inexistência do devido processo legal, carência da ação por falta de
interesse de agir do apelado e ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, que a
decisão é extra e ultra petita. No mérito, persegue a improcedência da ação ou
quando não, com fulcro no princípio da eventualidade, a reforma da sentença
recorrida para o fim de excluir a solidariedade aplicada, bem como a requerida
e, abatendo ainda, do valor da condenação, o custo na manutenção dos títulos
com o fundo de liquidez.
(p) o réu W.B.R. (fls. - 20a volume), alegando que houve equívoco da
sentença, que é nula, pois cerceou-lhe o direito de defesa, não deixando-lhe
produzir as provas que já haviam sido requeridas, violou o princípio do devido
processo legal, porque condenou-a fundando-se em fatos sequer alegados na
inicial; deixou de decidir questões relevantes postas na contestação e ainda,
por ter decidido matéria já decidida, da competência exclusiva do Tribunal de
Contas. Além de nula, está equivocada a sua conclusão. Alegou que a sentença
julgou extra petita e argüiu cerceamento de defesa. Inadmissível a assertiva
posta na sentença, de que as alegações feitas nas contestações são respondidas
englobamente. Que o MM. Juiz proferiu a sentença recorrida açodadamente,
ignorando a complexidade dos fatos e tomando como prova os elementos
juntados pelo autor, ora apelado, ou seja, o relatório da CPI do Senado Federal
e os estudos feitos pelo próprio autor, parte no processo. Alegou inexistência
de prova dos fatos afirmados na sentença. Que houve, portanto, erro na recusa
de instrução do processo e ainda, no convencimento em fatos não demonstrados
e em elem entos colhidos em procedim ento adm inistrativo de natureza
tipicamente política, sem o crivo do contraditório, encampando as conclusões
de terceiros, que sequer eram magistrados. Reiterou a soberania da decisão do
Tribunal de Contas para exame das contas do Executivo Municipal. No mais,
discorrendo sobre o mérito da causa, persegue a reforma da sentença, e a
conseqliente improcedência da ação.
(q) o Banco Indusval S.A. (fls. - 20a volume), alegando que a inicial,
quanto a ele, sequer deixa clara a idéia de que a seu ver, teria agido com culpa,
pois foi colocado no pólo passivo tão-somente por ter realizado uma única
o p e ra ç ã o , isto é, por ter ad q u irid o da JH L D TV M L tda. (e não da
Municipalidade), 8.690.000 LFTM’s (parte do lote original desmembrado pela
própria JHL), revendendo-a a ERG DTVM. Que, não foi pedida a sua condenação
ao ressarcimento integral do pedido, de forma solidária com os demais co-réus e
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nem tampouco ao pagamento de qualquer multa civil de até duas vezes o valor
total do apontado prejuízo. O pedido inicial foi de condenação solidária apenas
dos réus C.R.P.N. eW .B.R. Que, segundo a inicial e a própria sentença, o valor
acrescido ao patrimônio do ora apelante teria sido de apenas R$ 2.000,00. Seguem
as razões oferecidas, discorrendo sobre os fatos e os fundamentos da sentença
apelada, alegando que esta não apresentou qualquer fundamentação fática ou
jurídica suficiente para justificar a ilegal condenação dele, apelante. Pediu a
reforma da r. sentença, alegando manifesto julgamento extra petita ou ultra petita,
pleiteando a nulidade da decisão recorrida ou, como um minus, a redução da
mesma aos limites do pedido (R$ 2.686,62 ou R$ 2.000,00). Alegou também
inépcia da inicial e carência da ação e ainda, a impossibilidade de revisão judicial
na espécie, tendo em vista a ampla deliberação do Tribunal de Contas do
Município. Alegou mais, ter ocorrido a carência da ação, quanto a ele apelante,
no pertinente ao pedido de sua condenação nas penas do artigo 12, II, da Lei n2
8.429/92 e isto na remota hipótese desta lei ser considerada constitucional. No
mérito, quer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação,
em relação a ele, finalizando com a alegação de inconstitucionalidade da Lei de
Improbidade Administrativa (Lei nu 8.429/92). Juntou guia de taxa judiciária
relativa ao preparo do recurso, com observação de que o cálculo sobre o valor da
causa pertinente a ele apelante e atualizado com folga (fls.).
V - As apelações interpostas pela Prefeitura Municipal de São Paulo e
pela Credicorp foram recebidas nos efeitos suspensivos e devolutivo pela decisão
de ris. - 15uvolume. As demais foram recebidas, também nos efeitos devolutivo
e suspensivo, pelo r. despacho de fls. - 20fl volume.
VI - Vieram as contra-razões (fls. - 21a volume).
VII - Nesta Instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos interpostos.
V III - De ser registrado, outrossim , que tenho em conta alguns
requerimentos levados a efeito por alguns dos apelantes, já nesta Instância, proferiu
o Exmo. Desembargador Quarto Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, a
decisão de fls. - 212 volume, mais especificamente sobre os pleitos de fls.,
deferindo os termos do item 1üda manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
(fls.), com determinação de expedição de ofícios aos Bancos Real e do Estado de
São Paulo, ressaltando que os créditos em favor de W.B.R. continuam bloqueados
por determinação judicial. Outrossim, determinou a manifestação da Douta
Procuradoria de Justiça sobre o pleito de fls., da Valor - Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em liquidação extrajudicial.
IX - A fls. o liquidante extrajudicial da Contrato DTVM Ltda. informou
que a mesma teve sua falência decretada pela Eg. Primeira Vara de Falências e
Concordatas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com pedido
de in tim ação do síndico nom eado. Seguiu-se m anifestação da D outa
Procuradoria de Justiça e decisão a fls. determinando a intimação do 42
Liquidante do Contrato DTVM, o que ocorreu, conforme documentado a fls.

X - A fls. o Dr. R.L.A. comunica não mais ser o patrono da co-ré Arjel
DTVM Ltda.
XI - Registro, por derradeiro, que a r. decisão de fls - 15Uvolume, item
4Ü, por analogia, aplicou a previsão do art. 4Ü, § 4Ü, da Lei Estadual n24.952/85,
e deferiu a apresentação dos recursos de apelação, por todas as partes, com
diferimento do valor do preparo até o julgamento definitivo deste processo.
Portanto, independentemente de preparo dos recursos, subiram os autos para
esta Superior Instância.
XII - É o relatório.
V oto
XIII - De proêmio, conforme relatado acima (item XI), a r. decisão de
fls.- 15- volume, determinou que os recursos de apelação interpostos por todas
as partes interessadas, o fossem com diferimento do recolhimento do respectivo
valor para final, nos termos do art. 4Ü, § 42, da Lei Estadual n2 4.952/85, por
analogia, justificando que tal era decidido “a fim de tornar possível a interposição
de recursos, e considerando as providências destinadas à preservação dos ativos
financeiros dos réus, que impede possível prejuízo ao E stad o ,...”.
Contra tal decisão não foi interposto qualquer recurso, de modo que,
tendo em vista o fenômeno da preclusão, fica ela mantida.
Em assim sendo, conheço de todas apelações interpostas.
XIV - Apelação oferecida pela Municipalidade de São Paulo.
Não seria caso de conhecimento deste apelo.
Na verdade, o Município de São Paulo acabou sendo beneficiado com
a r. sentença proferida nos autos, na medida em que, de conformidade com
esta, os réus foram condenados a ressarcir o erário público municipal.
Outrossim, nem mesmo seria caso de defender, a Municipalidade, o
interesse pessoal dos agentes públicos envolvidos, por que um deles é o atual
Prefeito M unicipal de São Paulo, mesmo porque, em sendo reform ada a
sentença, aí sim haveria prejuízo ao erário.
De qualquer maneira, não merece provimento.
A argtiição de cerceamento de defesa não tem como se sustentar, na
medida em que a própria apelante admitiu que todas as operações alegadas na
petição inicial foram, efetivamente, realizadas, sendo tal fato incontestável.
É da sentença, assertiva verídica, diga-se, que: “N enhum a das
contestações negou os fatos essenciais - certam ente porque eles foram
documentalmente provados - que, no caso, são as circunstâncias das operações
de compra e venda de LFTM ’s realizadas pelo Fundo de Liquidez da Dívida
Pública do Município de São Paulo no segundo semestre de 1994, ao longo de
todo o ano de 1995 e no primeiro semestre de 1996, conforme detalhada
verificação do Banco Central do Brasil (fls. - 1- volume dos documentos)”.
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Na verdade, a afirmação de que tais operações foram lícitas ou ilícitas,
é questão exclusivamente de direito.
De qualquer maneira, conforme já foi enunciada nos autos: “Os fatos
trazidos na demanda consistem na autorização para venda de títulos públicos
sem licitação (provada documentalmente) elaborada pelos apelantes (agentes
públicos com competência definida em lei para tanto, provada documental
mente) com deságio alto e excessivo (provado documentalmente) e que resul
tou na apropriação de rendimentos pelos integrantes da seqüência de interme
diários no mercado e lesão patrimonial ao erário (provados documentalmen
te)” (fls.).
Daí a desnecessidade do despacho saneador e bem assim, da produção
de outras provas, possibilitando o julgamento antecipado da lide, nos exatos
termos do permissivo no art. 330, inciso I, do CPC.
O utrossim , consideradas ilícitas pela r. sentença as operações
referenciadas, há comprovação nos autos de que as mesmas causaram prejuízo
ao erário Municipal, da ordem de mais de R$ 10.000.000,00.
Enfim, a prova produzida aflorou suficiente para sustentar a respeitável
decisão definitiva, que tinha mesmo de acabar pela procedência.
Quanto ao julgamento proferido pelo Tribunal de Contas do Município,
acerca dos fatos ora objeto, tem-se que trata-se de julgam ento meramente
administrativo e não judicial, pois, é sabido que o Tribunal de Contas é órgão
auxiliar e de orientação do Poder Legislativo, praticando atos de natureza
administrativa, mais especificamente, de fiscalização.
Desta maneira, não há a dita presunção de legalidade ou ainda, não há
que se falar em coisa julgada, não havendo impedimento, eventualmente, do
exame da matéria pelo Poder Judiciário, no âmbito desta ação.

razoabilidade, da moralidade administrativa e da isonomia, com violações ao
princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), e à Lei da Im probidade
Administrativa (Lei na 8.429/92).
A r. sentença apreciou de forma correta a questão, na medida em que,
conforme se verá, os negócios envolvendo os títulos públicos municipais, ora
objeto, foram irregulares e ilegais (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal
e Lei Federal na 8.666/93, art. 17).
Quanto ao mérito, nem o Tribunal de Contas do Município negou que os
títulos públicos postos à venda, foram alienados por valor inferior ao de mercado,
tendo em conta os altos deságios, que estimulou a atraente chamada “cadeia da
felicidade”, em busca de lucro fácil, cujos efeitos foram nocivos ao erário Municipal,

De qualquer modo, não se cuida, no caso, especificamente, de julgamento
das contas públicas etc., mas de julgamento de ato de improbidade administrativa
praticado pelos réus primeiro e segundo nomeados na petição inicial, não se
cogitando, apenas, do exame da legalidade ou ilegalidade do referido ato, com
fulcro na Lei Federal n° 8.429/92. E nessa parte, diga-se, a alegação posta como
preliminar confunde-se com o mérito, que será examinado separadamente.
De se dizer, outrossim, que consoante a lição de Alexandre de Moraes
(“Direito Constitucional”, 2 - edição, 1997, Editora Atlas, pág. 297), “assim,
apesar de caber ao Tribunal de Contas a apreciação das contas prestadas
anualmente pelo Poder Executivo (CF, arts. 25, 31,71, inciso I, e 75), somente
ao Poder Legislativo caberá o julgamento das mesmas (CF, art. 49, inciso IX)”.
Portanto, não é verídica a assertiva de que a decisão do Tribunal de Contas não
se discute, cumpre-se. Conforme expendido, em qualquer hipótese, o julgamento
ou a conclusão final é sempre do Poder Legislativo.
Se não bastasse, efetivamente, a presente ação pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, está fundada nos princípios da
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Portanto, não há como negar a responsabilidade dos administradores
desses recursos, no caso os réus C.R.P.N. e W.B.R., consubstanciada na
permissão dessa venda, realizando operação financeira irregular, sem licitação
(CF/88, artigo 37, inciso XXI, e artigo 17, da Lei Federal na 8.666/93) etc.,
valendo consignar que sabiam da ilegalidade e irregularidade, na medida em
que vieram a readquirir os títulos com deságio menor, com atuação de
favorecimento a terceiros, gerando danos irreparáveis ao Tesouro Municipal.
Anoto que os referidos títulos públicos, ao contrário do afirmado,
integram, sim, o patrimônio público, no caso específico da Municipalidade de
São Paulo, não se concebendo que para a sua alienação sejam desprezados os
requisitos informados no art. 37, inciso XXI, da CF/88, consubstanciados nos
princípios da publicidade e da igualdade entre os concorrentes etc.
Doutra parte, a discricionariedade dos agentes públicos, no caso, em
momento algum descarta a vinculação do ato à competência, à forma, à ilicitude
do objeto e à sua finalidade, sempre tendo-se em mira o interesse público. No caso
vertente, conforme já visto acima, esses princípios basilares foram desprezados.
A discricionariedade administrativa não impede o exame e a decisão
do Judiciário, ..., aqui a busca é do interesse público e do bem comum. Nesse
sentido a doutrina de Diomar Ackel Filho (“Discricionaridade administrativa e
ação civil pública”, irt RT 657/59).
Como já foi dito (fls.), a forma pela qual agiram os réus pode ser
traduzida em termos bem simples, ou seja: vendendo barato e comprando caro.
Inaceitável, destarte, a alegação de tal ato não poderia estar submetido ao crivo
do Poder Judiciário, m esm o porque, d iscricionariedade não significa
arbitrariedade ou abuso de poder.
E vidente, diga-se, que os beneficiários diretos e indiretos de tais
o p e ra ç õ e s , isto é, os d em ais ré u s, a c a b a ra m c o n c o rre n d o p a ra a
im probidade adm inistrativa em questão, porquanto sua atuação nessas
operações tiveram intuito deliberado de lucro fácil, às custas do prejuízo
do erário público m unicipal.
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Todas essas questões foram detidamente examinadas pela r. sentença
que, portanto, nessa parte, merece ser mantida, inclusive por seus fundamentos.
XV
- A pelação da Credicorp D istribuidora de Títulos e Valores
M obiliários Ltda.
As alegações dessa apelante se resumem na afirmativa de que a r.
sentença recorrida deixou de atentar para fatos da mais alta significação, ou
seja, que as pouquíssimas operações que passaram por ela não tiveram qualquer
significado, dentro do contexto examinado. Ainda, que desconheciam, seus
sócios e administradores, que os títulos públicos objeto da ação estariam eivados
de alguma irregularidade no seu nascedouro. Daí porque nenhuma culpa pode
ser-lhe atribuída.
Como se vê, essa apelante não faz, concretamente, qualquer impugnação
aos fatos históricos constantes e descritos na petição iniciai.
Admitiu, portanto, a sua participação nas operações de venda, compra
e recompra dos títulos públicos municipais, apenas não concordando com a
chamada “cadeia da felicidade”.
Desta maneira, não há como dar acolhimento às reclamações dessa
apelante, valendo consignar que, conform e já foi dito no item anterior,
evidenciou-se que os beneficiários diretos das operações, entre os quais a
C red ico rp D TV M L tda., acabaram co ncorrendo p a ra a im probidade
administrativa em questão, porquanto sua atuação nessas operações tiveram
intuito deliberado de lucro fácil, às custas do prejuízo do erário público
municipal, ficando, portanto, afastada a alegada boa-fé.
Efetivamente, no caso dessa apelante, constituiu-se ela em beneficiária
indireta da im probidade adm inistrativa ora enfocada, locupletando-se
indevidamente e às custas do prejuízo do Tesouro Municipal e que foram
constatados nas operações realizadas no mercado primário.
Em assim sendo, impossível negar, em relação a ela, a aplicação do art.
3U, da Lei Federal ntt 8.429/92, que tem a seguinte redação: “As disposições
desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente
público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta”.
No concernente à solidariedade da apelante em relação ao valor total
do ressarcimento, a que foram condenados C.R.P.N. e W.R., óbvio que tal
solidariedade deve existir somente entre os dois nomeados acima, e não em
relação aos demais réus, beneficiários diretos e indiretos.
Para estes últimos, entre os quais a apelante, deve ser reduzida a condenação
pecuniária no tocante ao ressarcimento do dano e a perda dos valores ilicitamente
acrescidos, para os exatos termos do pedido inicial, precisamente - (arts. 6<J, 12,
inciso II, 18, da Lei Federal n -8.429/92) - (O pedido, item V, nü3.ü).
D esta maneira, fica nessa parte, provido parcialm ente o apelo da
Credicorp DTVM Ltda., para o fim, inclusive, de excluir imposição de multa
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civil, com o que, diga-se, concordante encontra-se o apelado, que manifestouse no sentido de “provimento parcial dos recursos apenas para elim inar a
condenação solidária no montante global do dano e a imposição de muita civil
aos particulares, reduzindo o ressarcimento do dano de cada operação e a perda
dos valores ilicitamente acrescidos nos termos e valores constantes da petição
inicial ...” (fls.).
XVI
- Apelação de Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários - em liquidação extrajudicial.
Alegou preliminar de nuíidade da sentença recorrida, na parte que lhe
diz respeito, com a assertiva de que foi ela proferida em desacordo com o
preceituado no art. 460, do CPC.
Em suma, a alegação é de que a sentença foi proferida ultra petita, isto
é, “aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que
fora pleiteado (art. 460).” (“Curso de Direito Processual Civil”, volume I, 15a
edição, 1994, Editora Forense - Rio de Janeiro, pág. 511, obra assinada por
Humberto Theodoro Júnior).
Alegou que o apelado já havia discriminado o montante dos lucros
auferidos por cada uma das co-rés, com as operações envolvendo os títulos
públicos municipais e no que se refere a ela, foi apontado o valor de R$
652.226,16.
Que, no entanto, a sentença condenou-a solidariamente com os outros
réus, no pagamento do valor global do ressarcimento, ou seja, R$ 10.749.146,08
(ressarcimento ao erário público municipal).
Daí o seu entendimento de ter havido julgamento ultra petita, devendo
ser individuado o valor que lhe toca.
Assiste-lhe razão, ficando aqui adotados os mesmos fundamentos
constantes do item anterior (apelação interposta pela Credicorp DTVM Ltda.), na
parte em que foi provido parcialmente o recurso, valendo consignar que não é caso
de se decretar a nuíidade da sentença, na medida em que tal nuíidade é parcial,
“...não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar, o recurso da parte
prejudicada, o Tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo
que ultrapassou o pedido”. (Humberto Theodoro Júnior, obra citada, pág. 511).
No mérito, todavia, não merece provimento, ficando adotados como razão
de decidir os mesmos fundamentos expendidos quando do exame do apelo
interposto pela Municipalidade de São Paulo, no pertinente ao mérito da causa,
ou seja, evidenciou-se que os beneficiários diretos das operações, entre os quais
a Perfil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., acabaram
concorrendo para a improbidade administrativa em questão, porquanto sua atuação
nessas operações tiveram intuito deliberado de lucro fácil, às custas do prejuízo
do erário público municipal, ficando, portanto, afastada a alegada boa-fé.
Efetivamente, no caso dessa apelante, constituiu-se ela em beneficiária
indireta da im probidade adm inistrativa ora enfocada, locupletando-se
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indevidamente e às custas do prejuízo do Tesouro M unicipal e que foram
constatados nas operações realizadas no mercado primário.
Portanto, fica nessa parte, provido parcialmente o apelo da co-ré Perfil
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
X V II-A pelação interposta por Negociai S.A. Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários.
A apelante reclama, como examinado no apelo anterior, a individuação
do valor a que responde, não determinado pela sentença, que, em excesso,
condenou-a solidariamente ao ressarcimento do valor do montante global,
juntam ente com os dois primeiros réus nomeados na petição inicial.
Alegou, portanto, ter ocorrido julgamento ultra petita, o que, no seu
entendimento, gera nulidade da sentença recorrida.
O utrossim , impugnou o mérito, nos mesmos termos da apelação
anteriormente examinada.
Em razão, disso, adoto os mesmos fundamentos anteriores, para prover
parcialmente o presente apelo.
XVIII - Apelação interposta por JHL Participações Ltda.
Preliminar de cerceamento de defesa, insurgindo-se contra o julgamento
antecipado da lide.
Adota-se, aqui, os mesmos fundamentos utilizados quando do exame da
apelação da Municipalidade de São Paulo (item XIV), ficando afastada tal argtiição.
Acrescenta-se que a convicção judicial, no caso, não foi abalada, na
medida em que, como visto, e como foi explicitado na r. sentença recorrida,
qualquer das contestações apresentadas negou os fatos essenciais, porque,
certamente, foram eles documentalmente provados (fls., 14avolume).
E é certo que, para a comprovação desses fatos, se fez bastante o relatório
do Banco Central do Brasil, correspondências havidas entre a Municipalidade
de São Paulo e o Banespa, documentos esses não impugnados. E nem consta
que tenham tidos como falsos (art. 387 do CPC).
O mesmo se diga em relação aos demais documentos mencionados
nas razões recursais da apelante, ou seja, o relatório da CPI do Senado Federal
e as conclusões do Setor Técnico-Científico do Centro de Acompanhamento e
Execução da Procuradoria-Gera! de Justiça e ainda, de uma forma geral, as
provas colhidas no Inquérito Civil instaurado.
Ademais, o Juiz, como é sabido, é o perito dos peritos e, nesse particular,
não esta à perícia circunscrito, entendendo-a, inclusive, desnecessária, com o
que se concorda, na medida em que as provas existentes nos autos eram
suficientes para o deslinde.
De qualquer maneira, diga-se, havia posição técnica divergente do
Tribunal de Contas do Município. Portanto, repisando, a livre convicção do
MM. Juiz sentenciante não foi sequer abalada.

N esse particular, lembrou o autor, o que se adota que: “Tendo os
recorrentes ju n tad o a auditoria e o parecer do Tribunal de C ontas do
M unicípio (que aliás, já constava do inquérito civil, cuja eficácia tanto
in sistem os ap elantes), bem com o o parecer de renom ado pro fesso r
universitário (fls., 9u vol) - concordes na regularidade, legalidade e não
lesividade das operações ~ e o recorrido acostado o parecer técnico do Caex
e o relatório do Banco Central, houve com acerto o Digno Juiz ao proferir
sentença, julgando antecipadam ente a lide, pois o art. 427 do Código de
P rocesso Civil (na redação dada pela Lei Federal n - 8.455/92) assim
expressam ente o perm ite” (fls.).
Portanto outras provas eram dispensáveis, inclusive a pericial, ante a
suficiência da prova existente nos autos, para o convencimento judicial e o
deslinde.
No que toca ao mérito, por igual, não merece provimento o recurso,
ficando reiterados os fundamentos já expendidos quando do exame do apelo
da M unicipalidade de São Paulo (item XIV) e acréscimos posteriores.
Alegou ainda esta apelante, que o julgamento, no caso em tela, foi
proferido ultra petita, pedindo que a sua condenação se circunscreva aos limites
do pedido, indicando que refere-se, apenas, à perda dos valores acrescidos ao
seu respectivo patrimônio, qual seja, R$ 1.366.512,10, conforme expresso
pedido nesse sentido form ulado pelo M inistério Público, afastando-se a
condenação solidária.
N essa parte, assiste-lhe razão, ficando aqui adotados os mesmos
fundamentos constantes em itens anteriores (apelação interposta pela Credicorp
DTVM Ltda. e outras), na parte em que for provido parcialmente o recurso,
valendo consignar que não é caso de se decretar a nulidade da sentença, na
medida em que tal nulidade é parcial, “...não indo além do excesso praticado,
de sorte que, ao julgar, o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará
todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido” .
(Humberto Theodoro Júnior, obra citada, pág. 511).
Portanto, nessa parte fica provido parcialm ente o apelo da JHL
Participações Ltda.
XIX - Apelação interposta pela Valor Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. - em liquidação extrajudicial.
Resume-se o recurso dessa co-ré, na alegação de julgamento ultra petita
e no mérito, a afirmação de que não participou do esquema que visava causar
prejuízos ao erário municipal.
Portanto, adoto os fundamentos dos apelos das rés Credicorp Perfil e
Negociai, entre outros, provendo parcialmente o apelo.
XX - Apelação interposta por C.R.P.N.
De ser dito, de logo, que as “considerações introdutórias” que foram
discorridas nas razões recursais não se relacionam com o recurso.
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O alegado cerceamento de defesa já foi examinado nas apelações
anteriores, ficando adotados aqui os mesmos fundamentos já expendidos,
valendo dizer que o art. 3 3 0 ,1, do CPC foi bem aplicado ao caso em tela.
Quanto à alegação de nuüdade da sentença por deficiente fundamentação,
fica ela afastada, na medida em que, com a devida vênia, a sentença recorrida
está devidamente fundamentada, valendo dizer que todas as matérias trazidas
para discussão foram regularmente examinadas, valendo dizer ainda, nessa parte,
que bastava a fundamentação necessária para que a convicção judicial se
efetivasse.
Nesse sentido, não estava o Magistrado obrigado a examinar todos os
elementos da prova encartada nos autos, um a um, bastando o exame dos
elementos de convicção, realmente, estando nessa ordem de idéias, o parecer
técnico da USP, mesmo porque, é prova vinda de outro Inquérito Civil, que
cuida de questão diversa, ou seja, diz respeito a emissão irregular de títulos
públicos e o desvio de seu produto para suporte de despesas outras, que não a
quitação dos precatórios judiciais.
Evidente, outrossim, que, tendo a sentença considerado outras provas
e outros documentos, aqueles eventualmente não referidos ficaram rejeitados,
não havendo que se falar em escolha aleatória de uns, em detrimento de outros.
Quanto à preliminar de inépcia da inicial, esta já foi muito bem afastada
pela sentença.
Destarte, todos os réus citados para os termos do processo tiveram
condição plena para oferecimento de defesa, inclusive sobre a aplicação, ao
vertente caso, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal na8.429/92),
inexistindo a conotação penal proclamada, o mesmo se dizendo em relação
aos fatos e fundamentos do pedido, devidamente apresentados na petição inicial,
inclusive com detalhes.
Nesse sentido a jurisprudência: RT 694/88, JT 170/20.
O mesmo se diga em relação a outra preliminar suscitada na contestação,
qual seja, a falta de interesse de agir.
Com efeito, tem o Ministério Público legitimidade para estar no pólo
ativo da ação.
“A proteção do patrimônio público e social já era promovida pelo
M inistério Público quando a legislação anterior há lhe perm ita assum ir a
titularidade ativa na ação popular, em caso de desistência do autor (Lei na
4.717, de 29.6.1965, art. 9a). Agora, porém, o novo texto constitucional o
legitima à própria propositura da ação civil pública, na defesa do patrimônio
público e social (confira-se a ampla conceituação de patrimônio público
constante do art. 1-, § Ia, da mesma lei; aliás, trata-se de expressão que tem
tradição constitucional, constando hoje, do preceito relativo à ação p opularart. 5a, LXXIII, da CF).” {In “O Ministério Público na Constituição de 1998”,
Hugo Nigro M azzilli, Saraiva, ed. de 1989, pág. 106).

“Na sociedade contemporânea, marcadamente de massa, e sob os
influxos de um a nova atm osfera cultural, o processo civil, vinculado
estreitamente aos princípios constitucionais e dando-lhes efetividade, encontra
no M P uma instituição de extraordinário valor na defesa da cidadania” (STJ,
REsp. na34.155-MG, DJU 11.11.1996, Rei. Min. Sáívio de Figueiredo) (inserto
no v, voto do Ministro José Arnaldo - Relator - , proferido no Recurso Especial
nü98.648/MG, 5- Turma, j. 10.3.1997, conheceram do recurso e lhe negaram
provimento, v.u., DJU de 28.4.1997, no mesmo sentido, publicado na Revista
dos Tribunais 745/210).
Nesse sentido o que ficou assentado no julgamento da Apelação Cível
nü21.265-5, de São José do Rio Preto, Relator Des. Sérgio Pitombo, in JTJLEX 192/85: “A legitimação ativa do Ministério Público, para intentar a ação
de reparação de dano, nascente em atos de improbidade administrativa, emerge
da lei. Aliás, a legitimado ad causam pertence, por igual, à pessoa jurídica
interessada no ressarcimento (art. 17 da Lei na 8.429, de 2.6.92, c.c. os arts. 3a
e 6ado Código de Processo Civil).

273

Nesse sentido a jurisprudência.
“Ação Civil Pública - Defesa do erário municipal. Legitimidade ativa do
Ministério Público. Arts. 129, III, e 128, § 5a da Constituição da República,
combinado com a Lei Federal na 8.625/93, art. 25, IV, b\ Lei Federal na 8.429/92,
arts. Ia, 5a, 7ae 17; Lei Complementar Estadual na734/96. Embargos de declaração
recebidos. Preliminar rejeitada” (Embargos de Declaração na 226.372-2, de São
Sebastião, 13aCâmara Civil, Relator Des. Marrey Neto, j. 6.896, v.u.).
“Ilegitimidade. Ministério Público. Inocorrência. Art. 17 da Lei Federal
nfi 8.429/92. Ademais, tal decorre do art. 129, III, da Constituição Federal.
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento na 48.796-5, de São Paulo, ¥
Câm ara de julho/97 de Direito Público, Relator Des. Nelson Schiesari, j.
6.11.1997, v.u.).
M esm o sentido: Apelação Cível na 33.861-5, de Jundiaí, Segunda
Câmara de Direito Público, Relator Des. Alves Bevilacqua, j. 19.8.97, v.u.;
Agravo de Instrumento na50.673-5, de Orlândia, 9- Câmara de Direito Público,
Relator Des. Rui Cascaldi,j. 18.2.98, v.u.
Portanto, no vertente caso, o Ministério Público tem legitimidade para
estar no pólo ativo da ação.
De qualquer maneira, nesse título, o apelante alega, isto sim, que o
acórdão do Tribunal de Contas deveria ter sido considerado e que, em suma,
somente esse órgão teria competência para o julgam ento das contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos
etc., quanto à sua legalidade e economicidade, mesmo porque, se assim não se
entender, não haveria como conciliar os dois dispositivos constitucionais.
Sobre tal tema, adoto o que já foi examinado quando da apreciação do
apelo da Municipalidade de São Paulo (item XIV), ficando afastada a argüição.
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Sobre a alegada incompetência do Juízo de Primeiro Grau, da Justiça
Estadual, para a apreciação e julgamento da presente ação, no que se refere à
perda do mandato eletivo de prefeito, dúvida não há de que tal alegação não
tem consistência, porquanto, como já foi dito, segue-se, aqui, o comando da
Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n-8.429/92), não se cuidando,
por óbvio, de julgamento político, como quer fazer parecer o apelante.
Nesse sentido:
“Competência - Prefeito Municipal - Perda da função pública - Ação
ordinária amparada na Lei Federal nü 8.429, de 1992 - Foro privilegiado Prerrogativa de função - inadmissibilidade - Garantia restrita à esfera criminal
- Competência do Juízo da Comarca onde a ação foi distribuída - Exceção
rejeitada - Recurso não provido” (Agravo de Instrumento n - 14.237-5 - Guarujá,
j. em 25.9.1996, Relator Des. Toledo Silva, in JTJ-LEX 190/185).
No que toca ao mérito, por igual, não merece provimento o recurso,
ficando reiterados os fundamentos já expendidos quando do exame do apelo
da M unicipalidade de São Paulo (item XIV) e acréscimos posteriores, ficando
também consignado que, tendo em conta a prova vinda, o prejuízo ao erário
realmente aconteceu, restando manifesta a responsabilidade do ora apelante e
os demais réus, os quais se beneficiaram direta ou indiretamente do nocivo
ato.
Acrescenta-se, como lembrado pela Douta Procuradoria de Justiça, que
o desfalque ao erário da cidade de São Paulo, em razão das decididas e
deliberadas atuações na negociação dos títulos públicos m unicipais, as
chamadas Letras Financeiras do Tesouro Municipal, correspondeu a mais de
R$ 10.000.000,00, ao menos formalmente, entre as instituições financeiras
demandadas (fls.).
Obvio que tais instituições financeiras tiveram a participação voltada
para o lucro fácil. E, nessa ordem, como foi também lembrado pela Douta
Procuradoria de Justiça. “Algumas, chegando ao requinte de contabilizar
pequenos prejuízos, para proteger coligadas e não despertar maiores suspeitas
da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central”.
Absurda a afirmação, doutra parte, feita pelo ora apelante, no sentido
de que, em razão das malsinadas operações, “o custo havido foi a débito do
fundo de liquidez,...” e não da PMSP. O Fundo de Liquidez mencionado, na
verdade, com a devida vênia, é a própria PMSP, que assum e os custos
operacionais, conforme está sendo admitido nas razões recursais. O mesmo se
diga em relação à recompra dos títulos, por menor valor.
XXI
- Apelação interposta por Arje! Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., em liquidação extrajudicial.
Preliminar de cerceamento de defesa.
Reporto-me ao item XIV, cujo tema lá já foi tratado, ficando, portanto,
afastada, adotados aqueles fundamentos.
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Violação do devido processo legal, por conseguinte, não ocorreu na
espécie, na medida em que todas as partes passivas foram regularmente citadas
e ofereceram suas defesas etc, ficando mais um a vez consignado que o
Magistrado, após a apresentação da réplica, tinha a faculdade de antecipar o
julgamento do processo, nos exatos termos do art. 330, inciso I, do CPC.
E, no caso presente, conforme já expendido, o julgamento antecipado
tinha cabimento, certo sendo que as provas documentais apresentadas nunca
foram tidas corno falsas, não sendo correta a afirm ação de que toda a
documentação apresentada era imprestável como prova.
Vale dizer, outrossim, que as alegações constantes nas razões recursais
dessa apelante, acerca do tema indicado, já foram examinadas quando da
apreciação da preliminar de cerceamento de defesa. Se não bastasse, referemse às provas coligidas nos autos, ou seja, matéria de mérito.
Alegou a apelante, ainda em preliminar, que o relatório da sentença
recorrida está omisso e deficiente.
Tal não ocorre, data vênia, pois as exigências do artigo 458 foram todas
cumpridas pelo MM. Juiz semenciante, cujo relatório da sentença obrigado a
conter a suma do pedido e da resposta do réu, isto é, o resumo dessas peças. E
tal ocorreu, data vênia.
Ademais, a r. sentença está devidamente fundamentada e as alegações
da ora apelante não ficaram sem a devida apreciação pela sentença.
Não constitui nulidade, diga-se, o fato do Juiz ter compendiado,
segundo a apelante, “genericamente as alegações de diversos réus, ...”, mas
m era irregularidade, considerando-se o número de réus e as contestações
apresentadas.
De mais a mais, percebe-se que algumas peças apresentadas nos autos,
como contestações e apelações, não são só assemelhadas, mas evidencia-se
serem, em alguns tópicos ou em quase todos os tópicos, umas cópias de outras.
Daí porque, inexistente, na espécie, qualquer eiva no relatório da sentença, que
redunde na sua anulação.
Em outra preliminar, argiiiu a apelante carência na fundamentação da
sentença recorrida.
Adota-se, aqui, o que já foi expendido anteriormente, inclusive o que
foi dito no item XX, valendo registrar que por mais de um a vez foi colocado
neste voto que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, não tendo
ressonância, em razão disso, essa preliminar, que se afasta.
A ilegitimidade ativa do Ministério Público, no caso, fica afastada,
ficando aduzido que não se trata de ação de responsabilidade civil, mas ação
de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, que tem
fundamentação legal na legislação pertinente (Lei Federal nu 8.429/92).
Reporto-me, outrossim, ao que já apreciei sobre o tema ilegitimidade
ativa do Ministério Público, no item XX deste voto.
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De logo, entrementes, de se dizer que as argumentações constantes
neste tópico, nas razões recursais da apelante, entrosam-se todas com o mérito
da causa, também já examinado.
Premissa falsa, de se registrar, é a utilizada pela apelante, ao afirmar que
não cometeu ato de improbidade administrativa, na medida em que no seu caso,
foi beneficiária, direta ou indiretamente, da improbidade relatada na petição inicial.
O mesmo ocorre com a preliminar de falta de interesse de agir, questão
também já tratada no item XX deste voto, para o qual me reporto, evitando-se
repetições, adotando os fundamentos lá constantes para afastá-la.
Também sobre a preliminar de inépcia da inicial, data vênia, tudo já foi
apreciado no item XX deste voto, o que se adota, ficando esta preliminar, por
igual, afastada.
O tópico nominado de “Operações Regulares”, nas razões recursais
oferecidas pela ora apelante é o próprio mérito da causa, valendo consignar que
as questões nele tratadas também já foram examinadas, direta ou indiretamente,
neste voto, valendo repisar, como lembrado pela Douta Procuradoria de Justiça,
que o desfalque ao erário da cidade de São Paulo, em razão das decididas e
deliberadas atuações na negociação dos títulos públicos municipais, as chamadas
Letras Financeiras do Tesouro M unicipal, correspondeu a mais de R$
10.000.000,00, ao menos form alm ente, entre as instituições financeiras
demandadas (fls.). Obvio que tais instituições financeiras tiveram a participação
voltada para o lucro fácil. E, nessa ordem, como foi também lembrado pela
Douta Procuradoria de Justiça. “Algumas, chegando ao requinte de contabilizar
pequenos prejuízos, para proteger coligadas e não despertar maiores suspeitas
da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco Central”.
Por tudo quanto já foi exposto, não tem qualquer ressonância a assertiva
de que, para tornar a venda dos títulos mais atrativas, a sua colocação no mercado
devia ser realizada “com desconto sobre o seu valor nominal de resgate em
função do prazo a vencer (deságio), ...”. É que, por mais de uma vez foi dito
que esse “deságio” ultrapassou o limite da razoabilidade, de forma sintomática,
conforme documentado nos autos.
O mesmo se diga em relação ao tópico “nem culpa comprovada - nem
nexo causai verificado”, estando consubstanciados esses elementos, e nem é
objeto de justificação a alegação de que o “Governo Federal faz igual”. Repisando,
o chamado deságio, no caso ora objeto, foi incompatível e não razoável.
XXII
- Apelação interposta por Contrato - Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.
Com a devida vênia, em relação a esta apelante, invoco os fundamentos
expendidos no item anterior, na medida em que, pelo que se conclui, as razões
recursais apresentadas e assinadas pelo mesmo advogado, Dr. R.L.A., são as
mesmas.
Portanto, à mesma conclusão se chega.
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XXIII - Apelação interposta por Banco Investor de Investimentos S.A.
Alegou esta apelante, também, cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da causa. Tal preliminar já foi examinada e em sendo
assim, reporto aos fundamentos já expendidos, para afastá-la.
Em outra preliminar, alegou a ora apelante impossibilidade jurídica do
pedido de seqüestro.
Com a devida vênia, não houve pedido de seqüestro de bens dos réus e
nem de arresto. Houve, isto sim, pedido liminar de indisponibilidade dos bens,
como medida de segurança, contra os agentes públicos e beneficiários dos atos
de improbidade administrativa noticiado nestes autos.
Portanto, deste tópico não conheço.
Outrossim, merece provimento parcial o presente recurso, para o fim de
excluir a imposição de multa civil e ainda, a limitar a respectiva condenação a
cada operação e a perda do valor ilicitamente acrescido ao seu patrimônio, com
o que, diga-se, concordante encontra-se o apelado, que manifestou-se no sentido
de “provimento parcial dos recursos apenas para eliminar a condenação solidária
no montante global do dano e a imposição de multa civil aos particulares,
reduzindo o ressarcimento do dano de cada operação e a perda dos valores
ilicitamente acrescidos nos termos e valores constantes da petição inicial, ...”
(fls.).
XXIV - Apelação interposta por Cedro Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.
Também aqui foram argüidas preliminares de cerceamento de defesa,
de violação do devido processo legal, de que o relatório da sentença recorrida
foi omisso e deficienle e ainda, de carência de fundamentação, ilegitimidade
ativa do Ministério Público e falta de interesse processual, além de inépcia da
inicial e de que a decisão recorrida foi proferida extra e ultra petita, além das
questões postas no mérito, semelhantemente do que foi alegado por outras rés,
pelo que, pedindo vênia, adoto os mesmos fundamentos já expendidos.
Outrossim, fica provido parcialmente este recurso, para o fim de excluir
a imposição de multa civil e ainda, a limitar a respectiva condenação a cada
operação e a perda do valor ilicitamente acrescido ao seu patrimônio, com o que,
diga-se, concordante encontra-se o apelado, que manifestou-se no sentido de
“provimento parcial dos recursos apenas para eliminar a condenação solidária
no montante global do dano e a imposição de multa civil aos particulares,
reduzindo o ressarcimento do dano de cada operação e a perda dos valores
ilicitamente acrescidos nos termos e valores constantes da petição inicial, ...”
(fls.).
XXV - Apelação interposta por ERG Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.
As presentes razões oferecidas têm o mesmo conteúdo das razões
oferecidas pelas apelantes dos itens XXII, XXIII e XXIV. A eles me reporto,
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portanto, para afastar as preliminares argüidas (as mesmas), e prover o recurso
parcialmente para o fim de excluir a imposição de multa civil e ainda, a limitar
a respectiva condenação a cada operação e a perda do valor ilicitamente
acrescido ao seu patrimônio, com o que, diga-se, concordante encontra-se o
apelado, que manifestou-se no sentido de “provimento parcial dos recursos
apenas para eliminar a condenação solidária no montante global do dano e a
imposição de multa civil aos particulares, reduzindo o ressarcimento do dano
de cada operação e a perda dos valores ilicitamente acrescidos nos termos e
valores constantes da petição inicial,...” (fls.).
XXVI
- Apelação interposta por BIG S.A. - Banco Irmãos Guimarães,
em liquidação extrajudicial.
Tam bém aqui foi argüido cerceam en to de d e fe sa , m as sob a
fundamentação de que a r. sentença deve ser anulada por ter omitido de seu
relatório, na parte que lhe cabe, ponto relevante de sua defesa, ou seja, a
aplicação da Lei Federal nü6.024/74, e da Lei de Falências - Decreto n-7.661/
45, e ainda, por ferir gravemente referidas leis, pois durante todo o decorrer do
processo já se encontrava em regime de liquidação extrajudicial.
Daí porque a suspensão da ação contra ela, empresa em regime de
liquidação extrajudicial.
Não é caso de se decretar a nulidade da sentença com base na
argumentação sustentada pela ora apelante, mesmo porque, tal questão já havia
sido examinada por mim, o que ora adoto, no Agravo de Instrumento nü049.7935/4 (cópia do acórdão nos autos, a fls.), de onde se tira o seguinte: “De qualquer
maneira, não incidem, no vertente caso, as normas constantes da referida lei
(artigo 18, da Lei nu 6.024/74), ou seja, que a decretação da liquidação
extrajudicial de instituição financeira para os seguintes efeitos: suspensão das
ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da
entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras enquanto
durar a liquidação.” “Efetivamente, em se tratando de processo de conhecimento,
como é o caso do feito principal, não é possível a suspensão da ação, sob pena
dc gerar absurda impunidade, considcrando-sc as notícias dc improbidade
adm inistrativa constantes da ação principal que, repita-se, já foi julgada
procedente. Vale, nesse particular, o interesse público vertente. A suspensão de
execução seria possível, mas não a ação de conhecimento cuja finalidade é a
busca do título judicial”.
O mesmo se diga em relação à Lei de Falências, que não é o caso
apelante.
Nada mudou, portanto, na medida em que ainda não existe a execução
do título judicial, ficando, portanto, afastada tal preliminar.
Quanto ao mais, reclamou a apelante da sentença, na parte em que foi
condenada ao ressarcimento integral do prejuízo ao patrimônio Municipal,
asseverando que a operação da qual participou, sendo objeto os títulos públicos
em tela, foi regular, é operação comum.

PARECERES

279

Tal tema já foi examinado acima e diz respeito ao mérito da ação.
Entrementes, impõe-se o provimento parcial da apelação interposta,
para o fim de excluir a imposição de multa civil e ainda, a limitar a respectiva
condenação a cada operação e a perda do valor ilicitamente acrescido ao seu
patrim ônio, com o que, diga-se, concordante encontra-se o apelado, que
manifestou-se no sentido de “provimento parcial dos recursos apenas para
eliminar a condenação solidária no montante global do dano e a imposição de
multa civil aos particulares, reduzindo o ressarcimento do dano de cada operação
e a perda dos valores ilicitamente acrescidos nos termos e valores constantes
da petição in ic ia l,...” (fls.).
XXVII - Apelação interposta pelo Banco Tecnicorp S.A.
Alegou o apelante, em preliminar, cerceamento de defesa e inexistência
do devido processo legal, questões já examinadas acima, para cujos fundamentos
me reporto. O mesmo se diga em relação a outras preliminares, já afastadas
pela sentença, inclusive, quais sejam, litisconsórcio passivo simples e não
solidário, carência da ação por ilegitimidade de parte e inépcia da inicial, valendo
consignar que a primeira e a segunda entrosam-se com o mérito, também já
examinado neste voto, para cujos fundamentos me reporto (item XIV).
Quanto aos Embargos de Declaração oferecidos pela ora apelante, os
mesmos, apesar de conhecidos, foram rejeitados. Nada de irregular ou de ilegal
no ato do Magistrado. Quanto à matéria de fundo, conforme já mencionado no
parágrafo anterior, a mesma já foi examinada em tópicos anteriores e diz respeito
ao mérito da ação.
Quanto à solidariedade no ressarcimento do prejuízo integralmente,
imposto ao apelante pela sentença, como já decidido, fica provido o apelo,
parcialmente, ficando decidida, inclusive a questão sobre ter sido o julgamento
“proferido extra ou ultra petita, para o fim de excluir a imposição de multa
civil e ainda, a liminar a respectiva condenação a cada operação e a perda do
valor ilicitamente acrescido ao seu patrimônio, com o que, diga-se, concordante
encontra-se o apelado, que manifestou-se no sentido de “provimento parcial
dos recursos apenas para eliminar a condenação solidária no montante global
do dano e a imposição de multa civil, aos particulares, reduzindo o ressarcimento
do dano de cada operação e a perda dos valores ilicitamente acrescidos nos
termos e valores constantes da petição inicial, ...” (fls.).
XXVIII - Apelação interposta por W.B.R.
Todas as alegações desse apelante já foram examinadas neste voto, ou
seja, argiiição de que a sentença foi proferida extra petita, valendo considerar,
em acréscimo, que a sentença está devidamente fundamentada e a sua conclusão
obedeceu o que foi pedido na inicial, inocorrendo o julgamento extra petita,
Outrossim , a denominação da ação não teve qualquer reflexo no
julgam ento, todo lastreado na Lei de Im probidade Adm inistrativa, com
legitimidade ativa do Ministério Público, conforme já foi visto nas linhas
anteriores (Lei Federal n -8.429/92).
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A alegação de inobservância do devido processo legal, competência
do Tribunal de Contas, por igual, também já foi examinada, e em assim sendo,
reporto-me aos fundamentos já expendidos para afastar tal argüição.
O mérito, inclusive com relação ao ora apelante, foi examinado no
item XIV, ficando adotados os fundamentos já expendidos.
Impõe-se o improvimento deste apelo.
XIX - Apelação interposta pelo Banco Indusval S.A.
Ficam afastadas as argüições preliminares feitas por este apelante, quais
sejam, argüição de que o julgamento foi extra e ultra petita, inépcia da inicial,
e impossibilidade de revisão judicial da deliberação do Tribunal de Contas do
Município, pelos mesmos fundamentos já produzidos neste voto, para os quais
me reporto.
A alegação, ainda em preliminar, de que o particular estaria imune às
sanções da Lei de Improbidade Administrativa não tem ressonância, na medida
em que essas sanções serão impostas, tanto aos agentes públicos ímprobos,
como também aos partícipes e ainda, aos beneficiários diretos ou indiretos do
ato de improbidade praticado e lesivo ao patrimônio público, de conformidade
com o que dispõem os arts. 2a, 3a, 6a e 12, II, da referida lei. Portanto, fica
afastada essa preliminar.
A alegação de inconstitucionalidade da Lei Federal na 8.429/92, por
igual, fica afastada, valendo considerar que a referida lei está conforme o
parágrafo 4a, do art. 37, da CF. Outrossim, não há que se falar que tal lei
estabelece responsabilidade civil objetiva. O dolo e/ou a culpa devem estar
sempre presentes, para que a punição se estabeleça.
A lei de improbidade administrativa não é inconstitucional, conforme
enunciado, a não ser que não tivesse vigência o art. 37, § 4a, da Constituição
Federal, que faz referência à A dm inistração Pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
Por outro lado, é certo que a Lei na8.429/92, em seu artigo I a, repete os
termos do dispositivo constitucional em tela, isto é, incluindo os atos de
improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não contra a
Administração Municipal, direta ou indireta.
“A Constituição estabelece que a forma e a gradação das sanções
decorrentes de ato de improbidade serão previstas em lei (Lei na 8.429/92).
Assim, para que se evite o perigo de uma administração corrupta caracterizada
pelo descrédito e ineficiência, o legislador editou a Lei na 8.429/92, com o
intuito de prevenir a correção da máquina burocrática do Estado.” “..., pelo que
a hipótese motivadora da ação e possibilitadora da condenação por ato de
improbidade administrativa se baseia nas disposições da Lei na8.429/92, norma
substantiva, de direito material, que foi editada para regulamentar as sanções
previstas constitucionalmente no art. 37, § 4a, da Constituição Federal, ...” (In

“Direito constitucional”, 2Üedição, Editora Atlas, 1997, páginas 275/277, de
Alexandre de Moraes).
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Diga-se, ademais, que as sanções na Lei na 8.429/92 são aplicáveis,
independentemente da sanção penal cabível.
“Não se tem dúvidas de que a Lei na8.429/92 instituiu normas de direi
to material e processual tendentes a punir aqueles que praticam improbidade
administrativa na esfera civil lato sensu e criminal, independente e cumulati
vamente, seguindo a tradição do ordenamento jurídico pátrio que sempre bus
cou preservar a autonomia dos ramos de direito civil, penal e adm inistrati
vo.” “O certo é que é inviável cogitar da idéia de que a Lei na8.429/92 neces
sita de processo criminal para aplicação de suas sanções, porquanto o pró
prio legislador, no âmbito de sua soberana discricionariedade, previu o veí
culo da ação civil pública de improbidade para imposição das conseqüências
jurídicas decorrentes dos atos de improbidade administrativa”. “Com efeito,
ensina Celso Antônio Bandeira de Mello que, ‘em caso de atos de improbi
dade administrativa, sem prejuízo da ação penal cabível, o servidor ficará
sujeito à suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento do erário, na form a e gradação previstas
em lei (art. 37, § 4a), sendo imprescritível a ação de ressarcimento por ilíci
tos praticados por qualquer agente que cause prejuízo ao erário (art. 37, §
5a)’” . Também no sentido da independência das esferas cível e penal parece
pensar M aria Sylvia Di Pietro quando afirma a incidência das sanções do art.
37, § 4a, da CF, na punição dos atos de improbidade administrativa, ‘sem
prejuízo da ação penal cabível’, não ressalvando a posição dos agentes polí
ticos exercentes do Poder Executivo Municipal.” “O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já decidiu que o enquadramento de condutas de Prefeito
M unicipal na categoria de improbidade administrativa, “a toda evidência,
não se trata de matéria relativa a sanção penal”, fixando-se a competência
cível do juízo monocrático.” “Imperioso concluir, assim, pela inexistência
de caráter criminal das sanções previstas no art. 12, incisos I, ll e III, da Lei
nü 8.429/92, pois nenhuma dessas sanções seria passível de aplicação exclu
sivamente pela via do direito penal, visto como não há semelhante limitação
do legislador no âmbito constitucional e tampouco seria adequado estabele
cer, sem lei expressa, caráter criminal a condutas tão amplamente descritas
pelo legislador.” (artigo de Fábio Medina Osório, in “Revista dos Tribunais”
na 740/96-115).

,
-

Outrossim, repisando, não somente o agente público autor do ato de
improbidade deve ser enquadrado na LIA, mas também todos os que do mesmo
se beneficiaram, direta ou indiretamente, não havendo qualquer restrição aqui,
pelo fato de serem os beneficiários indicados, agentes públicos ou particulares,
pessoas físicas ou jurídicas (cf. art. 3a, da LIA).
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Nessa ordem, todas as pessoas envolvidas no ato de improbidade
administrativa, direta ou indiretamente, estão sujeitas às sanções impostas pela
Lei Federal nü8.429/92, e portanto, também nas sanções impostas no inciso II,
do art. 12, como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Conflito de com petência - Ação civil pública de nature
za cautelar, visando prevenir acidentes do trabalho - C om 
petência da Justiça Estadual

O lapso temporal de cinco anos é definido pela lei, como máximo, não
tendo ressonância o fato de ser diminuto o eventual valor a ser ressarcido ao
patrimônio público.

Promotor de Justiça convocado - S P ______ _ _ ___________________________ _

A alegação de mérito, por igual, fica afastada, invocados os fundamentos
jáexpendidos neste voto.
Fica, entrementes, provida parcialmente a presente apelação, para o
fim de excluir a imposição de multa civil e ainda, a lim itar a respectiva
condenação a cada operação e a perda do valor ilicitamente acrescido ao seu
patrim ônio, com o que, diga-se, concordante encontra-se o apelado, que
manifestou-se no sentido de “provimento parcial dos recursos apenas para
eliminar a condenação solidária no montante global do dano e a imposição de
multa civil aos particulares, reduzindo o ressarcimento do dano de cada operação
e a perda dos valores ilicitamente acrescidos nos termos e valores constantes
da petição inicial ...” (fls.).
XIX - Portanto, conhecendo de todas as apelações interpostas, afasto
as preliminares argüidas em todas elas, inclusive a pertinente a alegação de
inconstitucionalidade da Lei Federal nü 8.429/92 e no m érito dou parcial
provimento aos recursos interpostos por:
- Credicorp Distribuidora de Títulos e Valores M obiliários, Perfil
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Negociai S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários, JHL Participações Ltda., Valor Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Investor de Investimento
S.A ., Cedro D istribuidora de Títulos e Valores M obiliários Ltda., ERG
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., BIG S.A. - Banco Irmãos
Guimarães, Banco Tecnicorp e Banco Indusval.
- Apenas para excluir a condenação solidária no montante global do
dano e a imposição de multa civil aos particulares, reduzindo o ressarcimento
do dano de cada operação e a perda dos valores ilicitamente acrescidos nos
termos e valores constantes da petição inicial, valendo consignar, nessa parte,
a aplicação do que dispõe o art. 509, parágrafo único, do CPC, beneficiando-se
da conclusão, inclusive os réus particulares que não apelaram ou não
impugnaram de forma específica a matéria devolvida e ora parcialmente provida.
Nego provimento aos demais recursos.
Eduardo Braga, Relator

R ossini Lopes Jota

PROCESSO N-558.2 i 9-0/7 - São Paulo
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrida: Motojuntas Comércio e Serviços de Embalagens Ltda.
P arecer da P rocuradoria de J ustiça
E. Tribunal,
C. Câmara,
Cuida-se de recurso de apelação em autos de ação civil pública de
execução de título executivo promovida pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo em face de Motojuntas Comércio e Serviços de Embalagens Ltda.,
inconformado o autor com a r. decisão de fls., que de plano e a um só tempo
entendeu pela inadequação da ação civil pública para o processam ento e
conhecimento da demanda, visto que não se trata na hipótese de tutela de
interesse difuso ou coletivo; ilegitimidade do Ministério Público Estadual para
a propositura da demanda, que estaria a cargo do Ministério Público do Trabalho;
incompetência da Justiça Estadual para processar a ação, posto que na hipótese
seria competente a Justiça do Trabalho para essa finalidade, e não a da Vara de
Acidentes do Trabalho, cuja competência é restrita para conhecer de ações
acidentárias por infortúnios já ocorridos; e em reforço à tese da incompetência
de Juízo, menciona a existência de órgão próprio na esfera federal (DRT) para
a fiscalização do meio ambiente do trabalho, no que toca às questões de higiene,
medicina c segurança, o que tornaria até desnecessária a atividade jurisdicional
para coibir a conduta faltosa da empregadora. Por tais fundamentos, culmina a
r. decisão do primeiro grau por reconhecer a carência de ação, por falta de
legitimidade ativa, interesse processual e incompetência absoluta do Juízo,
além de desatendimento ao r. despacho de fls., indeferindo a petição inicial,
com conseqiiente extinção do processo sem julgamento do mérito.
Recorre o autor mediante as razões de fls., analisando e rebatendo um
a um os termos da r. decisão recorrida, notadameníe em face de dispositivos
inscritos na Constituição Federal e da legislação infraconstitucional, federal e
estadual, argtiindo ainda em preliminar a nulidade da r. decisão, por desconstituir
título executivo extrajudicial revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, sem
o oferecim ento de embargos do devedor. Ainda em preliminar, salienta o
recorrente que a questão relativa à competência da Vara de Acidentes do

285

Justiíio, São Paulo, 63 (195), jul./sef. 2001

PARECERES

Trabalho já foi definida nos autos de agravo de instrumento apensados, daí que
não tocava ao Magistrado dela conhecer novamente, com o agravante de decidir
de maneira contrária ao v. acórdão proferido nos autos apensados.
Recurso regularmente processado, com despacho de sustentação a fls.
É a breve síntese. Segue o parecer.
A preliminar de nuiidade da sentença em função de ter ocorrido o
indeferimento da inicial sem que tenham sido opostos os embargos do devedor é
questão que, nos parece, confunde-se com o mérito do recurso, já que o indeferimento
liminar se deu justamente em função do não reconhecimento, pelo Magistrado, de
condições da ação tais como o interesse processual (adequação) e ilegitimidade ativa.
Tratando-se, ambas, de questões que podem ser decididas de ofício pelo Magistrado,
a ausência de uma delas, tal como reconhecido em sentença, leva naturalmente ao
indeferimento da inicial, independentemente da oposição de embargos.
A segunda prelim inar, entretanto, m erece ser abrigada. Lá está
salientado que não tocava ao Magistrado conhecer da questão referente à
competência do Juízo para o processamento da ação, pelo motivo suficiente
que sobre este aspecto já havia decisão nos autos. E de fato. Nos autos apensados
- A g . In. ne 524.391-0/2, fls. - a 2ÜCâmara dessa E. Corte de Justiça decidiu
que a competência privativa para conhecer deste feito é da Vara de Acidentes
do Trabalho. Em suma, trata-se de questão que transitou em julgado com o v.
acórdão mencionado, daí que incabível a sua revisão pelo Juízo de 111Instância.
Por tais razões, não seria o caso de analisar-se, na presente manifestação,
a questão da competência, posto que esta já encontrou a solução definitiva,
aliás, acertadamente, com o amparo dos precedentes citados na decisão proferida
no recurso de agravo. Entretanto, isto será novamente levado a cabo, desde que
não é dado ignorar que as atribuições do Ministério Público Estadual estão, de
certa forma, ligadas às regras de competência traçadas para a Justiça dos Estados.
Postas estas premissas, tem-se que assiste razão ao recorrente no que
toca aos demais termos do recurso.
Inicialmente, de se consignar que a r. decisão do primeiro grau traz em
si uma curiosa contradição, maxima venici. Aliás, duas contradições. É que ao
mesmo tempo que motiva a inadequação da ação civil pública para a tutela da
segurança dos trabalhadores na empresa-ré, empresta ao Ministério Público
do Trabalho a atribuição para propor a ação que, segundo o raciocínio anterior,
não existe. Naturalmente, o segundo fundamento anula o primeiro. Mais. Se
em última instância (3- parte da sentença) reconhece a incompetência absoluta
da Justiça Estadual para processar a ação, está claro que tampouco seria com
petente o mesmo Juízo para decretar a carência da ação diante da ausência de
uma das condições anteriores (legitimidade e interesse processual). É que par
tindo do pressuposto que é absolutamente incompetente para o processamento
da ação, seria-lhe vedado exarar sentença, ainda que sem julgamento do méri
to. O procedimento que deveria ser adotado, ao se deter na incompetência,

seria o previsto no § 2U, do art. 313, do Código de Processo Civil, com a remes
sa dos autos ao Juízo que entendia ser o competente, o que aliás no caso espe
cífico destes autos também já não seria possível fazer, desde que como anteri
ormente assinalado, a competência do Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho
já foi definitivamente determinada.
Entretanto, não fica sugerido o reconhecimento de qualquer nuiidade
em função do formato de contestação carregado pela r. decisão recorrida, seja
porque os temas versados na apelação são já, de certa forma, bastante conhecidos
dessa E. Corte de Justiça, quase que pacificados em verdade, seja porque em
nada aproveitaria o princípio da economia processual deixar de decidir, neste
momento, todas as questões colocadas com o apelo do autor.
Isto posto, por conveniência da abordagem, analisa-se conjuntamente
a questão da adequação da ação civil pública em conjunto com a legitimidade
do Ministério Público para a sua propositura na hipótese destes autos. Esta
análise conjunta decorre de um pressuposto lógico, ligado ao fato de que, se
está se falando de possibilidade de propositura de ação civil pública para a
tutela de direitos sociais e indisponíveis (como será adiante detalhado) é
indissociável, pelo que prevêem os arts. 127 e 129, III e IX, da Constituição
Federal, que a tutela exercida por meio dessa ação possa ser feita de maneira
não exclusiva pelo Órgão do Ministério Público. E isto porque é de todo
insustentável adm itir que em bora a C onstituição Federal e a legislação
infraconstitucional confiram tal legitimidade, a ação não possa ser proposta. O
fato é que a existência da legitimidade, em si, como é óbvio, pressupõe a
existência da ação.
Desta forma, tem-se que em se tratando da legitimidade do Ministério
Público para promover ação civil pública buscando a tutela de direitos tais como
perseguidos nessa demanda, o fundamento dessa titularidade inicia por se mostrar,
como já adiantado, com o art. 127, caput, da Constituição Federal, ao dispor
que:
“Art. 127. 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”.
Ora, a Constituição Federal, em seu Capítulo II, trata exatamente dos
direitos sociais. E o que se vê dentre direitos sociais, no referido Capítulo II,
mais precisamente no art. 7a, inciso XXII, é a “redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.”
Portanto, nos parece inquestionável, diante da mais singela das análises,
que negar ao Ministério Público a titularidade da ação civil pública para a
tutela de um direito social assegurado pela Constituição Federal, é a maneira
mais direta de afrontar o dispositivo constitucional em questão.
Aliás, o art. 127, da Constituição Federal, harmoniza-se e entrosa-se
com o art. 129, inciso II, do mesmo diploma:
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“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
III
- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;”
Confira-se a respeito o escólio de se Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery:
“O que legitima o Ministério Público a ajuizar ação na defesa de direi
tos individuais homogêneos não é a natureza destes mesmos direitos, mas a
circunstância de sua defesa ser feita por meio de ação coletiva. A propositura
de ação coletiva é de interesse social, cuja defesa é mister institucional do
Ministério Público (Constituição Federal, 127, caput), razão por que é consti
tucional o Código de Defesa do Consumidor, 8 2 ,1, que legitima o Ministério
Público a mover ação coletiva na defesa de direitos difusos, coletivos e indivi
duais homogêneos” (cf. “Código de Processo Civil e legislação processual
civil extravagante em vigor”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994, pág.
1.026, nota ao art. 5U, § l ü, da Lei de Ação Civil Pública).
Como bem observa Hugo Nigro Mazzilli, “desde que haja alguma
característica de indisponibilidade parcial ou absoluta de um interesse, ou desde
que a defesa de qualquer interesse, disponível ou não, convenha à coletividade
como um todo, aí será exigível a iniciativa ou a intervenção do Ministério
Público junto ao Poder Judiciário” (cf. “Regime Jurídico do Ministério Público:
análise da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, aprovada pela Lei nu
8.625, de 12 de fevereiro de 1993”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993,
pág. 151).
A extensão da disposição contida no referido art. 129, III, da
Constituição, foi de igual forma bem analisada por Rodolfo de Camargo
Mancuso, ao comentar posições doutrinárias antagônicas sobre o assunto, na
obra “Ação Civil Pública”, págs. 83/84, Ed. Revista dos Tribunais, 1996:
“Inclinamo-nos pela interpretação mais ampliativa do disposto no art.
129, III, da Constituição Federal: primeiro, ela é favorecida pelo critério
gramatical; o constituinte não condicionou a tutela de ‘outros interesses difusos
e coletivos’ ao discrimen legal, logo não pode o intérprete estabelecer restrições;
segundo, é certo que algumas leis vieram cuidar especificamente da tutela
judicial de certos interesses difusos - dos deficientes físicos; dos investidores
no mercado de capitais; dos consumidores; da criança e do adolescente - mas
daí não se extrai, pensamos, a conclusão necessária de que o disposto no art.
129, III, da CF não seja auto-aplicáveí. Antes, cremos que a idéia é deixar à
legislação ordinária a regulamentação, digamos assim, de certos aspectos
processuais/procedimentais próprios da tutela judicial desses interesses (como
o fez o CDC, instituindo uma parte processual - arts. 81 e segs.); por fim, esse
mesmo Código, em seu art. 110, cuidou de reinserir no art. lüda Lei nü7.347/
85 o inciso IV, onde se dá ação civil pública para a tutela de “qualquer outro
interesse difuso ou coletivo”, reforçando os indícios de que a mens legis sinaliza
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no sentido de uma interpretação ampliativa e não restritiva da parte final do
inciso III do art. 129 da CF.
Na linha que ora expusemos se coloca, nos parece, o Magistrado paulista
e processualista da USP, José Raul Gavião de Almeida, em sua dissertação de
mestrado, sendo orientador o Prof. Cândido Rangel Dinamarco: “O problema
da identificação da natureza do interesse deflui da realidade social. Dela, ante
o emergente conflito, nasce o direito de ação. Não pode, conseqüentemente,
esse direito, ficar condicionado só ao critério do legislador processual em
reconhecê-lo quando confere legitimidade ao Ministério Público para agir, como
que a “autorizar” o direito de ação. Se assim fosse, esse direito perdería a fonte
constitucional e restaria reduzido ao critério do legislador.”
Como se infere da posição colocada pelos tratadistas acima referidos,
partindo-se apenas dos comandos normativos constitucionais explicitados nos
arts. 127 e 129, III, da Carta Magna, poder-se-ia concluir em sentido positivo
quanto ao questionam ento da legitimidade do M inistério Público para a
propositura de ação civil pública com o objeto presente, mesmo porque não se
trata aqui de mero interesse individual, passível de identificação caso a caso,
posto que erigida a proteção do meio ambiente do trabalho e da saúde do
trabalhador à categoria de saúde pública, nos termos do art. 200, II e VIII, da CF.
E ainda que não tivesse o direito perseguido, a feição de direito difuso
(que é a sua verdadeira natureza, dada à categoria que o erigiu os dispositivos
constitucionais acima citados, além do inequívoco interesse social, indivisível,
tocante à toda sociedade pelo ônus moral e econômico que nos acarretam as
altíssimas estatísticas de infortúnios laborais no País) veja-se que até mesmo o
direito individual homogêneo pode ter a sua defesa exercitada coletivamente,
por intermédio do Ministério Público (Arts. 81, parágrafo único, inciso III, e
82, inciso I, do CDC. Que não dizer, portanto, do meio ambiente do trabalho,
especialmente diante do inciso IV, dos arts. 1-e 21, da Lei nü7.347/85, e ainda
o art. 295, inciso II, da Lei Complementar Estadual nü734, de 26 de novembro
de 1993, que atribuiu à Promotoria de Justiça de Acidentes do Trabalho as
funções judiciais e extrajudiciais do Ministério Público quanto “às relações
jurídicas de natureza acidentaria, inclusive para a defesa dos interesses difusos
ou coletivos com o meio ambiente de trabalho”.
Aliás, consoante o decidido no Agravo de Instrumento nu510.677-9, da
9ÜCâmara dessa E. Corte de Justiça, havendo como relator o E. Juiz Eros Piceli:
“O Ministério Público é parte legítima, nos termos do art. 82 do Código
de Processo Civil, desde que exista interesse público. Não pode haver dúvida
que a lei orgânica da instituição é clara ao dispor sobre a sua legitimidade para
a defesa de interesses difusos ou coletivos relacionados com o meio ambiente
do trabalho, o que veio apenas corroborar a Lei nu 7.347, de 24 de julho de
1985, que trata da ação civil pública”.
“A natureza do direito perseguido na ação é mesmo difusa, na medida
em se visa a condenação de empresa para que corrija ou evite condições do
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ambiente do trabalho de molde a impedir a ocorrência de acidentes de maneira
geral, sem que abranja determinadas pessoas, até porque imprecisos são os
trabalhadores que nela atuam e imprecisas as situações de risco que podem
ocorrer.”
No mesmo sentido o Acórdão também unânime oriundo da 8a Câmara
dessa Casa, Apelação nfl5 12.815-00/8, julgado em 7.5.98, havendo como relator
o E. Juiz Ruy Coppoía:
“Ao M inistério Público, consoante regramento constitucional, como
instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais disponíveis (art. 127), conferindo-lhe o art. 129, com o acréscimo
do art. 81, incisos I a III, da Lei nfi 8.078/90, legitimidade para promover o
inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”
“No caso, à evidência, trata-se de proteção do meio ambiente do trabalho
e da saúde do trabalhador.”
Restando suficientemente ciara a legitimidade do Ministério Público
para a propositura da demanda com o objeto perseguido nestes autos, quer
encarando-se a questão sob a ótica do interesse individual homogêneo, quer
observando-se o seu conteúdo difuso, confira-se que é o Ministério Público
Estadual, e não o do Trabalho, aquele que tem a atribuição para o ajuizamento
da ação. E tendo em vista que esta questão se m escla com a da própria
competência da Justiça para o processamento de tais ações (como anteriormente
assinalado e como também aqui já não cabe discutir), há que se promover,
primeiramente o estudo sobre a competência judicial, para posteriormente
demonstrar, maxima venia, o equívoco contido na r. decisão do primeiro grau,
quanto à titularidade da demanda entre uma e outra Instituição.
Posto isso, veja-se que a Lei nü 8.23 3/91, em seu art. 129, na esteira da
disposição contida no art. 109,1, da Constituição Federal, dispõe que os litígios
e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho, processam-se pela Justiça
dos Estados, sendo certo que o Código Judiciário do Estado de São Paulo
estabelece que na Comarca da Capital compete aos Juizes das Varas de Acidentes
do Trabalho processar, julgar e executar as questões relativas a acidentes do
trabalho previstas na legislação federal.
Por “questões relativas a acidentes do trabalho”, tem-se, não se deve
tomar somente aquela determinada por um acidente do trabalho ou moléstia
de alguma forma por ele provocada, caso contrário não mencionaria a lei a
expressão “relativa”, indicativa de “relação”, “referência”, “respeitante”,
“concernente”, porém um termo mais direto a exemplo de “decorrente de”,
“derivada de”, “conseqiiente”...
A expressão relativa é m ais am pla, e com porta, com o se viu,
entendimento no sentido que todas as ações, de alguma forma relacionadas a

acidentes do trabalho devem ser processadas na Capital do Estado de São Paulo
perante as Varas de Acidentes do Trabalho.
De se convir, portanto, não haver dúvida que uma ação visando o
cumprimento de normas de segurança do trabalho, que por sua vez têm por
objetivo mitigar o risco do infortúnio laborai, prevenir, enfim, a ocorrência do
acidente do trabalho, está umbilicalmente relacionada ao evento infortunístico
consumado, o qual se processa perante as Varas Acidentárias.
Confira-se, no mais, que a mesma Lei n- 8.213/91, isto é, o diploma
que trata das questões relacionadas à ocorrência do acidente do trabalho, traz
suas definições, situações equivalentes e relaciona as prestações daí decorrentes,
dispõe em seu art. 19, mais precisam ente em seu § l ü, a respeito da
responsabilidade do empregador quanto ao uso de medidas corretivas e
individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Portanto, questões
relativas a segurança do trabalho não são típicas da legislação trabalhista, mesmo
porque, desse modo, também as ações de responsabilidade civil, por acidente
do trabalho, fundadas em culpa do empregador, também haveriam de se
processar perante a Justiça do Trabalho.
O fato é que a questão atinente à distinção que se pretende fazer, para
efeito da fixação de competência de ações decorrentes de acidentes do trabalho,
ou ações relativas a acidentes do trabalho foi recentemente bem enfrentada
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito
de Competência nü 16.243-SP, havendo por relator o Ministro Ari Pargendler,
julgado em 22.5.96, por votação unânime, com a seguinte ementa:
“Conflito de Competência. Ação Civil Pública de Natureza Cautelar,
visando prevenir acidentes do trabalho. Competência da Justiça Estadual. A
Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal as ações de
acidentes do trabalho (Art. 109, inciso I), sem distinguir entre as que visam
preveni-las daquelas que têm o propósito de repará-los; todas são julgadas e
processadas pela Justiça Estadual. Conflito de Competência conhecido para
declarar a competência do Egrégio Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado
de São Paulo”.
Mencionado julgado, embora estivesse tratando de resolver conflito
negativo de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, traz de
forma cristalina a solução para o questionamento ora enfrentado: não há que
distinguir, em se tratando de fixação de competência, ações que visem prevenir
acidentes do trabalho daquelas que tenham por objeto repará-los.
E com efeito, refoge ao senso comum que determinado Juízo seja
competente para processar demandas conseqíientes de acidentes do trabalho,
mas que entretanto não o seja para demandas que tenham por objeto fazer com
que tais acidentes não venham a ocorrer, isto é, justam ente pela situação
potencialm ente geradora de infortúnios laborais mantida por determinada
empregadora, acidentes que estão na iminência de ocorrer. Alguma dúvida de
que ambas as ações guardam a condição de, para voltar à expressão adotada no
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Código Judiciário do Estado de São Paulo, e na Lei Federal nu8.2l 3/91, relativas
a acidentes do trabalho?
Ainda que a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Federal
n(J8.213/91 e a Lei de Organização Judiciária mencionada não levassem a essa
interpretação, há outro aspecto de natureza lógica a indicar a competência do
Juiz da Vara de Acidentes do Trabalho para processar ações de prevenção de
infortúnios. E que se trata do mesmo Juiz que durante anos a fio vê passar por
suas mãos milhares de feitos relativos a infortúnios laborais e, portanto, como
nenhum outro, encontra-se preparado a identificar de pronto as situações de
maior risco ocupacional, quer sob o aspecto do acidente propriamente dito,
quer sob o ponto de vista do acometimento de moléstias. Analisa diariamente
laudos médicos e vistorias, que como não se desconhece, não apenas se ocupam
de identificar a limitação da capacidade funcional das vítimas de acidentes ou
doenças, mas também apontam suas causas e consequências. Tem contato
amiúde e direto como testemunhas de eventos infortunísticos e situações de
risco, e nas inspeções e depoimentos pessoais, com os próprios mutilados, de
maneira a ser possível afirmar que o preparo do Magistrado nestas circunstâncias
não é apenas maior no que pertine ao conhecimento puramente técnico, mas
especialmente do ponto de vista de sua sensibilidade.
Não é, por final, por desconhecer a imbricação entre acidente consumado
e sua prevenção, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo seu
Órgão Especial, baixou a Resolução n-98/96, de 13 de novembro de 1996, relativa
à alteração das competências dos Tribunais de Alçada Civil, em que tocou para
essa E. Corte de Justiça, que já processava ações acidentárias propriamente ditas,
aquelas relativas a prevenção de infortúnios, entre outras disposições.
“Art. l uA competência dos Tribunais de Alçada Civil do Estado passa
a ser a seguinte:
(...)

“Segundo Tribunal de Alçada Civil:
I - Acidente do Trabalho, fundados no direito especial ou comum,
inclusive os de prevenção e segurança do trabalho;”.
Isto posto, tenha-se que tudo quanto foi dito com relação à competência
da Justiça Comum para o processamento de ações que visem prevenir acidentes
do trabalho, toca diretamente ao Ministério Público Estadual, desde que as
atribuições deste órgão se encontram, de certa forma, na órbita definida pela
competência do juízo perante o qual oficia. Assim é que, no estrito cumprimento
do § 5-, do art. 128, da Constituição Federai, tocou ao legislador estadual aprovar
a Lei C om plem entar Estadual n -7 3 4 , de 26 de novem bro de 1993 (já
mencionada), a qual consigna de maneira absolutamente cristalina em seu art.
295, inciso II, que cabe ao Promotor de Justiça de Acidentes do Trabalho exercer
as funções judiciais e extrajudiciais do Ministério Público nas relações jurídicas

PARECERES

291

de natureza acidentaria, inclusive para defesa dos interesses difusos ou coletivos
relacionados com o meio ambiente do trabalho.
De resto, em nada esmorece essa orientação a referência a dispositivo da
Lei Complementar n - 75/93, como destacado na sentença. Está claro, pela
mesmíssima razão que o legislador constitucional retirou da órbita da Justiça
Federal, no art. 109, as causas relativas a acidentes do trabalho, que ações visando
a prevenção de infortúnios laborais devem seguir a mesma regra. Não fosse pelas
razões já por demais aqui repisadas, calha lembrar que no âmbito da competência
da Justiça do Trabalho, definida no art. 114, da Constituição Federal, nada há
que indique o processamento de ações relativas à prevenção de acidentes do
trabalho, como obviamente também não tem referência a ações de indenização
por acidente do trabalho. Daí que a única forma de se interpretar o inciso III, do
art. 73, da Lei Complementar nü75/93, é que seria mesmo possível ao Ministério
Público do Trabalho ingressar com ação civil pública, para a defesa de interesses
coletivos, uma vez desrespeitados direitos constitucionalmente assegurados,
excetuando-se, dada a diferenciação estabelecida no próprio topo da pirâmide
normativa, em seu art. 109, ações relativas a acidentes do trabalho, já que estas
não se encontram no âmbito da Justiça do Trabalho.
Entender de forma diversa implicaria ver a atribuição do Ministério
Público do Trabalho fixada na legislação infraconstitucional como critério
definidor da competência da Justiça Comum, evidente absurdo. Mais. Como
aquele órgão tem atribuição exclusiva para oficiar perante a Justiça do Trabalho,
e aquela, como se viu, não é competente para processar ações relativas a
acidentes do trabalho, resultaria que o direito à segurança do trabalho, garantido
pela Constituição Federal, e na legislação ordinária, perm aneceria sem o
instrumento processual de sua eficácia.
Finalm ente, também foi mencionado na r. decisão recorrida, para
amparar a tese da incompetência das Varas de Acidentes do Trabalho para o
processam ento da ação civil pública com o aqui se dá, que a função de
normatização, fiscalização e até imposição de penalidades pertence a órgão da
Administração Federal (DRT), que atua por meio de corpo de fiscais constituídos
na forma da lei, não se admitindo a superposição de funções de diversos órgãos
da Administração Direta de outras pessoas de direito público interno.
Entretanto, esse fundamento é, maximci venia, irrelevante, quando não
de todo incorreto. Não é relevante porque pouco importa estar se cuidando de
direito tutelado por norma federal, ainda que pretensamente sujeito apenas à
fiscalização pelos fiscais do trabalho (o que não é verdadeiro). No âmbito
administrativo, a análise de cada caso de acidente do trabalho, realização de
perícias médicas, concessão de benefícios, estão de igual forma a cargo de
agentes da administração federal, e nem portal razão as ações judiciais relativas
a tais eventos processam-se perante a Justiça Federal ou do Trabalho. Além
disso, essa fiscalização não é da atribuição exclusiva de agentes da DRT, mesmo
porque compete ao sistema único de saúde, de responsabilidade da União, dos
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E stados, D istrito Federal e M unicípios (art. 198, parágrafo único, da
Constituição Federal), nos termos do art. 200, inciso II, da Carta Magna,
executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador.
E é em função do quanto determinado na Constituição Federal, que a
Constituição do Estado de São Paulo houve por reafirmar a competência do
sistema único de saúde para ações referentes à saúde do trabalhador, conforme
se verifica de seu art. 223, inciso II, letra c, e mais, atribuindo à autoridade
estadual, de ofício ou mediante denúncia de risco à saúde, proceder avaliação
das fontes de risco no ambiente de trabalho e determinar a adoção das devidas
providências para que cessem os motivos que lhe deram causa, nos exatos
termos de seu art. 229, como de resto esta vigilância é de fato exercida no
Estado de São Paulo por agentes de sua administração direta.
Portanto, o argumento no sentido que está se cuidando de normas sujeitas
à fiscalização, quanto ao seu cumprimento, de fiscais do trabalho, isto é, ligados
ao Ministério do Trabalho (DRT), não é sólido, maxima venia, na medida em
que essa atribuição não lhes é exclusiva, como se viu. E depois, a bem pensar,
desde quando a atribuição de agentes da administração direta ou indireta nos
planos federal ou estadual consiste em critério para a fixação do alcance do
exercício da jurisdição (competência)? A vingar teses dessa natureza, não tarda
que ações penais, por exemplo, venham a ser rejeitadas liminarmente, sob o
ílindamento da ilegitimidade de parte do Ministério Público, ou que Magistrados
da Justiça Estadual declinem de sua competência para o processamento da ação,
somente pelo motivo que as peças informativas relacionadas ao dado delito
tenham sido eventualmenteobtidas por agentes da Polícia Federal.
Finalmente, merece destaque o item contido no apelo a título de
considerações finais (fls.), em especial no que concerne à eficácia do órgão
referido na sentença (DRT) como aquele que, grosso modo, e segundo a r.
decisão, deveria ser acionado para resolver o conflito aqui colocado e para
tanto diligenciou-se no sentido de remeter peças do inquérito civil. Segundo o
contido nas razões de apelação, mais de uma centena de inquéritos civis em
andam ento foram instaurados justam ente em face de representações do
Delegado Regional do Trabalho de São Paulo, denotando que a atuação
administrativa não tem o poder e nem surte o efeito imaginado e, claro, muito
menos pode substituir a atuação do órgão jurisdicional.
Pelas razões expostas, o parecer é no sentido do provimento do recurso,
reformando-se a r. decisão recorrida, de modo que o feito retome o seu regular
curso em primeira instância.
São Paulo, 7 de dezembro de 1998.
Rossini Lopes Jota, Promotor de Justiça Convocado
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Denúncia espontânea - Recolhim ento de tributos fora
do prazo - M ulta m oratória - C aráter com pensatório ou
indenizatório, desprovida do caráter punitivo - Encargo de
vido
Gilberto Ramos dc Oliveira
Procurador de J u s tiç a -S P _____________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nü003.221-5 - São Paulo
Apelante: Ibratel Indústria Brasileira de Telecomunicações Ltda.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
P arecer da P rocuradoria de J ustiça
Egrégia Câmara,
1. Mandado de segurança impetrado por contribuinte do ICMS que
constatou infração relativa ao recolhimento do tributo, efetuou a denúncia
espontânea utilizando-se do permissivo legal contido no art. 138 do CTN, mas
o Fisco pretende a cobrança de multa moratória.
Denegada a ordem, apela a impetrante buscando a inversão e, com as
contra-razões da Fazenda do Estado, colheu-se o pronunciamento do Ministério
Público de primeiro grau, que foi pelo improvimento.
2. A preliminar repisada pela Fazenda, em contra-razões, não tem
cabimento. O instrumento de fls. contém mandato que confere a subscritora da
inicial e do apelo os poderes necessários. Sendo ela advogada, é dotada, sem
dúvida, de capacidade postulatória.
3. A impetrante combate a multa moratória, exigida pela autoridade fiscal
mesmo no caso de denúncia espontânea, porque desprovida do caráter punitivo.
Já salienta Paulo de Barros Carvalho que “as multas de mora são também
penalidades pecuniárias, mas destituídas de nota punitiva. Nelas predomina o
intuito indenizatório, pela contingência de o Poder Público receber a destempo,
com as inconveniências que isso normalmente acarreta, o tributo a que tem
direito”.
Em outra passagem, ensina que com a denúncia espontânea “a iniciativa
do sujeito passivo... tem a virtude de evitar a aplicação de multas de natureza
punitiva, porém não afasta os juros de mora e a chamada multa de mora, de
índole indenizatória e destituída do caráter de punição” (“Curso de Direito
Tributário”, Saraiva, 4a ed., 1991, págs. 348/350).
O art. 138, do CTN, que cuida da denúncia espontânea, está incluído
numa seção que cuida da “Responsabilidade por infrações”, denotando que a
exoneração contida no dispositivo limita-se às faltas de cunho infracional.
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A exigência do impetrado tem, assim, apoio no art. 88, § l u, da Lei
paulista na 6.374/89.
Bem por isso, o luTribunal de Alçada Civil de São Paulo já decidiu que
“as multas por falta de pagamento dos tributos no prazo da lei são meramente
moratórias. Sua incidência, portanto, é automática e resulta, ex vi legis, do simples
fato de ter havido atraso no recolhimento. Nesse caso, não tem aplicação o disposto
no art. 138 do CTN, que só afasta a multa havendo denúncia espontânea da
infração e pagamento do tributo, quando de natureza punitiva” (RT-572/136).

“A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do título devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
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A impetrante confessa que constatou infração relativa ao recolhimento
do ICMS. Não distingue, portanto, a multa por “infração”, que tem caráter
punitivo, da multa moratória, que é meramente compensatória ou indenizatória,
porque desprovida daquele caráter.
A r. sentença hostilizada distinguiu bem os dois tipos de multa,
merecendo mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
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“Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração”.
Esses dispositivos estão classificados na Seção IV, que cuida da
“Responsabilidade por Infrações”, como exsurge, também, do próprio art. 138,
do Código Tributário Nacional.

Gilberto Ramos de Oliveira, Procurador de Justiça

Bem por isso, a Lei Estadual nu 6.374/89, no art. 88, resguarda o
contribuinte das penalidades do art. 85, tocante irregularidade “relacionada
com o cumprimento de obrigação pertinente ao imposto” ; no § l y, do artigo
88, envolvida “infração que implique falta de pagamento de imposto, aplicamse as disposições do artigo anterior”; e este é o art. 87, que, no caso “de débito
fiscal relativo ao imposto declarado ou transcrito pelo Fisco”, estabelece a
multa de 30% sobre o devido atualizado “quando não recolhido no prazo fixado
pela legislação”.

A córdão
Tributário - ICMS - Infração constatada pelo contribuinte:

Dessarte, mostram-se claros dois tipos de multa, a infracional e a
moratória, voltando-se, o art. 138, do Código Tributário Nacional, à primeira,
e art. 87, da Lei Estadual nu6.374/89, à segunda.

4.
O parecer, por conseguinte, é pelo improvimento do apelo, mantida
a r. sentença denegatória da ordem.
São Paulo, 19 de fevereiro de 1996.

“O art. 138, do Código Tributário Nacional, com preende a multa
infracional, e o art. 87, da Lei Estadual nü6.374/89, refere-se a multa moratória,
por conseguinte devida no parcelamento de débito fiscal de ICMS não inscrito”.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nü003.2215/9-00, da Comarca de São Paulo, em que é apelante Ibratel - Indústria Brasileira
de Telecomunicações Ltda., sendo apelado Delegado Regional Tributário da
DRTC II de São Paulo - Posto Fiscal 360 Santa Efigênia:
A cordam , em Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso.
Custas na forma da lei.
1. Trata-se de apelação interposta de sentença denegatória de mandado
de segurança, então impetrado por “contribuinte do ICMS que constatou infração
relativa ao recolhimento do tributo, efetuou a denúncia espontânea utilizando-se
do permissivo legal contido no art. 138 do CTN, mas o Fisco pretende a cobrança
de multa moratória” (fls.), consoante resumo da Procuradoria-Geral de Justiça.
2. O documento de fls. indica a concessão de parcelamento de débito
fiscal não inscrito, constando, ao lado das parcelas decompostas no principal,
juros e multa de mora, ofertado o writ com apoio no art. 138, e parágrafo
único, do Código Tributário Nacional, assim redigido:

Correta, pois, a invocação do precedente jurisprudencial pelo Parquet:
“... as multas por falta de pagamento dos tributos no prazo da lei são
meramente moratórias”. Sua incidência, portanto, é automática e resulta, ex vi
legis, do simples fato de ter havido atraso no recolhimento. Nesse caso, não
tem aplicação o disposto no art. 138 do CTN, que só afasta a multa havendo
denúncia espontânea da infração e pagamento do tributo, quando de natureza
punitiva” (RT-572/136-fls.).
Do exposto, nega-se provim ento à apelação, repelida a m atéria
preliminar com base nas manifestações do juízo monocrático e do Ministério
Público, sem qualquer afronta aos dispositivos infra e constitucionais outros
mencionados pela apelante, uma vez que não interferiram na escolha da presente
solução.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores Telles Corrêa
e Ferreira Conti, com votos vencedores.
São Paulo, 6 de outubro de 1997.
Vallim Belocchi, Presidente e Relator
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Em bargos de declaração - A legação de om issão - Vício
reconhecido - Em bargos recebidos, m as m antido o aresto
em bargado
José Jarbas de A guiar Gomes
Promotor de Justiça designado - SP

Jethro Pires
Procurador de Justiça - S P ______________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N« 070.764.5/1-00 - Bragança Paulista
Apelante: Advocacia Alberto Rollo S/C e Outro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Pedido de Assistência Formulado pela OAB/SP
P arecer da P rocuradoria de J ustiça
Egrégio Tribunal,
1.
Não obstante o apreço e admiração pela nobre entidade de classe dos
advogados, que se destaca pela defesa intransigente dos seus filiados, não se
vislumbra a ocorrência de interesse jurídico a justificar a sua intervenção nos autos.
Não se desconhece que a decisão de seu Conselho possui caráter interna
corporis, o que não impede, contudo, que seja apreciada para se constatar o
efetivo interesse jurídico.
Na espécie, alega o ilustre procurador da destacada entidade de classe,
violação de prerrogativa profissional de seu filiado, consistente em se discutir
em juízo contrato de prestação de serviços advocatícios por ele firmado.
N ão cogita o “E statuto da A dvocacia e da O A B ” de qualquer
prerrogativa, que assegure ao advogado a impossibilidade dc apreciação cm
juízo de contratos de honorários por ele firmados.
Seria, no caso, a criação de um privilégio incompatível com o Estado
Democrático de Direito e com a tradição da Ordem dos Advogados do Brasil
como sua legítima defensora.
Não existe imunidade que assegure ao advogado que os contratos por
ele celebrados não seja objeto de discussão judicial.
Na hipótese dos autos, tratando-se de contrato de direito público, o
qual se sujeita aos princípios do art. 37, da Constituição Federal, é evidente
que não se pode considerá-lo inviolável e imune à apreciação judicial.
2.
Como se vê, não existe prerrogativa profissional violada, a ser tutelada
pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo.

m
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Pelo exame dos autos, verifica-se que se trata de questão eminentemente
jurídica, não guardando qualquer relação com a garantia do livre exercício da
profissão de advogado e tampouco com a quebra de sigilo, já que o próprio
apelante Advocacia Alberto Rollo S/C trouxe aos autos farta documentação
envolvendo os trabalhos por ele desenvolvidos junto àquela Prefeitura.
Ademais, não se pode pretender que os atos do Poder Público, os quais
se caracterizam pela publicidade, legalidade e finalidade, entre outros princípios
da Administração, estejam protegidos por sigilo, especialmente tendo em conta
a supremacia do interesse público.
3. Embora o art. 44, inciso II, da Lei nü 8.906, de 4 de julho de 1994
estabeleça como um a das finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil
“promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina
dos advogados em toda a República Federativa do Brasil”, é indispensável que
haja impedimento, dificuldade ou violação do exercício da advocacia.
Como assinala Paulo Luiz Neto Lôbo, em seus “Comentários ao Novo
Estatuto da Advocacia e da OAB”, Editora Brasília Jurídica, Brasília, 1994,
pág. 149, que ora nos permitimos destacar abaixo:
“A defesa da classe dos advogados, dos direitos humanos, da justiça
social e do Estado Democrático de Direito, encartada nas finalidades da OAB
prevista no art. 44 do Estatuto, supõe o virtual conflito com o Poder Público.
Se este impede, dificulta ou viola o exercício da advocacia, ou se malfere ou
contraria os valores pelos quais deve ele pugnar, o confronto é inevitável e o
conflito de interesse se instala”.
Não é o que ocorre na hipótese dos autos, como já se disse acima.
4. Por outro lado, a condição exigida pelo art. 50, do Código de Processo
Civil, não se encontra caracterizada nos autos.
O clássico Enrico Tullio Liebm an, em seu “M anual de D ireito
Processual Civil”, volume I, traduzido por Cândido Rangel Dinamarco, Editora
Forense, Rio de Janeiro, 1984, págs. 113/1 14, nos dá preciosa lição a respeito
da caracterização da assistência simples, ao observar que:
“C) Assistência simples é a intervenção de quem ingressa “para sustentar
as razões de uma das partes, quando para isso tem um interesse próprio” . É a
figura de intervenção mais discutida, cujo enquadramento sistemático apresenta
maiores dificuldades. O assistente é parte? Propõe um a ação dele próprio?
Quando ocorre um interesse que justifica a assistência?
Certo é que o assistente não persegue um direito próprio e nisso ele se
distingue das figuras estudadas acima, limitando-se a dar apoio ao pedido de
um a parte em razão do interesse que tem na vitória desta. M as o apoio
concretiza-se antes de tudo mediante a formulação de um pedido, exatamente
no sentido de que sejam acolhidas as conclusões da parte ajudada. O
interveniente ad adiuvandum precisa ser titular de uma relação jurídica conexa
à deduzida em juízo, ou dependente dela, de modo que a sentença a ser proferida

298

Justitio, Sõc Poulo, 63 (195), jul./set. 2001

possa ter um efeito favorável ou desfavorável sobre sua posição jurídica; é daí
que deriva o seu interesse no conteúdo da futura sentença e por isso a lei o
admite a intervir para proteger esse seu interesse mediante o apoio que ele dá
a um a das partes, com o fim de evitar que seja proferida uma sentença que
possa influir desfavoravelmente sobre sua posição. A sua intervenção não é
sempre altruísta, não é destinada a favorecer a parte ajudada; ao contrário, sua
preocupação é geralmente a de fiscalizar o comportamento da própria parte no
processo, para evitar que uma defesa deficiente repercuta de maneira danosa
sobre sua própria situação”.
O insigne José Frederico M arques, em seu “M anual de Direito
Processual Civil”, l ü volume, Editora Saraiva, São Paulo, 12a edição, 1987,
pág. 302, ao discorrer sobre o interesse jurídico do assistente, citando lição do
não m enos ilustre processual ista M oacyr Lobo da Costa, não destoa do
ensinamento acima referido, conforme se verifica do trecho adiante destacado:
“Moacyr Lobo da Costa demonstrou que “a norma é salutar e de inegável
alcance”, evita “disputa doutrinária em torno do conceito” e traduz “fórmula
satisfatória” e acertada. E explica o nosso melhor monografista sobre assistência:
“sempre que o terceiro seja titular de uma relação jurídica, cuja consistência prática
ou econômica dependa da pretensão de uma das partes do processo, ele deve ser
admitido a intervir na causa, para atuar no sentido de que a sentença seja favorável
à pretensão da parte a que aderiu. Não se trata, evidentemente, de interesse prático
ou econômico, que não legitima a intervenção. Deve existir uma relação jurídica,
entre o terceiro e a parte, cuja consistência prática ou econômica dependa da
pretensão dessa parte, na lide, e possa ser afetada pela decisão da causa”.
Afigura-se-nos perfeita lição, pelo que, entre as dúvidas da doutrina
e as m últiplas construções dos autores, cum pria adotá-la para assim dar-se
a adequada interpretação ao que dispõe o art. 50 do Código de Processo
C ivil” .
Da mesma forma, os festejados processualistas Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery, em seu “Código de Processo Civil comentado”,
Editora Revista dos Tribunais, 4Üedição, São Paulo, 1999, pág. 479, em nota
de nü3 ao art. 50, sob a rubrica interesse jurídico, assinalam que:
“Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse
jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro
quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida
pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária”.
Ora, como se vê, o assistente intervém na relação jurídica, com o fim
de evitar que seja proferida uma sentença que possa influir desfavoravelmente
sobre sua posição, acarretando-lhe prejuízo juridicamente relevante.
E não é outro o entendimento desse Egrégio Tribunal, conforme se
verifica de trecho de V. Acórdão, que ora destacamos abaixo:
“Para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro para intervir
no processo como assistente de uma das partes, há de partir-se da hipótese de
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que da vitória da parte contrária lhe sobrevenha prejuízo juridicam ente
relevante”. (Agravo de Instrumento nü 227.844-2 - São Paulo - Julgado de 10
de fevereiro de 1994, da Décima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, votação unânime, relatado pelo eminente Desembargador Paulo
Franco - JTJ - Volume 156 - pág. 214).
No mesmo sentido: Apelação Cível nü217.719-1 - Ribeirão Preto Julgado de 8 de agosto de 1995, da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça
do E stad o de São Paulo, votação unânim e, relatad o p elo em in en te
Desembargador Gonzaga F ra n ce sc h in i-JT J-V o lu m e 173- p á g . 88.
O Supremo Tribunal Federal deixou assente que:
“Para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro, para intervir
no processo como assistente de uma das partes, há de partir-se da hipótese de
vitória da parte contrária para indagar se dela lhe adviria prejuízo juridicamente
relevante” (STF-Pleno: RTJ 132/652, RT 669/215 e RF 317/213). Neste sentido:
JTJ 156/214.
Como se vê, não se vislumbra qual seria o interesse jurídico da Ordem
dos Advogados do Brasil, que poderia ser afetado, caso a decisão preferida
nestes autos fosse desfavorável ao apelante Advocacia Alberto Rollo S/C, já
que a questão aqui tratada não guarda qualquer relação com violação de
prerrogativa profissional ou com a garantia do livre exercício da profissão de
advogado.
Portanto, não há interesse institucional a ser preservado, com o
equivocadamente argumenta o apelante Advocacia Alberto Rollo S/C, mas
simples contrato de prestação de serviço de advocacia por ele celebrado e a
M unicipalidade de Bragança Paulista.
A circunstância de eventualmente outros profissionais integrantes dos
quadros da O rdem dos Advogados do Brasil figurarem em dem andas
semelhantes, não tem o condão de tomar mera questão de apreciação de contrato
de honorários, como sendo de cunho institucional.
5.
Diante disso, em que pese a consideração que nutrimos pelo ilustre
advogado subscritor do pedido, de fls., parece-nos não ser o caso de admissão
de pretendida assistência.
São Paulo, 9 de agosto de 1999.
Jose Jarbas de Aguiar Gomes, Promotor de Justiça Designado
Jethro Pires, P rocurador de Justiça Secretário E xecutivo da 4~
Procuradoria de Justiça

1.
A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo, por seu
ilustre Presidente, Dr. Rubens Approbato Machado, nestes autos de ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público, com fulcro no art. 133 da Constituição
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Ajo
Federal e art. 44, nuII, da Lei n-8.906/94, postula sua admissão como assistente
da apelante, Advocacia Alberto Rollo Sociedade Civil, alegando, em síntese,
que a sentença já prolatada “...viola as prerrogativas profissionais do advogado
porque declara ilegal contrato legalmente firmado com o poder público,
revestido de todas as formalidades e publicidade.” (fls.).
Os apelantes concordaram com o pedido, o mesmo não ocorrendo,
entretanto, com a Procuradoria-Geral de Justiça.
E o breve relatório.
Passo à decisão, nos termos do art. 202, inciso II, do Regimento Interno
deste Tribunal.
2.
Com todo o respeito de que é merecedora a nobre postulante, no
caso, não se vislumbra a ocorrência do disposto no inciso II, do art. 44, da Lei
n - 8.906, de 4.7.94.
A propósito, perfeitas as considerações desenvolvidas pelos dois
ilustres membros do Ministério, ora acolhidas como razões de decidir e que
merecem, pela pertinência e objetividade, serem reproduzidas, literalmente,
como se segue: “Não obstante o apreço e admiração pela nobre entidade de
classe dos advogados, que se destaca pela defesa intransigente dos seus
filiados, não se vislumbra a ocorrência de interesse jurídico a justificar a sua
intervenção nos autos.
Não se desconhece que a decisão de seu Conselho possui caráter inter
na corporis, o que não impede, contudo, que seja apreciada para se constatar o
efetivo interesse jurídico.
Na espécie, alega o ilustre procurador da destacada entidade de classe,
violação de prerrogativa profissional de seu filiado, consistente em se discutir
em juízo contrato de prestação de serviços advocatícios por ele firmado.
N ão co g ita o ‘E statuto da A dvocacia e da O A B ’ de q ualquer
prerrogativa, que assegure ao advogado a impossibilidade de apreciação em
juízo de contratos de honorários por ele firmados.
Seria, no caso, a criação de um privilégio incompatível com o Estado
Democrático de Direito e com a tradição da Ordem dos Advogados do Brasil
como sua legítima defensora.
Não existe imunidade que assegure ao advogado que os contratos por
ele celebrados não sejam objeto de discussão judicial.
Na hipótese dos autos, tratando-se de contrato de direito público, o
qual se sujeita aos princípios do art. 37, da Constituição Federal, é evidente
que não se pode considerá-lo inviolável e imune à apreciação judicial.
2. Como se vê, não existe prerrogativa profissional violada, a ser tutelada
pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo.
“P e lo exam e dos autos, v e rific a -se que se tra ta de q u estão
eminentemente jurídica, não guardando qualquer relação com a garantia do

PARECERES

......... ~

301

......—

................ —

livre exercício da profissão de advogado e tampouco com a quebra de sigilo, já
que o próprio apelante Advocacia Alberto Rollo S/C trouxe aos autos farta
documentação envolvendo os trabalhos por ele desenvolvidos junto àquela
Prefeitura.
Ademais, não se pode pretender que os autos do Poder Público, os
quais se caracterizam pela publicidade, legalidade e finalidade, entre outros
princípios da Administração, estejam protegidos por sigilo, especialmente tendo
em conta a supremacia do interesse público.
3. Embora o art. 44, inciso II, da Lei n -8.906, de 4 de julho de 1994,
estabeleça como uma das finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil
promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina
dos advogados em toda a República Federativa do Brasil, é indispensável que
haja impedimento, dificuldade ou violação do exercício da advocacia.
Como assinala Paulo Luiz Neto Lôbo, em seus ‘Comentários ao Novo
Estatuto da Advocacia OAB’, Editora Brasília Jurídica, Brasília, 1994, pág.
149, que ora nos permitimos destacar abaixo:
‘A defesa da classe dos advogados, dos direitos humanos, da justiça
social e do Estado Democrático de Direito, encartada nas finalidades da OAB
prevista no art. 44 do Estatuto, supõe o virtual conflito com o Poder Público.
Se este impede, dificulta ou viola o exercício da advocacia, ou se mal fere ou
contraria os valores pelos quais deve ele pugnar, o confronto é inevitável e o
conflito de interesse de instala’.
4. Não é o que ocorre na hipótese dos autos, como já se disse acima.
Por outro lado, a condição exigida pelo art. 50, do Código de Processo
Civil, não se encontra caracterizada nos autos.
O clássico Enrico Tullio Liebman, em seu “Manual de Direito Proces
sual Civil”, volume I, traduzido por Cândido Rangel Dinamarco, Editora Fo
rense, Rio de Janeiro, 1984, págs. 113/114, nos dá preciosa lição a respeito da
caracterização da assistência simples, ao observar que:
“C) Assistência simples, é a intervenção de quem ingressa ‘para sus
tentar as razões de uma das partes, quando para isso tem um interesse próprio’.
É a figura de intervenção mas discutida, cujo enquadramento sistemático apre
senta maiores dificuldades. O assistente é parte? Propõe uma ação dele pró
prio? Quando ocorre um interesse que justifica a assistência?
Certo é que o assistente não persegue um direito próprio e nisso ele se
distingue das figuras estudadas acima, limitando-se a dar apoio ao pedido de
uma parte em razão do interesse que tem na vitória desta. Mas o apoio concretiza-se antes de tudo mediante a formulação de um pedido, exatamente no
sentido de que sejam acolhidas as conclusões da parte ajudada, O interveniente
acl adiuvandum precisa ser titular de uma relação jurídica conexa à deduzida
em juízo, ou dependente dela, de modo que a sentença a ser proferida possa ter
um efeito favorável ou desfavorável sobre sua posição jurídica; é daí que deri
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va o seu interesse no conteúdo da futura sentença e por isso a lei o admite a
intervir para proteger esse seu interesse mediante o apoio que ele dá a um a das
partes, com o fim de evitar que seja proferida uma sentença que possa influir
desfavoravelmente sobre sua posição. A sua intervenção não é sempre altruís
ta, não é destinada a favorecer a parte ajudada; ao contrário, sua preocupação
é geralmente a de fiscalizar o comportamento da própria parte no processo,
para evitar que uma defesa deficiente repercuta de maneira danosa sobre sua
própria situação”.
“O insigne José Federico M arques, em seu “M anual de Direito
Processual Civil”, 1- volume, Editora Saraiva, São Paulo, 12a edição, 1987,
pág. 302, ao discorrer sobre o interesse jurídico do assistente, citando lição do
não m enos ilustre processualista M oacyr Lobo da Costa, não destoa do
ensinamento acima referido, conforme se verifica do trecho adiante destacado:
‘M oacyr Lobo da Costa demonstrou que a norma é salutar e de inegá
vel alcance’, evita ‘disputa doutrinária em torno do conceito’ e traduz ‘fórmu
la satisfatória’ e acertada. E explica o nosso melhor monografista sobre assis
tência: ‘sempre que o terceiro seja titular de uma relação jurídica, cuja consis
tência prática ou econômica dependa da pretensão de uma das partes do pro
cesso, ele deve ser admitido a intervir na causa, para atuar no sentido de que a
sentença seja favorável à pretensão da parte a que aderiu. Não se trata, eviden
temente, de interesse prático ou econômico, que não legitima a intervenção.
Deve existir uma relação jurídica, entre o terceiro e a parte, cuja consistência
prática ou econômica dependa da pretensão dessa parte, na lide, e possa ser
afetada pela decisão da causa’.
Afigura-se nos perfeita lição, pelo que, entre as dúvidas da doutrina e
as múltiplas construções dos autores, cumpria adotá-la para assim dar-se a
adequada interpretação ao que dispõe o art. 50 do Código de Processo Civil”.
“Da mesma forma, os festejados processualistas Nelson Nery Júnior e
Rosa M aria Andrade Nery, em seu ‘Código de Processo Civil Com entado’,
Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, São Paulo, 1999, pág. 479, em nota
de nfl3 ao art. 50, sob a rubrica interesse jurídico, assinalam que:
‘Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse
jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro
quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida
pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária’.
Ora, como se vê do assistente intervém na relação jurídica, com o fim
de evitar que seja proferida urna sentença que possa influir desfavoravelmente
sobre sua posição, acarretando-lhe prejuízo juridicamente relevante.
E não é outro o entendimento desse Egrégio Tribunal, conforme se
verifica de trecho de V. Acórdão, que ora destacamos abaixo:
‘Para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro para intervir
no processo como assistente de uma das partes, há de partir-se da hipótese de

que da vitória da parte contrária lhe sobrevenha prejuízo juridicamente relevante’
(Agravo de Instrumento na227.844-2 - São Paulo - Julgado de 10 de fevereiro
de 1994, da Décima Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, votação unânime, relatado pelo eminente Desembargador Paulo Franco
- JTJ - Volume 156 - pág. 214).
No mesmo sentido: Apelação Cível nü 217.719-1 - Ribeirão Preto Julgado de 8 de agosto de 1995, da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça
do E stad o de São Paulo, votação unânim e, relatad o pelo e m in en te
Desembargador Gonzaga Franceschini - JTJ - Volume 173 - pág. 88.
O Supremo Tribunal Federal deixou assente que:
‘Para verificar a existência de interesse jurídico de terceiro, para intervir
no processo como assistente de uma das partes, há de partir-se da hipótese de
vitória da parte contrária para indagar se dela lhe adviría prejuízo juridicamente
relevante’ (ST F-Pleno: RTJ 132/652, R T 669/215 eRF317/213). Neste sentido:
JTJ 156/214.
Como se vê, não se vislumbra qual seria o interesse jurídico da Ordem
dos Advogados do Brasil, que poderia ser afetado, caso a decisão proferida nestes
autos fosse desfavorável ao apelante Advocacia Alberto Rollo S/C, já que a questão
aqui tratada não guarda qualquer relação com violação de prerrogativa profissional
ou com a garantia do livre exercício da profissão de advogado.
Portanto, não há interesse institucional a ser preservado, com o
equivocadamente argumenta o apelante Advocacia Alberto Rollo S/C, mas
simples contrato de prestação de serviço de advocacia por ele celebrado e a
Municipalidade de Bragança Paulista.
A circunstância de eventualmente outros profissionais integrantes dos
quadros da O rdem dos Advogados do Brasil figurarem em dem andas
semelhantes, não tem o condão de tornar mera questão de apreciação de contrato
de honorários, como sendo de cunho institucional” (fls.).
3 - Por esses fundamentos, indefiro o pedido de assistência.
São Paulo, 1-de fevereiro de 2000.
Carlos de Carvalho, Relator
A córdão
V isto s, re la ta d o s e d isc u tid o s e ste s au to s de E m b a rg o s de
D eclaração n,J070.764-5/5-02, da Com arca de Bragança Paulista, em que
é em bargante Advocacia A lberto Rollo S/C, sendo em bargado Exm o. Sr.
D esem bargador Relator:
A cordam , em Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “receberam os
embargos sem alteração do resultado, v.u.”, de conformidade com o relatório e
voto do Relator, que integram este acórdão.
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O julgamento teve a participação dos Desembargadores Demóstenes
Braga (Presidente), José Raul Gavião de Almeida e Scarance Fernandes.
São Paulo, 5 de Dezembro de 2000.
Carlos de Carvalho, Relator
V oto nu12.932
Embargos de declaração - Alegação de omissão - Vício reconhecido Embargos recebidos, mas mantido o aresto embargado.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Advocacia Alberto
Roílo S/C (fls.), contra o v. acórdão de fls., pretendendo o pronunciamento da
Câmara acerca do pedido de uniformização de jurisprudência apresentado no
agravo regimental.
É o relatório.
2. Efetivamente, ocorreu a omissão apontada pela agravante.
A embargante, realmente, no agravo regimental que interpôs contra a
decisão monocrática do relator (fls.), que indeferiu seu pedido de assistência,
postulou, caso m antida a referida decisão, fosse o agravo convertido em
incidente de uniformização de jurisprudência (fls.).
Todavia, limitou-se a mencionar, tão-somente, orientação divergente,
representada pelo julgam ento na Apelação Cível nü 92.690,5/4 (fls.), sem
contudo, como era de rigor, juntar cópia do respectivo acórdão ou certidão a
respeito (v. Theotonio Negrão, “CPC e legislação processual em vigor”, 24edição, Malheiros Editores, pág. 325, anotações 12 e 13 ao art. 476).
Não fora isso, ocorreu a menção de aresto isolado, circunstância a
apontar a inconveniência do acolhimento do pedido de uniformização.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, o órgão
julgador dispõe de margem de discrição no exame da conveniência e oportunidade
de admitir o incidente, argüido com base em acórdão divergente, mas isolado
(“CPC e legislação processual civil extravagante em vigor”, pág. 593).
3. Pelo exposto, recebem os embargos, mantida, contudo, a decisão
em bargada, que negou provimento ao agravo regim ental interposto pela
agravante.
Carlos de Carvalho
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Propostas da Comissão do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça, visando conter a escalada da
criminalidade violenta que assola os
grandes centros urbanos de São Paulo
João F rancisco M oreira Viegas
José D om ingos da Silva M arinho
Paulo do A m aral Souza
Paulo O rtigosa
N elson L acerda G ertel
Procuradores de Justiça - S P _________

1.
Senhores Procuradores: A impressão é generalizada e os números
comprovam: nunca se matou tanto como agora. O latrocínio, ou tentativa de
assalto seguida de assassinato, é o crime que mais cresce no país, segundo
dados do Ministério da Justiça. Em 1997, 1.335 homens e mulheres foram
mortos por ladrões durante assaltos. O último levantamento, feito no ano
passado, mostra que esse número triplicou. Quase tão assustadora quando a
notícia é a constatação de que, para expor-se ao perigo de morrer nas mãos de
um assaltante, ninguém precisa aventurar-se em situações de risco - basta seguir
a própria rotina. Hoje os roubos mais comuns ocorrem em lugares e situações
tão corriqueiros quanto inevitáveis para quem vive numa cidade grande: em
frente de um semáforo fechado, à saída de um caixa eletrônico, diante da própria
casa. A banalidade do crime e suas circunstâncias reforça a sensação de cerco,
de impotência, em que vivem muitos brasileiros, em particular a classe média.
Ser vítima de um assalto é o tipo de crime que mais assusta a classe
média - os muito ricos se preocupam especialmente com seqüestros que furem
o esquema de carros blindados e guarda-costas; os muito pobres, com quase
nada para ser roubado, penam com tiroteios e chacinas. O assalto seguido de
morte da vítima, em geral sem nenhuma explicação racional, povoa os pesadelos
das grandes cidades. Quando a vítima é mulher, o que só reforça a impressão
de absurdo, chega-se ao ponto máximo da escala. O aumento do número de
mulheres mortas em assaltos confirma as percepções mais sombrias. Em 1996,
elas representavam 16% das vítimas de latrocínio. Em 1998, a porcentagem
saltou para 36% , segundo pesquisa realizada em catorze E stados pelo
M ovimento Nacional de Direitos Humanos.
As mulheres estão morrendo mais porque se tomaram o alvo preferido
dos assaltantes. Em São Paulo, a polícia calcula que trinta mulheres são assaltadas
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por hora, uma a cada dois minutos. Também são vítimas freqüentes de sequestro
relâmpago, aquele em que a pessoa, sob a mira de revólver, circula de carro com
ladrões, de um a outro caixa eletrônico, fazendo saques com cartão. Dos cerca de
3.000 seqüestros do gênero ocorridos em São Paulo no ano passado, metade foi de
mulheres. Os motivos envolvem, simultaneamente, uma novidade relativa e uma
realidade imemorial. A novidade é que as mulheres, cada vez mais economicamente
independentes, também cada vez mais têm carro, dinheiro na bolsa, cartão do
banco. Ou seja, tomam-se presas tão cobiçadas quanto os homens, com a vantagem,
para os ladrões, de que têm menos força física e representam uma ameaça de
reação em potencial muito menor - essa a realidade vigente desde sempre.
Se são alvos mais fáceis e não desafiam a integridade de seus assassinos,
porque, então, tantas mulheres vêm sendo mortas? O que faz com que o bandido
aperte o gatilho? A banalização dos crimes gravíssimos, a impunidade e o clima de
bangue-bangue instalados nas cidades brasileiras criando o caldo de cultura. Por
causa de fatores como esses, os bandidos sentem-se à vontade para responder à
bala uma reação comparativamente comum das mulheres em face do assalto: o
pânico. Diante de um ladrão armado, nervoso e impaciente, pisar no acelerador ou
sair correndo, reações muitas vezes incontroláveis, é assinar a sentença de morte.
É certo que houve uma diminuição na criminalidade neste terceiro trimestre
de 2000 (-2%) quando comparado com o segundo trimestre, mas ainda é cedo para
falarmos de uma tendência: o terceiro trimestre de 1995, por exemplo, também
apresentou menos crimes do que o segundo trimestre daquele ano, mas depois
houve uma retomada dos ritmos anteriores. A se fiar na tendência dos últimos
anos, - e desde que não ocorram modificações radicais na política de segurança a criminalidade continuará aumentando numa taxa média de 16% ao ano.
A dim inuição dos índices de crim inalidade dependerão mais de
mudanças outras do que de qualquer mudança que se possa implementar na
política de segurança. Não que a polícia prenda poucos marginais: no último
trimestre foram efetuadas 29.277 prisões no Estado; destes, cerca de 3.000
acabam engrossando a população prisional. Mas apesar deste esforço, isto não
adiantou nada, senão para dar àquela esquerda deliberadam ente cega o
argum ento que ela sempre quis: a prova de que, ao contrário do que a
humanidade apreendeu desde antes da Bíblia, o castigo não é resposta para o
crime. E como neste país, há tempo perdeu-se o poder de crítica, esta passou a
ser mais uma daquelas falsas verdades que explicam porque o Brasil não vai
para a frente.
Para qualquer um que tenha os olhos para ver e não esteja condicionado
a fechá-los a cada vez que se depara com a realidade, porém, está claro que o
verdadeiro problema não está na quantidade de bandidos que se prende, mas sim
na quantidade de bandidos que se solta. Qualquer um que possa fazer as quatro
operações poderá constatar isso apenas comparando essa multiplicação por quase
três vezes do número de presos por mês com os números da população carcerária
de São Paulo, que continuam os mesmos de quando Mário Covas começou a

governar, salvo por pouco mais de meia dúzia de presídios novos que ele construiu.
Os fatos provam que todo o esforço que o governo tem alardeado não
passa de mera satisfação política, de mera maquiagem estatística.
Muito à brasileira, o Governador Covas contrata mais e mais policiais
e prende cada vez mais gente, respondendo de forma bastante simples a escalada
do crime que faz do cotidiano de todos que moram neste Estado, hoje, uma
loteria da morte. Resposta, reconheça-se, que é a única que pode dar diretamente,
sem precisar do beneplácito de um establishment que, no conforto garantido
de seus privilégios, tem horror a mudanças. E, sem mudanças tornam o crime
no Brasil, cada vez mais, um negócio próspero e de baixíssimo risco.
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A multiplicação do número de policiais e de seus equipamentos é, sem
dúvida, a resposta que o dinheiro pode comprar. Mas está longe de ser a resposta
necessária para libertar os brasileiros do estado de sítio em que têm vivido.
Para uma diminuição efetiva dos atuais níveis de criminalidade no
futuro, são necessárias, além de mudanças na área estrita de policiamento,
tam bém e prin cip alm en te m udanças legislativas e políticas públicas
direcionadas especificamente a população com maiores chances de enveredar
pelo caminho do crime: emprego, educação e lazer para jovens, do sexo
masculino, moradores das periferias dos grandes centros urbanos.
O problema atua! na área de segurança pública se assemelha um pouco
ao dilema apresentado por Klaus Offe no início do processo de globalização:
os estados nacionais, dizia o politólogo alemão, enfrentam graves crises de
legitimidade já não controlam mais muitos dos instrumentos clássicos que
outrora dispunham para satisfazer as demandas da população. Questões relativas
a emprego, taxas de juros, câmbio, etc., num mundo globalizado, estão
parcialmente fora do controle dos governos, na medida em que estas questões
são afetadas pelo que ocorre em outros países.
Os órgãos ligados a segurança passam por um a série crise de
legitimidade porque também vivenciam um dilema parecido: a população
demanda segurança mais - nos níveis atuais de criminalidade - estes órgãos
não mais dispõem dos instrumentos necessários para responder a esta demanda
e os instrumentos clássicos são já insuficientes.
Pessoas lúcidas nas polícias e nas secretarias ligadas a área já se deram
conta do dilema. A questão da segurança extrapolou os limites da segurança
pública. Outras áreas do governo - e fora dele - precisam ser convocadas
para o esforço.
Shopping centers, caixas de saque automáticas, loja de conveniência
aberta 24 horas, são todos considerados espaços semipúblicos e que tem
levantado questões problemáticas no que concerne à segurança.
Todos têm em comum o fato de serem locais privados, mas por onde
circulam diariamente centenas ou milhares de pessoas. De quem é a responsabilidade
pela segurança nestas áreas? O caso do assassinato no Shopping Morumbi em São
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Paulo, dos seqüestros relâmpagos nas caixas automáticas e dos assaltos às lojas 24
horas tem reacendido a polêmica. O aumento do contingente de vigilantes
particulares e o envolvimento destes em atividades ilegais tem por sua vez trazido
à tona a questão da necessidade de fiscalização mais rigorosa do setor.
Na medida em que se tratam de locais por onde passam muitas pessoas
e estas pessoas têm sua segurança afetada que o que ocorre nestes locais, ou de
funções públicas exercidas por agentes privados, em boa parte dos países
assum e-se com o legítim a a preocupação do Poder Público em regular
minimamente a segurança nestes espaços e atividades. Nos Estados Unidos
vêm aumentado as exigências de segurança para o funcionamento destes locais
semipúblicos, exigências para que os empresários invistam em segurança para
os funcionários e usuários destes espaços.
A ssim , p o r exem plo, o P o d er P ú b lic o vêm e x ig in d o que os
estabelecimentos que ficam abertos 24 horas tenham mais de um funcionário
no período noturno, que os caixas automáticos sejam instalados em locais
apropriados e que possuam câmeras de vídeo, que os shoppings centers criem
mecanismos para evitar o roubo de carros nos seus estacionamentos.
No Brasil, já existem diversas disposições no mesmo sentido, ainda
que meramente administrativas, adotadas consensualmente: limitando os saques
nos caixas automáticos no período noturno, obrigando os shoppings a se
re s p o n s a b iliz a re m p elo s roubos de au to m ó v eis o c o rrid o s em seus
estacionam entos, obrigando as agências bancárias a instalarem portas de
segurança na entrada etc.
O Poder Público também pode influir, através de legislação, na produção
de determinados bens muito visados, como, por exemplo, automóveis: do
mesmo modo como se estabeleceram equipamentos mínimos para limitar a
poluição e reduzir o risco dos passageiros em acidentes automobilísticos, o
roubo de carros e motocicletas no Brasil já é grande o suficiente para exigir da
indústria automobilística a gravação do número de série do veículo no chassi,
vidros e outras partes do veículo, travas de direção ou mesmo sistemas
eletrônicos de alarm e nos autom óveis, com o equipam entos de fábrica.
Produzidos em série, estes dispositivos custam menos para o consumidor e
evitam trabalho posterior para as polícias. Em suma, o modo como casas,
apartam entos, bicicletas, carros, armas, máquinas autom áticas de saque,
telefones celulares e outros bens muito visados são produzidos tem relação
com a criminalidade: cuidados simples podem evitar o cometimento de crimes
ou ajudar na recuperação posterior do bem. Mudanças arquitetônicas, de design
industrial e a regulamentação dos espaços e atividades semipúblicas podem
contribuir substancialmente para a redução da criminalidade.
Estas regras e exigências mínimas de segurança devem aumentar nos
próximos anos e a iniciativa privada deve passar a arcar, em conjunto com o
Estado, com os custos de implementação destas medidas, cujo ônus tem sido
até agora do poder público e dos consumidores.

O tempo do gatuno, do malandro aplicador de golpes, do bandido
habilidoso que furtava suas vítimas com a arte de um prestidigitador e sem
violência ficou para trás e deixou saudades. Com a popularização das armas de
fogo o assaltante amador e violento tomou o lugar do criminoso habilidoso.
Desde os anos 70, os condenados por roubos superaram os condenados por
furtos no sistema prisional, evidência de que ou o sistema judicial tornou-se
mais seletivo ou que os criminosos tornaram-se mais violentos. Provavelmente
ambos os fenômenos são verdadeiros.
Foi-se também o tempo do ladrão individualista. O ladrão que age sozinho
ainda existe, mas é o pé-de-chinelo. O ladrão considerado entre seus pares trabalha
em equipe e planeja grandes assaltos, seqüestros, roubo de carga, roubo de carro.
Existe uma divisão rudimentar de trabalho no grupo. Desnecessário dizer que os
instrumentos de repressão ao crime, imaginados para combater um tipo de crime
e crim inosos, já não são adequados para as novas m odalidades de crime
organizado. Para combater as quadrilhas, a Polícia, o Ministério Público e a
Justiça não precisam só de mais armas e viaturas: precisam de legislação adequada,
de especialistas em contabilidade, em lavagem de dinheiro, em informática, de
um serviço de inteligência que consiga juntar as peças e evidências atualmente
separadas numa infinidade de repartições, de uma nova metodologia de pesquisa
e investigação que vá além dos exames de balística.
O ladrão amador, munido de arma de fogo e violento e o ladrão
organizado foram os dois tipos de criminosos que emergiram nos anos 70 em
substituição ao furtador ou estelionatário individualistas das décadas anteriores.
O esgarçamento do tecido social, o aumento da desigualdade na distribuição
de renda, o desemprego estrutural em substituição ao conjuntural, a corrupção
dos valores e a generalização do consumo e tráfico de drogas contribuíram
para as mudanças do perfil do criminoso. O associativismo, que emergiu em
diversas áreas nas últimas décadas, somado às prisões de militantes partidários
nos anos 70, inovações tecnológicas como os telefones celulares, os menores
riscos e as maiores oportunidades de ganho em atividades criminosas como
tráfico de drogas, roubo de cargas, jogo, seqüestro, contribuíram para a
organização dos criminosos. Nada parece indicar que ocorrerão mudanças
significativas neste perfil nos próximos anos.
Para concluir de forma otimista esta série de previsões e também para
nos precavermos quando no futuro alguém quiser nos cobrar com relação a
elas, gostaríamos de recuperar Maquiavel. O fundador da ciência política
moderna acreditava que a fortuna (ou o destino) comandava metade de nossas
ações, mas que a virtude nos deixava quase a outra metade. Com isso queremos
dizer que temos como alterar nosso destino e nada é inevitável. E a fortuna,
como a mulher, dizia o filósofo, cede mais facilmente diante de homens
vigorosos.
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2.
Se o cenário é ruim, é preciso começar a modificá-lo desde agora,
aproveitando a virada do milênio como pretexto.
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Essa Comissão está ciente que não existem soluções mágicas ou milagrosas
para o problema da segurança pública. Como já antecipamos, mais do que ações
emergenciais de efeito necessariamente transitório, a melhora da situação requer
um trabalho persistente de fortalecimento e de melhor articulação dos órgãos e
autoridades específicas, nas áreas de justiça e segurança pública. Trata-se de um
trabalho a ser desenvolvido sem concessões à truculência, mas com firmeza, levando
em conta que a segurança é um direito fundamental do cidadão.

No Brasil, o crime organizado não é mais um a ficção, se torna mais
visível nos seguintes campos: roubo de cargas, roubo e furto de veículos, tráfico
de drogas e jogo do bicho.
Pelas revelações recentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que
apura o narcotráfico no país, acredita-se que este ramo da crim inalidade
organizada tenha sido a que mais tenha se imbricado com o aparelho estatal e
com a sociedade. Os jornais têm noticiado desde a relação de traficantes com
empresários, policiais civis e militares, até juizes de direito.
Se a criminalidade apresenta-se cada vez mais organizada, disseminada
e violenta, seu combate precisa ser aperfeiçoado.
É inaceitável que às portas do novo milênio, ainda, não disponha, o
Ministério Público do Estado mais rico da Federação, de sua própria central de
inteligência, para que suas informações possam ser cruzadas com as informações
de outras Instituições, que são sua tradicional fonte de dados, e deverão continuar
sendo, com o objetivo de possibilitar uma visão mais minuciosa e atenta da
evolução da atividade crim inosa, um controle das ações policiais, da
im plem entação da política governam ental de segurança pública e, por
consequência, um combate mais efetivo do problema.
A falta de visão global, de troca de inform ações entre todos os
envolvidos no combate ao crime e a insistência em modelos antigos de atuação
é responsável pelo caos em que nos encontramos mergulhados.
As estatísticas genéricas são de pouca utilidade prática. Saber que ocorrem
mais de 400 homicídios por mês ou 15 por dia na Capital, é, em termos policiais,
apenas uma curiosidade estatística. A concentração de roubos, nas zonas sul e
leste, preocupa as autoridades, mas promover grandes e esporádicas operações é
responder de forma desgastante e inócua para reduzir esses crimes. O crime só é
reduzido a partir do policiamento inteligente do local onde ele ocorre, ou seja, com
diagnóstico preciso e ajuste de recursos e táticas direcionadas para sua redução.
É igualm ente inaceitável não disporem as Prom otorias de outros
recursos materiais como peritos, agentes e tantos outros profissionais que
deveríam integrar a estrutura institucional.
E inacreditável que continuemos a raciocinar com provas testemunhais
quando a tecnologia nos permite o acesso, em larga escala, à inúmeras provas
técnicas, que não mentem, não caem em contradição e não são passíveis de
confissão forçada.
Recursos maravilhosos como recentemente testemunhado por toda a
nação, no episódio do sequestro do irmão dos cantores Zezé di Camargo e
Luciano, quando componentes da quadrilha de sequestradores foram localizados
e presos na região do Pantanal do Mato Grosso por meio de simples clips
destinado a amarrar notas de dinheiro uma nas outras, que seriam o preço da
liberdade do seqiiestrado, sendo certo que no referido clips havia ponto
eletrônico que possibilitou o rastreamento, a localização e a prisão dos
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A segurança pública é um serviço que exige a efetiva atuação de
organizações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da Polícia, do Ministério Público
e do Poder Judiciário. Mais ainda, exige vontade política e integração de estratégias.
Buscando inspiração no modelo italiano de combate ao crime organizado,
todas as instituições envolvidas - Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder
Executivo, Ministério Público, Polícia, Ordem dos Advogados do Brasil e ONGs
- devem somar esforços no estabelecimento de um sistema completo, abrangendo
aspectos penais, processuais e administrativos, com reformas legislativas, mas
também com o aparelhamento adequado, para uma atuação conjunta e coordenada,
principalmente entre o Ministério Público e a polícia judiciária.
Urge que se crie uma articulação entre as várias Instituições envolvidas
no combate à criminalidade, pena de se tornarem inócuas as reações estatais
para seu controle e eliminação.
De bom alvitre seria a formação de forças-tarefas, a exemplo das task
force existentes nos Estados Unidos, compostas por Promotores de Justiça da
Cidadania, do Consumidor, de Menores, do Gaeco, do Gaerpa e Criminais,
Delegados e policiais especialmente designados, Fiscais das Receitas Federal,
Estadual e Municipal para verificar a ocorrência de ilegalidades no âmbito
criminal, administrativo e fiscal.
Depuradas as instituições, neutralizadas erronias, é na atuação integrada
que se atende o reclamo da sociedade.
No recente Congresso Mundial do Ministério Público, a tônica foi a
necessidade de atuação integrada do M inistério Público com a Polícia.
Merecendo destaque a presença de Thomas Pickard, do FBI que ilustrando a
premissa, ressaltou a importância da atuação conjunta, afirmando ser mais
fácil solucionar um fato criminoso do que prová-lo perante um Juiz; a presença
do Promotor ao lado da investigação proporciona maior agilidade na produção
das provas com resguardo aos direitos constitucionais e formas indispensáveis
para o resultado final que se almeja, a condenação, exemplificando com a
elucidação de casos como o bombardeio ao World Trade Center, onde a
designação de quatro Promotores de Justiça para atuar ao seu lado e de outros
agentes proporcionaram a legalidade e agilidade na produção das provas.
Disputas institucionais, na verdade, só permitirão que as organizações
criminosas se fortaleçam e aperfeiçoem.
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marginais. Tão simples, barato, poderoso e fantástico, quando comparado com
o arcaico sistema de funcionários burocráticos da Secretaria de Segurança
Pública de nosso Estado.

ouvido pelo Executivo e cobrar providências e medidas efetivas para diminuir a
criminalidade e proporcionar maior segurança à população, mesmo porque há
previsão legal permitindo à instituição no mínimo sugerir ao Poder competente
a adoção de medidas destinadas à prevenção e controle da criminalidade (Lei
Complementar Federal n- 75/93,6Ü, XVIII, b; Lei Federal n- 8.625/93, 26, VII; e
Lei Complementar Estadual nü 734, 104, VI), sendo evidente que os órgãos
públicos devem unir as forças, para o efetivo combate à criminalidade .
Paralelam ente à possível conduta acima, reeditando considerações
externadas por Luís Henrique Paccagnella, no artigo “Controle da administração
pelo M inistério Público: meio de aprofundamento da democracia”, publicado
na recentíssima coletânea “Ministério Público II”, cremos que o recurso à
apreciação judiciária deva ser, contudo, a última solução para o problema da
má condução da política de segurança pública.
A atuação Ministerial teria a alternativa de solução do problema em
tela através de contatos com entidades da sociedade, na promoção de debates,
reuniões, audiências públicas e eventos assemelhados. Tudo na tentativa de
persuasão da atuação positiva da administração.
Nessa linha seria imprescindível o amplo contato com os órgãos da mídia.
É que na maioria das vezes autoridades administrativas, desejosas de preservar
suas imagens, cedem à possibilidade de repercussão jornalística negativa, por
exemplo, com mais facilidade e rapidez do que diante da hipótese de demanda
judicial, que muitas vezes se apresentam desrecomendavelmente longas.
Afinal, a repercussão na imprensa pode afetar votações futuras do
admin istrador/pol ítico.
Nesse sentido de atuação, portanto, recomenda-se o esgotamento de
todas as formas de persuasão e de pressão política sobre o administrador e o
legislador, antes da busca da solução judicial.
O M inistério Público possui em suas mãos o poder de solução de
problem as, devendo saber utilizá-lo casuisticamente. Reproduzindo imagem
criada por M arcelo Pcdroso Goulart, o M inistério Público deve caminhar,
u rg e n te m e n te , no sentido de ser M in isté rio P ú b lico R e so lu tiv o em
contraponto ao modelo hoje praticado com o regra de M inistério Público
Dem andista.
Essa participação do Ministério Público no processo de fixação, controle
e alteração da política de segurança pública é acentuada em diversos países.
Não só nos Estados Unidos da América do Norte, a atuação dos Procuradores
Gerais é decisiva na fixação dos seus rumos, o mesmo ocorre em Portugal, na
Espanha, no México e no Peru.
E não estam os, com isso, negando que o Executivo, através do
Ministério da Justiça e das Secretarias de Segurança Pública, tenha o poder
discricionário de promover as m edidas de prevenção do crim e. Apenas
d e sta c a n d o a p o ssib ilid a d e de q u e stio n a m e n to , ju d ic ia l, p o lític o e

Já estamos no século XXI, com todos os recursos possíveis e imaginários
de um a civilização consideravelmente avançada.
O povo não é cego. Precisamos evoluir.
A ação do Ministério Público na persecução penal precisa ser vista de
modo mais amplo, abarcando todos os assuntos ligados ao crime, começando
pela prevenção, política de segurança pública, conhecimento imediato da
ocorrência, participação e interferência no trabalho de investigação policial,
atuação na instrução judicial e na efetiva realização da prestação jurisdicional,
terminando pela execução da pena, preservação dos direitos humanos nas
diversas fases da influência do crime na sociedade e dos seus reflexos nos
envolvidos, inclusive a reparação dos danos por ele provocado, com o objetivo
de melhor proteger a vítima.
Como bem posto em artigo publicado por Valter Foleto Santin, na
Revista da Associação Paulista do Ministério Público, intitulado ‘A participação
do Ministério Público e do cidadão na política de segurança pública”, que
desenvolveu crítica justa, merecedora de registro, no intuito de reforçar o coro
de vozes que desejam renovar as consciências dos demais.
Ponderou, então, o ilustre Promotor:
“São claras as possibilidades de interferência do Ministério Público no
assunto, seja administrativamente, por contatos entre órgãos ou pelo inquérito
civil, ou judicialmente, por meio de ação civil pública, em virtude da quantidade
e qualidade dos serviços de segurança pública relacionarem-se a assuntos de
evidente interesse coletivo ou difuso (CF, 129, III). A segurança é direito social
(CF, 6Ü), incluído no rol dos interesses sociais defendidos pelo Ministério
Público (CF, 127). Inegavelmente, a segurança pública é qualificada como
direito coletivo ou difuso, dizendo respeito a interesses transindividuais, de
natureza indivisível, relacionado a número determinável ou indeterminável de
pessoas, a justificar a intervenção do Ministério Público. A preservação da
incolumidade das pessoas também é direito indisponível.
O Executivo deve aceitar a intervenção do Ministério Público nessa
importante área, sob pena de movimentação da jurisdição para apreciação de
ameaça ou lesão de direito (CF, 5Ü, XXXV).
O Ministério Público, defensor da sociedade e dos direitos coletivos e
difusos, não pode permanecer distante da problemática, devendo intervir no
problema, seja em cooperação com o Executivo ou por meio de ação civil
pública, se sua interf erência não for admitida ou facilitada pelo Executivo.
A participação na fixação da política de segurança pública deve fazer da
política institucional do Ministério Público, devendo o órgão de acusação ser
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administrativo, da eficiência, regularidade e adequação dessas medidas.
Esse tipo de competência não se exerce acima ou além da lei, senão,
como toda e qualquer atividade executória, com sujeição a ela: não autoriza,
adverte Goodnow, “tomar medidas arbitrárias, caprichosas, inquisitoriais ou
opressivas” ( “Les príncipes du Droit Administratifd.es États Unis ”, pág. 383).
Vê-se, pois, que o Ministério Público, por seu Procurador-Geral, deve
ter participação ativa na fixação, fiscalização e correção de rumos da política
de segurança pública e de combate à criminalidade. Apresentando projetos,
sugestões e críticas aos órgãos e autoridades competentes, abrindo inquéritos
e aparelhando ações civis públicas, ouvindo e estimulando a participação
popular, promovendo audiências públicas, em períodos regulares, no mínimo
anualmente, com a presença da imprensa, de representantes da sociedade civil
e de especialistas. Nunca se esquecendo que a principal resposta ao crime é a
certeza do castigo; de um castigo á altura de cada crime. Ou, para quem prefere
formas mais delicadas de discurso, a mínima satisfação que a sociedade exige,
quando alguém mata seu semelhante, é que não lhe seja dada a oportunidade
de matar de novo, tirando-lhe a chance de voltar para as mas.
Há menos de uma semana, estava em todas as manchetes a oitava fuga
de “Batoré”, se é que se pode chamar aquilo de fuga. Ele, como bem realçado
em corajoso editorial do Jornal da Tarde, “é o típico produto de nossas
instituições processuais e penais feitas para encher os bolsos dos advogados e
para sustentar teses ideológicas e não para coibir o crime. Batoré mata desde
os treze anos de idade porque pode. Nossas leis lhe garantem esse “direito”.
Graças à polícia aumentada do Governador Covas já foi preso oito vezes. E
graças ao Estatuto do M enor e do Adolescente e a esse queijo suíço apodrecido
pela corrupção, que é o nosso sistema prisional, voltou oito vezes às ruas, à
caça de mais um a vítima. Com quinze mortes nas costas e cinquenta seqüestros
de troco, pode, segundo nossas leis, pegar um máximo de três anos de internação.
E quando for liberado terá a ficha tão limpa quanto a sua ou a minha. Mas nem
esse tempo Batoré precisa esperar. Andam com esse infrator por aí - sim, aqui
cuidamos mais das palavras do que da vida das pessoas —sem escolta armada.
Seu advogado, que faz parte de uma das muitas categorias de inimputáveis
desse país, pode tranquilam ente dar o roteiro de seus passeios aos seus
comparsas, certo de que nunca será interpelado por isso. E estes menores de
idade, como ele, não correm nenhum risco, como se viu, para resgatar o seu
líder.

legislação penal e processual penal vigente, dá um castigo à altura de cada
crime e coloca um freio a essa verdadeira porta giratória em que se transformou
nosso sistema prisional.
3. Tendo em vista tais fatos, propomos:
a) A am pla e efetiva participação do M inistério Público na política
de segurança pública e de combate à crim inalidade, desde a sua form ulação,
fixação e alterações, até a fiscalização, acom panham ento da execução e
exigência da sua aplicação pelos organismos estatais, adm inistrativa ou
judícíalm ente;
b) A encampação, divulgação e defesa do Projeto “Carlos Eduardo
Fonseca da M atta”, por entendermos ser o mesmo um mecanismo eficiente e
necessário para o combate da criminalidade violenta. Solicitando, autorização
para que possa seu autor, em audiência extraordinária, detalhá-lo a esse E.
Órgão Especial do Colégio de Procuradores;
c) A tomada de postura mais agressiva e democrática da ProcuradoriaGeral de Justiça e demais Órgãos da Administração Superior do Ministério
Público no enfrentamento da questão, ouvindo e estimulando a participação
popular, promovendo audiências públicas, em períodos regulares, no mínimo
anualmente, com a presença da imprensa, representantes da sociedade civil e
de especialistas;
d) A cria çã o de um a central ú n ica de in telig ên cia, p ara que as
in fo rm a ç õ e s d e to d as as P ro m o to ria s p o ssa m ser c ru z a d a s com as
inform ações de outras Instituições, que são sua tradicional fonte de dados,
e deverão co n tin u ar sendo, com o objetivo de p o ssib ilita ru m a visão mais
m inuciosa e atenta da evolução da atividade crim inosa, um controle das
ações policiais, da im plem entação da política governam ental de segurança
pública e, por consequência, um com bate m ais efetivo do problem a;
e) A articulação entre várias Promotorias e Instituições envolvidas no
combate a criminalidade. Especialmente, através da formação de forças-íarefas,
a exemplo das task force existentes nos Estados Unidos, com postas por
Promotores de Justiça da Cidadania, do Consumidor, de Menores, do Gaeco,
do Gaerpa e Criminais, Delegados e policiais especialmente designados, Fiscais
das Receitas Federal, Estadual e Municipal para verificar a ocorrência de
ilegalidades no âmbito criminal, administrativo e fiscal;
f) A alocação nas Promotorias de peritos, agentes e tantos outros
profissionais necessários ao eficaz desempenho da acusação.
g) O estímulo à adoção de modernas técnicas investigativas.
São Paulo, 13 de dezembro de 2000.
João Francisco Moreira Viegas, Procurador de Justiça - Presidente
José Domingos da Silva M arinho, Procurador de Justiça
Paulo do Amaral Souza, Procurador de Justiça
Paulo Ortigosa, Procurador de Justiça
Nelson Lacerda Gertel, Procurador de Justiça

Porque Batoré havería de parar de matar?
A próxima família sem pai; a próxima mãe a ter seu filho arrancado de
si pela sede de sangue de um Batoré, que tenha paciência: um programa de
renda mínima da vida, um dia, há de amansar esse tipo de fera” (“Por que os
Batorés matam”, 6.12.00, pág. 34).
Nesse contexto, essa Comissão encampa o Projeto elaborado pelo
Promotor Carlos Eduardo Fonseca da Matta, que com mudanças pontuais na
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22 de novembro de 2000
Proposta para reduzir a criminalidade, tornando a legislação mais
séria e eficiente no combate aos criminosos violentos e na prevenção da
criminalidade
* Alteração da redação do art. 71 do Código Penal (Decreto-Lei nQ
2.848, de 7 de dezembro de 1940)
Crime continuado
Art. 71. Quando o agente, mediante mais de um a ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de unicidade
de desígnio, tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, devem
os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, apiica-se-lhe a
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada,
em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Parágrafo único. Não se concederá este benefício nos casos de crimes
dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça
à pessoa, ou nos casos de crimes hediondos ou a eles equiparados.
* Alteração da redação dos arts. 63 (inclusão de parágrafo único) e 67
do Código Penal (Decreto-Lei nü 2.848, de 7 de dezembro de 1940)
Reincidência
Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o
tenha condenado por crime anterior.
* Redação determinada pela Lei n2 7.209, de 11.7.1984
Parágrafo único. A pena-base, neste caso, acrescida de agravante da
reincidência, não poderá ser inferior à metade da soma do mínimo e do máximo
previstos em abstrato.
Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes
Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximarse do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como
tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência. Atender-se-á, de qualquer modo, ao disposto no
parágrafo único do art. 63.
* Alteração da redação do art. 27 do Código Penal (Decreto-Lei nQ
2.848, de 7 de dezembro de 1940); com a consequente revogação do art. 228
da Constituição Federal (“Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores
de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.” Ou alteração para,
e.g.: “Os limites da imputabilidade penal são previstos na legislação ordinária”)
Menores de dezoito anos
Art. 27. Os menores de 14 (quatorze) anos são penalmente inimputáveis,
ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.
Parágrafo único. Os maiores de 14 (quatorze) e menores de 18 (dezoito)
anos sujeitam-se, a princípio, às medidas socioeducativas previstas na legislação

esp ecial, salvo se, cuidando-se de crim e punido com reclu são , suas
circunstâncias ou a personalidade do agente recomendarem a imposição de
sanção penal.
(Obs.: Proposta inspirada no vigente sistema francês)
* Alteração da redação dos art. 26 e §§ 1- e 2Ü, e art. 28 do Código
Penal (Decreto-Lei nÍJ 2.848, de 7 de dezembro de 1940)
Título 10 - Da Imputabilidade Penal
Inimputáveis
Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença m ental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.
Redução de pena
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o
agente, em virtude de perturbações de saúde mental ou por desenvolvimento
mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter
ilícito do fato.
Emoção e paixão
Art. 28. (...)
§ l ü É isento de pena o agente que, por em briaguez com pleta,
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (...).
§ 2ÜA pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por
embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da
ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato (...).
Obs.: Proposta inspirada no vigente sistema federal nos Estados Unidos
da América, por reforma legislativa de 1984 (The Insanity Defense Reform Act
o f 1984). Ta! sistema também se deve ao repúdio pela American Psychiatric
A ssociation, pela Am erican M edicai Association e pela Am erican Bar
Association, em 1983, do sistema dúplice, que também considera como causa
de exclusão da imputabilidade a “incapacidade de adequar sua conduta às
exigências legais”. Esta segunda desculpa foi rejeitada porque foi considerado
que não existe qualquer critério científico que possa permitir uma conclusão
objetiva a tal respeito.
* Alteração da redação do art. 75 do Código Penal (Decreto-Lei n2
2.848, de 7 de dezembro de 1940)
Limite das penas
Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade
não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.
§ l ü Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade
cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, o cálculo para efeito da concessão
de benefícios levará em conta a referida soma.
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§ 2a Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento
da pena, far-se-á nova soma, desprezando-se, para esse fim, o período de pena
já cumprido.
Roubo
* In c lu ir o crim e de roubo, em todas suas form as (sim ples e
qualificadas), assim como de extorsão, também, é claro, em todas suas formas
(simples e qualificadas), no rol dos crimes hediondos
* Alterar redação do inciso V ao § 2a do art. 157:
“Se a violência ou ameaça é exercida com simulação de emprego de
arma;”
* Alterar a redação do inciso I ao § 2a do art. 157:
Capítulo II - Do Roubo e da Extorsão
Roubo
Art. 157. (...)
§ 2a A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com simulação de emprego de
arma;
(...)

* Alterar redação do § 3a do art. 157:
“Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo,
ou de assemelhável poder ofensivo, a pena é de reclusão, de 10 a 20 anos, além
da multa.
* Supressão do inciso V ao § 2- do art. 157, e inclusão do § 4a, com a
seguinte redação:
Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade,
a pena é de reclusão, 15 a 20 anos, além da multa.
* Anterior § 3a do art. 157 passa a ser § 5a, com a seguinte redação:
Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, 20
(vinte) a 30 (trinta) anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 35
(trinta e cinco) a 40 (quarenta) anos, sem prejuízo da multa.
Extorsão
* Alteração dos parágrafos do art. 158 de forma a compatibilizá-los
com as reformas do art. 157 e parágrafos
Extorsão
Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e
com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a
fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.
§ 10 Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com simulação
de emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.
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§ 2a Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo, ou de assemelhável poder ofensivo, a pena é de reclusão, de 10 a 20 anos,
além da multa.
§ 3a Ap!ica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no §
5a do artigo anterior.
Furto
* Incluir o crime de furto com invasão de domicílio no rol dos crimes
hediondos
* Inspirado na legislação americana que pune o crime de furto com
invasão de domicílio de forma particularmente mais severa em função da
periculosidade do agente e do dano mais grave a bem jurídico cuja proteção
deve ser mais rigorosa (inviolabilidade do domicílio).
* Inclusão do § 6a ao art. 155, com a seguinte redação:
“A pena é de reclusão de quatro a oito anos, e multa, se a subtração for
cometida com invasão de domicílio”.
* Alteração da redação do art. 159 e parágrafos para:
Art. 159. Seqiiestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem,
qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate:
Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa”.
§ Ia Se o sequestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o
sequestrado é menor de 18 (dezoito) anos, ou se o crime é cometido por bando
ou quadrilha:
Pena - 22 (vinte e dois) a 30 (trinta) anos e multa.
§ 2a Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) anos e multa.
§ 3a Se resulta de morte:
Pena - reclusão, de 35 (trinta e cinco) a 40 (quarenta) anos de multa.
§ 4a Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que
denunciá-lo à autoridade, colaborando integralmente e sem reservas com o
esclarecimento do crime, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena
reduzida de um a três quartos”.
* Alteração da redação do art. 12, da Lei na 6.368/76, para:
Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou
entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 9 (nove) a 15 (quinze) anos, e pagamento de multa
não inferior a mil vezes o valor estimado de rua da droga.
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* Igual alteração nas penas dos arts. 13 e 14 da Lei n° 6.368/76
* Alteração da Lei nü 8.009/90 de sorte a explicitar que ela não se
aplica às obrigações resultantes de condenações por ilícitos penais.
* Aumento considerável das penas referentes aos crimes de evasão de
presos:
Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança
Art. 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente custodiada
ou submetida a medida de segurança detentiva:
Pena - reclusão, de 15 (quinze) a 20 (vinte) anos.
§ 1(J Se o crime é praticado a mão armada, ou por mais de um a pessoa,
ou mediante arrombamento, a pena é aumentada de metade a dois terços.
§ 2- Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-se também a
pena correspondente à violência.
§ 3ÜA pena é aumentada de metade a dois terços se o crime é praticado
por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou o internado.
Evasão mediante violência contra a pessoa
Art. 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido
a medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa:
Pena - reclusão correspondente a três vezes o restante da pena a cumprir,
além da pena correspondente à violência.
* Inclusão do crime de promoção ou de facilitação de pessoa custodiada
no rol de crimes hediondos
* Alteração da redação do art. 342 e parágrafos do Código Penal:
Falso testemunho ou falsa perícia
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como
testemunha, perito, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou
administrativo, ou em juízo arbitrai:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa.
§ 1QSe o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir
efeito em processo penal:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos, e multa.
* Inclusão do crime de coação no curso do processo no rol de crimes
hediondos
* Alteração da redação do art. 344 do Código Penal
Coação no curso do processo
Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer
interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa
que funciona ou é cham ada a intervir em processo judicial, policial ou
administrativo, ou em juízo arbitrai:

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos, e multa, além da pena
correspondente à violência.
* Inclusão do crime de corrupção de menores (Lei nü 2.252, de l ü de
julho de 1954) no rol de crimes hediondos
* Alteração da redação do art. 1Q, da Lei na 2.252, de Ia de julho de 1954:
Art. 1(J Constitui crime, punido com a pena de reclusão de 5 (cinco) a 10
(dez) anos, e multa, corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18
(dezoito) anos, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la.
Parágrafo único. Para configuração do crime é irrelevante que o menor
já tenha anteriormente se envolvido na prática de ilícitos penais ou mesmo que
dele tenha sido a iniciativa delituosa.
* Alteração da redação da Lei na 8.069, de 13 de julho de 1990:
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infraciona! correspondente a crime punido com
reclusão;
II - por reiteração no cometimento de infrações graves;
III - por descum prim ento injustificável da m edida anteriorm ente
imposta.
§ lu O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não
poderá ser superior a três meses.
§ 2ÜEm nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra
medida adequada.
Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional
não poderá ser conduzido ou transportado em condições atentatórias a sua
dignidade, ou que impliquem risco a sua integridade física ou mental, sob
pena de responsabilidade.
Art. 183. A conclusão do procedimento, estando o adolescente internado
provisoriamente, deverá atender ao princípio da razoabilidade.
Substituição do eufemismo injustificável “apreensão” por “prisão” nos vários
artigos pertinentes do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n- 8.069/90)
* Alteração da redação do art. 121 do Código Penal (introdução de
novo § 3a, renumerando-se os posteriores).
* Incluir o novo parágrafo como crime hediondo
PARTE ESPECIAL
Título I - Dos Crimes Contra a Pessoa
Capítulo I - Dos Crimes Contra a Vida
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
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§ 32 Se o crime é praticado contra agente público no exercício de suas
funções, ou por motivo delas, a pena é de reclusão, de 35 (trinta e cinco) a 40
(quarenta) anos.
(...)

hipótese inspirada na legislação americana que agrava a pena do crime
de homicídio (normalmente prevê a pena de morte ou de prisão perpétua) quando
o crime de homicídio é praticado contra policial.
Carlos Eduardo Fonseca da Matta

Uma breve exposição de motivos
1. Solicita-me a douta Comissão do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores, constituída para propor medidas de combate à criminalidade, a
elaboração de uma breve exposição de motivos pertinentes às propostas que
formulei.
Em parcas linhas é o que segue.
Por prim eiro, destaco que as propostas se centram no combate à
criminalidade violenta.
Elas são limitadas de sorte a poder conquistar consenso, ou maioria
expressiva de votos, ao menos no que toca a questões óbvias pertinentes à
necessidade de uma legislação mais séria, mais eficiente, por parâmetros
suscetíveis de comprovação objetiva e de comparação com a experiência dos
chamados países de primeiro mundo.
As propostas são todas elas inspiradas e, grosso modo, insculpidas em
preceitos semelhantes que estão em vigor nos referidos países, com resultados
objetivamente constatados e cientificamente verificáveis.
Não são fruto de idéias individuais, ou pretensiosamente originais, mas
sim, repito, de experiências bem-sucedidas, hauridas de modelos de alto grau
de confiabilidade.
São ainda as propostas resultado de um exame de direito comparado
(legislação brasileira em cotejo com a legislação dos Estados Unidos da América
e dos países europeus) e de estudo de dezenas de pesquisas levadas a efeito nos
E.E.U.U. concernentes à criminalidade violenta e às medidas que possam
objetiva e concretamente causar sua diminuição.
2. O exame do sistema jurídico brasileiro em comparação com os
sistemas americano, em especial, e dos países da Europa ocidental, no que
concerne à forma de tratamento do problema da criminalidade violenta, leva à
constatação de 3 chocantes disparidades:
a) a forma de tratamento dos criminosos reincidentes (ou habituais ou
“de repetição”);
b) a forma de tratamento dos menores de 18 anos que praticam crimes
sérios e violentos;
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c)
a quantidade de pena aplicada e efetivam ente cum prida pelo
cometimento de crimes sérios violentos.
3.
No que se refere ao prim eiro item, form a de tratam ento dos
criminosos reincidentes (ou habituais ou “de repetição”), como seria de intuitiva
percepção, tanto a legislação federal americana como a de seus 50 Estadosmembros já possuíam normas especiais que contemplavam a situação daqueles
criminosos que, a despeito de já condenados anteriormente, insistiam em
novamente violar a ordem pública.
Todas estas normas, como o bom senso já seria capaz de sugerir,
destinavam -se a assegurar a aplicação ao reincidente de penas bem mais
rigorosas do que as destinadas aos criminosos primários.
É simplesmente ofensivo ao senso comum, aos padrões morais e éticos
do bonus pater famílias, constatar que, no Brasil, a solução é inversa: premiase o criminoso habitual ou profissional, unificando-se todas as penas a que foi
condenado em uma só, seguida de pequeno acréscimo, através do instituto do
crime continuado, aqui desvirtuado de forma a se tornar garantia de impunidade
justamente para os criminosos mais temíveis e mais perigosos.
Apenas com enormes esforços é que, vez por outra, se consegue fazer
prevalecer, perante o Poder Judiciário, a idéia de que a consuetudo delinquendi
ou a perseveratio in crimine não são condutas compatíveis com o favor legal
do crime continuado, a despeito dos frouxíssimos termos da previsão legal ora
vigente (art. 71, capute parágrafo único, do Código Penal).
Tornando ao m odelo am ericano, a p a rtir de crim es de grande
repercussão pública, que ocorreram logo no início da década de 90 (Kimber
Reynolds, de 18 anos, filha de um fotógrafo, foi morta por um ladrão, porque
se recusara a lhe entregar sua bolsa, em 1992; e, em 1993, Polly Klaas, uma
garota de 12 anos, que foi sequestrada em sua casa e encontrada morta poucos
dias após; em ambos os casos os autores dos delitos eram crim inosos
rein cid en tes), form ou-se m ovim ento de opinião pú b lica que levou à
promulgação de leis especialmente rigorosas, conhecidas como leis de 3 strikes
(numa alusão à regra do jogo de baseball americano, em que, ao errar a bola
três vezes, o batedor é eliminado).
A primeira lei de 3 strikes foi aprovada pelo Estado de Washington em
1993. Logo a seguir, o Estado da Califórnia aprovou uma lei semelhante, muito
severa, em 1994, servindo de modelo para todo o país, por se cuidar de Estado
de grande projeção por sua importância nacional (é o Estado mais populoso,
muito rico e líder em vários setores, como, e.g., a indústria de entretenimento,
cinema, televisão etc.).
A idéia de leis de 3 strikes é de que, ao ser condenado em situação de
reincidência pela terceira vez (3 crimes, segundo como reincidente), o criminoso
deve ser colocado para fora do jogo definitivamente.
Assim, a punição típica para a 3a condenação é de prisão perpétua, sem
possibilidade de livramento condicional (a não ser, é claro, que cabível seja no
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caso a imposição de pena de morte), desde que se trate de crime “grave” (grosso
modo, crime punível com reclusão).

pela estipulação de sanções penais. Identificados os autores de crimes sérios e/ou
violentos, devem eles ser punidos com penas privativas de liberdade de longa
duração, de modo que não venham ter a oportunidade de perpetrar novos crimes,
ao menos enquanto estiverem segregados.
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Tal princípio foi de tamanha aceitação da opinião pública americana, em
seus vários segmentos, que tal sorte de leis logo foi promulgada também a nível
federal (já no ano 1994) e na grande maioria dos Estados-membros americanos.
A lguns E stados, em lugar da sanção de prisão perpétua, sem
possibilidade de livramento condicional, prevêem penas que variam, e.g., de
25 a 40 anos de reclusão pelo terceiro strike.
4. A partir da constatação, em vários trabalhos de pesquisa, de que
grande parte dos crimes sérios ou violentos eram praticados por jovens menores
de 18 anos, e da óbvia necessidade de proteção da sociedade, que não pode
ficar à mercê de perigosos criminosos, sejam eles maiores ou menores de 18
anos, form ou-se m ovim ento, inclusive estim ulado pelo governo federal
americano, de maneira que hoje, não só a legislação federal americana como a
de todos seus cinqüenta (50) Estados-membros determinam a aplicação de
sanções de natureza penal a maiores de 14 anos de idade em determinadas
circunstâncias (em essência, conforme a gravidade do crime ou a personalidade
do agente).
Alguns Estados também exigem a imposição de penas a autores menores
de 14 anos.
A fórmula adotada na legislação federal americana (e na de todos seus
Estados) é, assim, semelhante àquela em vigorem França desde 1945 (!!), que
serviu de modelo para a proposta de redução da idade de imputabilidade penal,
que ora submeto à apreciação do E. Colégio de Procuradores.
Importante é realçar que os sistemas jurídicos de vários países europeus
permitem e determinam a imposição de medidas de caráter penal a menores de
18 anos que praticam crimes graves.
Assim, apenas para exemplificar, a idade de imputabilidade penal é de
10 anos na Inglaterra e no País de Gale.s, de 12 anos na Holanda, de 16 anos na
Espanha. A idade de responsabilidade penal relativa é de 13 anos em França,
de 14 na Alemanha e na Itália etc.
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De outro lado, segregados por longa duração, diminuirão os índices de
crim inalidade, e, após o cumprimento de longas penas, até m esm o pelo
envelhecer natural, diminuirá também o ímpeto para comissão de crimes
violentos.
6. Relevante é consignar que, a partir do endurecimento da legislação
penal, os índices de criminalidade nos Estados Unidos são hoje os menores de
todos os tempos, desde que se iniciou seu acompanhamento, com critérios
científicos e uniformes, em todo o País pelo FBI, em 1973!!
7. Apenas a título exemplificativo, e porque pertinente à proposta em
exame, peço vênia para transcrever trecho de parecer que ofereci nos autos de
HC na 333.705.3/2 (TJSP), em tema de progressão de regime de cumprimento
de pena, em que fiz uma análise da questão à luz do direito comparado, verbis:
“5. Interessante para a análise do tema seria sua visão à luz do direito
comparado.
Por primeiro, é de se assentar, desde logo, que nos Estados Unidos da
América, a legislação penal e processual penal (assim como de outras matérias,
que agora não importa examinar) é de competência tanto da União como de
cada um dos Estados.
No que concerne ao benefício da progressão de regime de cumprimento
de pena, que lá se refere apenas à passagem do regime fechado para o de
livramento condicional (eis que ali inexistem os regimes intermediários do
semi-aberto e aberto, utilizados no Brasil), os vários Estados variam em fornecer,
ou não, critérios aos Parole Boards (órgãos incumbidos da apreciação e decisão
quanto a tais pedidos) quanto a tal questão.
Já no que concerne aos Estados cuja legislação indica critérios para a
progressão, há diferenças quanto a sua maior objetividade, ou subjetividade.
Dentre os que indicam critérios, quase todos, sabiamente, exigem que
se afira que o sentenciado não oferecerá perigo para a sociedade.

5. Outro aspecto interessante é o de que as pesquisas de investigação
nos Estados Unidos já há décadas vêm apontando que um a pequena proporção
de criminosos é responsável por um grande número de crimes sérios e/ou
violentos.

A Suprema Corte americana teve ocasião de examinar o estatuto do
Estado de Nebraska, que é vazado em termos que sugerem a interpretação de
que o sentenciado deverá ser beneficiado se certos critérios são preenchidos.

U ltim am ente, várias pesquisas chegaram a um resultado comum
aproximado, alcançando-se a fórmula dos 6/50. Basicamente, indica tal fórmula
que apenas 6% (seis por cento) dos criminosos é responsável pelo cometimento
de 50% (cinqüenta por cento) dos crimes sérios e/ou violentos.
A partir desta constatação, segue óbvia conclusão para os responsáveis

T rata-se do caso G reenholtz v. Inm ates o f N ebraska P enal &
Correctiona! Complex, 442 U.S. 1, decidido em 1979 e ainda hoje controlador
(recorde-se do princípio stare decisis, ali vigorante, por força do sistema jurídico
conhecido como de common law, assemelhável à idéia de súmula vinculante,
cuja adoção é proposta no Brasil, ou ao efeito previsto no art. 102, § 3a, da
Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional na 3, de 1993).
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Neste caso, decidiu a Suprema Corte, como ensinam Wayne R. La Fave,
David C. Baum, Professor ofLaw and Center for Advanced Study Professor of
Law, University o f Illinois, & Jerold H. Israel, Alene and Allan F. Smith,
Professor o f Law, University of Michigan, in “Criminal Procedure", 2nd ed.,
Hornbook Series, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota USA, 1992, pág.
! .094, que não há, para o sentenciado, direito constitucional ou inerente a ser
libertado antes do integral cumprimento da pena!
Ou, consoante as próprias palavras do relator, Chief Justice Burger.
“(...) there is no constitutional or inherent right o f a convicted. person
to be relecised before expimtion o f a valid sentence".
Ou seja, mesmo em tais circunstâncias (estatuto com previsão de
critérios objetivos de progressão para o benefício de livramento condicional),
o sentenciado não tem nada mais do que “uma mera esperança de que o benefício
será obtido”.
Ou, novamente, conforme os termos do Ministro-Presidente e relator:
“(...) a mere hope that lhe benefit wi.ll be obtained".
6.
Também muito mais sério e severos são os Códigos dos países
europeus (a despeito de seus índices de criminalidade infinitamente inferiores
aos de Brasil) não só em também exigir um prognóstico de que o sentenciado
não representará um perigo para a sociedade, como ainda, e em especial, no
que tange ao período mínimo de cumprimento de pena necessário para que se
lhe defira, por antecipação, o favor da prematura liberdade.
Assim, a título exemplificativo, em Suíça, para todos os crimes (e não
apenas para um pequeno e demasiadamente circunscrito grupo de crimes,
chamados hediondos, como aqui se faz), para se obter o benefício do livramento
condicional, é preciso que o sentenciado cumpra, ao menos, dois terços (2/3)
de sua pena, além, é claro, de se exigir que seja de se prever que o sentenciado
se conduzirá bem em liberdade.
Etenim, reza o Code Penal suisse:
“Liberation conditionelle
Art. 38
/. Lorsqu ’un condamné à la réclusion ou à Vemprisonneinent aura
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation
à l 'emprisonneinent, l 'autorité competente pourra le libérer conditionnellement
si son comportement pendant Vexécution de la peine ne s'oppose pas à son
élargissement et s ’il est à. prévoir qu"ú se conduira bien en liberté".
A seu turno, em Espanha exige-se, em regra (novamente, enfatizo, para
todos os crimes, e não apenas para os chamados crimes hediondos, como aqui,
nesta terra de tamanha e injustificável indulgência para com os criminosos
violentos, com os resultados de que toda a sociedade padece, cotidianamente)
o cumprimento de três quartos (3/4!!) da pena, ao mesmo tempo que se reclama
um prognóstico individualizado e favorável de reinserção social.
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Destarte, prescreve o Código Penal de Espanha:
“Sección 3. De la libertad condicional
Artículo 90.
1.
Se establece la libertad condicional en las penas privativas de
libertad para aquellos sentenciados en quienes concurran las circunstancias
siguientes:
1. Que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciário.
2. Que hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta.
3. Que hayan observado buena conducta, y exista respecto de los misinos
un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido por
los expertos que el Juez de Vigilância estime convenientes.
2.
El Juez de Vigilância, al decretar la libertad condicional de los
penados, podrá imponerles la observância de una o varias de las regias de
conducta previstas en el artículo 105 dei presente Código".
“Artículo 91.
Excepcionalmente, cumplidas las circunstancias 1. y 3. dei apartado 1
dei artículo anterior, el Juez de Vigilância Penitenciaria podrá conceder la
libertad condicional a los sentenciados a penas privativas de libertad que
hayan extinguido las dos terceras partes de su condena, siempre que merez.can
dicho beneficio por haber desarrollado continuadamente actividad.es laborales,
culturales u ocupacionales."
7.
A meu juízo, muito apropositada também se revela a basilar lição
dos cursos de direito penal nos Estados Unidos, extraída de precedente
jurisprudencial, concernente ao caráter insano da proposição de se colocar em
liberdade um criminoso perigoso e não reabilitado.
Assim é que, em solo intolerante para com a criminalidade violenta e
cioso dos direitos humanos do cidadão, ensina-se que, como até mesmo o mero
bom senso já seria capaz de propor, não pode o Estado permitir-se a insanidade
de autorizar que continue livre e sem amarras quem, pela prática de infração
penal grave, revelou possuir perigoso propensão criminal, assim como não
admitiría que um animal predador selvagem se aventurasse pelas ruas da cidade.
É o que leciona Arnold H. Loewy, Professor ofLaw University of North
Carolina, em sua obra “Criminal Law in a Nutshell", 2nd edition, St. Paul,
Minn., West Publishing Co., 1987, págs. 3-4:
“That some individuais need to be retrained is hardly a clebatable
proposition. Even the staunchest advocate o f reformation would not contend
that a convicted unrefonned dangerous criminal ought to be without restraints
while he is being reformed.
Av one court put it: ‘To permit a man o f dangerous criminal tendencies
to be in a position where he ccin give indulgence to such propensities would be
a fo lly which no community should suffer itself to commit, any more than it
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should allow a wild animal to range at will in the city streets.' C. v. Ritter, 13
Pa.D & C, 285, 291 (Oyer and Terminer 1930)”.
8.
Registro ainda, por fim, que já há milênios integra o conhecimento
humano o preceito de que a impunidade sempre atrai o pior ou, consoante a
precisa máxima, impunhas semper ad deteriora invitat.
“Tal preceito do direito natural não é suscetível de revogação, conquanto
muitos se inclinem a desprezá-lo, com conseqiiências que, lamentavelmente,
vão além da pessoa do infrator”.
8. Percebe-se, assim, em verdade, a legislação brasileira já é tão tíbia,
fraca, lânguida (não é à toa que o Brasil goza de reputação internacional como
o paraíso dos criminosos) que apenas para os condenados por crimes aqui
destacados como hediondos é que são aplicadas normas que, no chamado mundo
civilizado, são aplicadas para o autor de qualquer crime.
9. No que se refere à previsão de pena e 35 a 40 (trinta e cinco a quarenta)
anos de reclusão para alguns crimes (e.g., latrocínio consumado, extorsão
mediante sequestro seguida de morte, homicídio qualificado pela condição da
vítima), são crimes de máxima reprovabilidade (lá conhecidos como felonymurders), pára os quais a legislação federal e dos vários Estados americanos
prescreve a pena de morte, admitindo apenas a alternativa da prisão perpétua.
São infrações penais de tamanha gravidade, tão perigosos são seus
autores, que se entende que não devem eles ter nova oportunidade para violar
tão gravemente a ordem pública.
De outro lado, tão intensa é a ofensa perpetrada contra a sociedade que
puni-los com um a pena mais branda seria incompatível com finalidade básica
do direito penal e do Estado, que é a de proteção de seus cidadãos.
10. É preciso enfatizar, com grande destaque, que a proposta é de
aumento real de penas de modo a garantir que os condenados por tais crimes
efetivamente fiquem segregados por períodos longos para que seja atingido o
fim essencial da pena: o de incapacitação (contenção) do criminoso.
A idéia é a de que, seguramente, ao menos durante o tempo em que
permanecer segregado, não poderá o criminoso praticar novos crimes contra a
sociedade.
Segundo o relatório ''The State ofViolent Crime in America", elaborado
em 1996, por celebérrim a comissão “bipartidária” (isto é, constituída por
republicanos e democratas, ou seja, de maneira a garantir resultado isento de
paixões político-partidárias), o "Council on Crime in America",(1) de que fizeram

(i)

The Council on Crime in America was established in November 1995 to examine violent crime,
crime prevention and law enforcemem. Il seeks lo provide rigomus. factual Information on the
scope o f violent crime to individuais, citizen-based groups, and officials who wish to develop
effective, community-based anti-crime strategies.
The bipartisan Council is comprised o f leading experts on ftghting crime at lhe federal, State
and local leveis.

GABINETE D O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

331

parte autoridades de reputação nacional nas áreas federal, estadual e municipal,
dentre eles três ex-Procuradores-Gerais da República (cargo que, nos EE.UU.,
cumula as funções de Ministro da Justiça e de Chefe da Polícia Federal), vários
Procuradores-Gerais de Estados e de Distrito, juizes de Tribunais de Apelação
etc., só há, verdadeiramente, objetivamente, duas maneiras de controlar a
criminalidade violenta:
a) através da imposição de longas penas privativas de liberdade, que
devem ser cumpridas em termos próximos de sua integralidade;
b) m ed ian te o uso de sistem as de g eren ciam en to efetiv o das
disponibilidades policiais a fim de garantir sua maior eficiência.
De nada, todavia, adiantará a segunda medida, melhor eficiência na
atuação da polícia, se não se obstar a “porta giratória da Justiça” (“revolvingdoor justice”), sistema através do qual o condenado por crime sério ou violento
permanece por breve tempo (leia-se, poucos anos) preso para, logo após, voltar
às ruas e tornar a delinqüir.
Segundo as palavras do famoso colunista Ben Wattenberg, ao responder
àqueles, que nos Estados unidos são conhecidos sob o rótulo de “defensores
dos direitos dos criminosos”, que teimam em postular curtos períodos de
The Council on Crime in America Co-Chairs:
Griffut B. Berll, Sênior Partner, King & Spalding; former Attornev General ofthe United States;
former Judge, U.S. Court o f Appeals fo r the Fifth Circuit
William J. Bennett, Co-Director. Empower America; John M. Olin Dístinguished Fellow. The
Heritage Foundation; former Director, Office o f National Drug Control Policy; former Sccretary,
U. S. Department o f Education
Council Members:
Lynne M. Abraham, District Attorney o f Philadelphia
William P. Barr, Sênior Vice Presidcnt and General Counsel. GTE Corporation; former Attorney
General o fth e United States
Stephen Goldsmith, Mayor, City o f Indianapolis
Gale A. Norton, Attorney General. State o f Colorado
Executive Director:
John P. Walters, Presidem, The New Citizenship Project; Former Deputy Director fo r Supply
Reduction, Office o f National Drug Control Policy
The Council on Crime in America is a program o f the New Citizentship Project (NCP), a
Washington-based public policy organization. The NCP was founded in June 1994 to help
forge a cohesive agenda for reinvigorating citizenship in an era marked by gowing skepticism
toward big government. For furlher information on lhe Council on Crime in America or on the
NCP, please contact: The New Citizenship Project
1150 Seventeenth Street. N.W.. Suite 510
Washington. DC. 20036
Phone: (202) 822-8333 Fax: (202) 822-8325
Roben A. Butterworth, Attorney General State o f Florida
John J. Dilulio, Jr. Professor o f Politics and Public Affairs at Princeton University
John W. Gillis. Commissioner, Board o f Prison Terms, State o f Califórnia
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cumprimento de pena:
thung in prison c a n t shoot your sister”', ou, em
tradução verbwn pro verbo: um bandido na cadeia não pode atirar na sua irmã.
Tutum est destacar que o referido trabalho, possivelm ente o mais
respeitado e mais citado a respeito do tema da crim inalidade violenta na
América, ressalta que, após gastos de centenas de milhões de dólares ao longo
de décadas, não há evidência científica, objetiva, de que quaisquer gastos
tendentes à reabilitação do criminoso, enquanto segregado, sejam eficientes.
O que não significa, entretanto, por óbvio, que não recom endem
medidas que permitam o trabalho ou o estudo dos sentenciados durante o
cumprimento de suas penas.
Mas, o que é importante, o que é essencial, acentua repetidamente o
mencionado trabalho, é concentrar-se no papel precípuo da pena privativa de
liberdade, que é o de proteção da sociedade, pela segregação do elemento nocivo
do meio social.
11. Penso que a sociedade brasileira está madura para adotar mudanças
significativas em sua legislação penal para contenção dos crimes violentos,
quer sejam praticados por maiores ou menores de 18 anos.
Manifestações de todos os segmentos sociais dão mostra de que atingiuse um nível de esgotamento da tolerância para com este sistema de impunidade
e da lassidão que, experimentado por força das tendências de uma minoria,
revelou-se um fracasso absoluto, como forma de defesa social.
1 1 .0 Ministério Público é o órgão a que compete, por excelência, o
papel de campeão dos interesses sociais e de propor as mudanças legislativas
que sejam necessárias ao aprimoramento da ordem jurídica, especialmente na
esfera criminal.
É mister assumir a tarefa que nos foi atribuída pelo texto constitucional.
Devemos ousar na defesa dos interesses da sociedade, mesmo que isto
importe em conflito com grupos de poder responsáveis pela tramitação de
anteprojetos de reforma no Código Penal e do Código de Processo Penal, cuja
aprovação, na forma proposta, “nitidamente enfraquece[ria] os instrumentos
legais à disposição do Estado para conter a violência e a impunidade”, como,
aliás, já fora apontado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. José
Geraldo Brito Filomeno, em mensagem de 20/setembro/2000.
É momento de invocar o conhecido adágio: “cuidendo virtus crescit,
tardando timor”.

M anifestações da
Procuradoria-Geral de Justiça

12. São ligeiras linhas oferecidas a título de mero sumário, que se fariam
melhor acompanhar de uma exposição mais detida e aprofundada dos vários
temas envolvidos na proposta.
São Paulo, 11 de dezembro de 2000.
Carlos Eduardo Fonseca da Malta, Promotor de Justiça
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A utos M P N1162.611/97
Interessada: Eliana Leonel Ferreira, 2ü Promotora de Justiça Cível do
Foro Regional do Jabaquara-Saúde
1. O presente protocolado se iniciou a partir de consulta encaminhada
pelaDra. Eliana Leonel Ferreira, 2üPromotora de Justiça Cível do Foro Regional
do Jabaquara-Saúde, questionando a atuação do Ministério Público no Juizado
Especial de Pequenas Causas e no Juizado Informal de Conciliação, bem como
junto ao Colégio Recursal.
2. Diante da previsão inscrita no artigo 98, inciso I, da Constituição
Federal, compete ao juizado especial a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade.
A diretriz constitucional concretizou-se com a edição da Lei nü 9.099,
de 26 de setembro de 1995, que revogou a Lei nü 7.244/84 e fez menção, entre
outros temas, (a) aos conciliadores e juizes leigos (artigo 7Ü), (b) à dispensa de
assistência aos maiores de 18 e menores de 21 anos (artigo 8-), (c) à intervenção
do Ministério Público (artigo 11) e (d) ao Colégio Recursal (artigo 41, § 2y).
3. No tocante aos conciliadores e juizes leigos, o diploma legal em
apreço é claro ao classificá-los como auxiliares da Justiça, assim entendidos
como os bacharéis em Direito e os Advogados que, respectivamente, exercerão
tais tarefas.
Sc assim é, evidentemente o membro do Ministério Público não pode
atuar nos Juizados Especiais Cíveis na qualidade de conciliador ou mesmo de
juiz leigo, porque não pode exercer qualquer outra função pública, salvo uma
de magistério (Constituição Federal, art. 128, § 5Ü, inciso II, letra d). Estas
atribuições não são peculiares à Instituição e, portanto, incompatíveis com a
atuação funcional.
Pelo mesmo motivo e diante de regra expressa do artigo 41, § Iü, não
pode o membro do Ministério Público integrar o Colégio Recursal, encarregado
do exame do recurso inominado, composto por três juizes togados em exercício
no primeiro grau de jurisdição.
4. Em regra inovadora (artigo 8Ü, § 2Ü), a Lei n- 9.099/95 autoriza a
propositura de demanda, sem a assistência dos pais ou responsável, pelo menor
que já tenha 18 anos completos. Nessa hipótese, a presença em juízo, como
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autor, dispensa o auxílio de outrem, mas a incapacidade jurídica não é de todo
eliminada.
De fato, esse preceito configura, simplesmente, um a exceção à relativa
incapacidade do autor, que subsiste, quanto ao mais, “no sentido jurídico e
legal do term o” (Nelson Nery Júnior e Rosa M. B. Nery, “Código de Processo
Civil Comentado”, São Paulo, RT, 1997, comentário ao artigo 8Ü, § 2Ü, pág.
1.681). Apenas dispensa-se que, na sua capacidade de estar em juízo, esteja
assistido pelos pais ou responsável, o que lhe permite exercer todas as faculdades
processuais, não apenas no tocante ao direito de ação, m as tam bém à
possibilidade de conciliação e disposição de seus interesses.
Bem por isso, sendo o autor relativamente incapaz, estando apenas
sem a assistência do direito material, necessária é a intervenção do Ministério
Público, como, aliás, determina a regra do artigo 11 da lei em exame. Portanto,
por força do artigo 82, inciso í, do Código de Processo Civil, este é um dos
casos de intervenção ministerial: se o autor da causa for relativamente incapaz.
Assim, o artigo 8- e o artigo 11, ambos da Lei n- 9.099/95, impõe a
intervenção do Ministério Público, como fiscal da lei e como agente ativo, por
exemplo, no caso de recorrer em favor do relativamente incapaz.
As disposições ora sob comentário repetem idêntica norma contida na
Lei nQ7.244/84 - Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas (artigo 11).
Pertinente, portanto, a transcrição do comentário feito, a propósito daquele
preceito, pelo ilustre Professor Paulo Salvador Frontini:
“... para fins de capacidade processual ativa, perante o Juizado Especial
das Pequenas Causas, quem já completou 18 anos de idade equipara-se ao maior
sui júris. Essa pessoa natural, portanto, ainda que não tenha alcançado os 21 anos
de idade, tem plena capacidade processual para ser ‘autor’. Pode, perante o órgão
judiciário do Juizado Especial das Pequenas Causas, apresentar pedido, sem estar
assistido. Tem capacidade processual no Juizado Especial de Pequenas Causas.
Pode perante ele transigir. Mas, não adquiriu maioridade civil. Perante a lei civil,
na generalidade de sua situação jurídica para os atos da vida civil, essa pessoa
permanece relativamente incapaz. Por essa razão nesse processo haverá interesse
de incapaz, pelo que nele intervirá, obrigatoriamente, o Ministério Público. A
intervenção do Parquet lastreia-.se no artigo 8 2 ,1, do Estatuto Processual, e o órgão
oficiante não será parte, mas ‘fiscal da lei’” {“Justitia” 127/73).
E não há que se sustentar ser desnecessária a intervenção do Promotor
de Justiça nestes casos porque a lei dispensa a assistência. A assistência, de pais
ou responsável, é figura do Direito Civil ligada à representação de direito material;
a intervenção do Ministério Público no processo, diversa da capacidade para
estar em juízo, decorre do interesse público que a lei, em princípio, considera
como existente nas causas em que incapaz, absoluta ou relativamente, esteja
atuando.

hipótese mais corrente na prática. Rara e eventual, ainda que possível em tese,
será a participação em virtude do interesse público evidenciado pela natureza
da lide ou qualidade da parte.
Por outro turno, no Estado de São Paulo, não há que se prever a atuação
do Ministério Público como curador de réu revel citado por edital, diante do
conteúdo do artigo 16 da Lei nfi 667/91, que revogou a an terio r Lei
Complementar n(J304/82, que atribuía ao Ministério Público a defesa do ausente
(artigo 41, inciso II). Aliás, bem se sabe que a referida função era atípica e
tampouco a atual Lei Orgânica cogitou de confiá-la à Instituição.
5. Definidos os casos previstos em lei para a intervenção do Ministério
Público, convém analisar as conseqüências desta participação.
Sendo necessária a intervenção do Promotor de Justiça, nas hipóteses
legais (artigo 11 da Lei nü 9.099/95 c.c. artigo 82 do CPC), sua intimação será
pessoal, no prazo legal, de acordo e sob as penas dos artigos 84 e 246 do
Código de Processo Civil e artigo 224, inciso XI, da Lei Orgânica do Ministério
Público.
Sua participação ocorrerá na sessão de conciliação (no processo de
conhecimento e naquele de execução - artigos 16 e 53, § 1Q), bem como na
audiência de instrução e julgamento (artigo 27).
Assim, uma vez intimado, deverá o membro do Ministério Público participar
das audiências previstas no Juizado Especial Cível, caso esteja configurada, realmente,
a hipótese legal de intervenção. E, sendo indispensável a intimação pessoal, com
razoável antecedência, o promotor natural sempre poderá se preparar para atendê-la,
da maneira adequada. Exatamente por isso, não parece necessário organizar um
plantão permanente, entre Promotores de Justiça, para que um deles sempre permaneça
de prontidão, à espera de algum caso que comporte sua participação.
Parece pertinente salientar que esta atuação é entendida, nos termos da Lei
Orgânica do Ministério Público de São Paulo (artigo 195, § 1ü) e do Ato n° 94/96PGJ, de 10.7.1996 (artigo !ü, que deu nova redação ao inciso V do artigo 2Üdo Ato
nu 40/94), como serviço dc natureza especial, porque prestado fora do horário
normal de expediente (das 19 às 20 horas, salvo necessidade de prorrogação).
Isto origina, como conseqíiência, o pagamento de uma diária a cada duas
sessões nos Juizados Especiais e, para o recebimento desta vantagem pecuniária,
é preciso que na certidão comprobatória da participação do Promotor de Justiça
conste, além do dia e da natureza da intervenção, o período em que ocorreu.
6. No presente protocolado, discute-se ainda a quem cabería intervir
nos Juizados Especiais, pois o Ato nü 3/97-PGJ, de 17.1.1997, referente à divisão
de atribuições da Promotoria de Justiça Cível do Foro Regional do JabaquaraSaúde, é silente a este respeito.

Considerando a intervenção do Ministério Público - que não será usual
- , a existência de autor maior de 18 anos e menor de 21 anos mostra-se a

Poder-se-ia pensar que o 3° Promotor de Justiça, que atua perante as
Varas Cíveis, teria atribuição residual para intervir nos Juizados Especiais
Cíveis.
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E isto é certo apenas no tocante às demandas que tenham como autores
pessoas maiores de 18 anos e menores de 21 anos e quando assim justificar o
interesse público (artigo 82, incisos I e III, do CPC).
Eventuais casos referentes ao inciso II do artigo 82 e não excluídos
pelo artigo 3-, § 2y, da Lei nü 9.099/95 - por hipótese, pedido de regulamentação
de visitas entre partes maiores e capazes referentes a filhos incapazes exigirão
a participação do Promotor de Justiça que atua perante as Varas de Família e
Sucessões. Como são três - 1<J, 2y e 4y Promotores de Justiça - deverá ser
deliberada entre eles, consensualmente, a intervenção nos Juizados Especiais
Cíveis, sem prejuízo de, inexistindo acordo, a matéria ser disciplinada pelo Sr.
Procurador-Geral de Justiça.
Concluímos, portanto, que os Promores de Justiça que atuam na área
cível do Foro Regional Jabaquara-Saúde devem intervir no Juizado Especial
Cível, podendo perceber, em virtude deste serviço de natureza especial, uma
diária a cada duas sessões.
São Paulo, 14 de novembro de 1997.
Cecília Matos Sustovich, Promotora de Justiça - Assessora

necessário organizar um plantão permanente, entre Promotores de Justiça, para
que um deles sempre fique de prontidão, à espera de algum caso que comporte
sua participação;
f) nas Promotorias de Justiça cuja divisão de serviços não preveja a
quem cabe, especificam ente, a atuação no Juizado Especial Cível, essa
incumbência deverá ser distribuída entre seus integrantes, conforme a matéria
tratada em cada dem anda e a correspondente esfera de atribuições dos
Promotores de Justiça, ressalvada a possibilidade de deliberação entre os
interessados;
g) nos termos do Ato na 94/96-PGJ, de 10.7.1996, a participação em
atos do Juizado Especial Cível, fora do horário normal de expediente forense,
dará direito a uma diária a cada duas sessões, cabendo ao interessado instruir
seu pedido com certidão, na qual deve figurar expressa referência ao dia, à
natureza e ao período da atuação.
2. Oficie-se à Ilustre Promotora de Justiça interessada, transmitindo-se
cópia da presente decisão e do parecer em que se embasa.
3. Em seguida, providencie-se a publicação do item 1 retro e o
arquivamento do protocolado.
São Paulo, 16 de janeiro de 1998.
Luiz Antonio Guimarães Marrey, Procurador-Geral de Justiça

Interessada: Eliana Leonel Ferreira, 2- Promotora de Justiça Cível do
Foro Regional do Jabaquara-Saúde 1
1.
concluo que:

Pelas razões expostas no parecer da Assessoria Jurídica, que aprovo,

a) há vedação constitucional ao exercício, por membro do Ministério
Público, das funções públicas de conciliador e juiz leigo (Constituição Federal,
art. 128, § 5Ü, inciso II, letra d), não cabendo, portanto, a atuação, nessa
qualidade, perante o Juizado Especial Cível;
b) a intervenção do Ministério Público no Juizado Especial Cível é
adm issível nas hipóteses - aliás raras - em que haja interesse público,
evidenciado pela natureza da lide ou pela qualidade da parte, tanto mais porque,
embora a Lei n° 9.099/95 proíba a presença de incapazes no pólo passivo,
autoriza o ajuizamento de demanda pelo menor que tenha 18 anos completos,
caso em que é necessária, em princípio, a atuação protetiva da Instituição;
c) essa participação eventual do Ministério Público no Juizado Especial
Cível deverá ser precedida de intimação pessoal, no prazo legal (artigo 84 do
Código de Processo Civil c.c. artigo 224, inciso XI, da Lei Orgânica do
Ministério Público);
d) assim, um a vez intimado, deverá o membro do Ministério Público
participar das audiências previstas no Juizado Especial Cível, caso esteja
configurada, realmente, a hipótese legal de intervenção;
e) desse modo, como o promotor natural poderá se preparar para o
cumprimento dessa função, cujo exercício ainda é relativamente raro, não é

AGRAVO DE INSTRUM EN TO Ny 145.882-4/7
Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Flávio Pinheiro, Relator
do Agravo de Instrumento ny 145.882-4/7.
Agravante: Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e
Empregados de Empresas de Processamento de Dados do Estado de São Paulo
Agravados: Companhia de Processamento de Dados do Município de
São Paulo - Prodam e Ministério Público do Estado de São Paulo
O M inistério Público do Estado de São Paulo, representado pelo
Procurador-Geral de Justiça, vem, respeitosamente, nos autos do processo em
epígrafe, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que indeferiu medida liminar em processo cautelar.
Nestes termos, requerendo a juntada desta contraminuta aos autos.
Pede deferimento.
São Paulo, 5 de maio de 2000.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nü 145.882-4/7
Agravante: Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados
e Empregados de Empresas de Processamento de Dados do Estado de São
Paulo
Agravados: Companhia de Processamento de Dados do M unicípio de
São Paulo - Prodam e Ministério Público do Estado de São Paulo
CONTRAMINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
Colenda Corte,
Egrégia Turma,
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
que, em m edida cautelar preparatória, indeferiu lim inar por ausência de
comprovação dos elementos autorizadores para sua concessão.
A rgum enta o agravante que, se o fu m u s boni iuris já teria sido
reconhecido em um primeiro pronunciamento, o que não é verdadeiro, a r.
decisão agravada peca por não antever o periculum in mora. Sustentando que a
realização do concurso público provocará p rejuízos irreparáveis aos
empregados, que ficarão desprovidos de fonte de renda necessária ao sustento
próprio e de suas famílias, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
da r. decisão agravada (fls.).
O efeito ativo não foi concedido (fls.), nem m esm o em sede de
reconsideração (fls.), tendo sido juntadas as informações prestadas pelo Ilustre
Juiz de Direito da 26ü Vara Cível (fls.). Anote-se, ainda, que a Agravada
Companhia de Processamento de Dados do Município de São Paulo - Prodam
não foi intimada a oferecer contraminuta, porque ainda não citada no processo
principal (fls.).
E a síntese necessária.
2. Dos fatos - Promoveu o Agravante medida cautelar antecedente de
ação declaratória de nulidade de ato jurídico, cumulada com obrigação de não
fazer. Relata que a 3a Promotoria de Justiça da Cidadania e a Companhia de
Processamento de Dados do Município de São Paulo celebraram, em 29 de março
de 1999, compromisso de ajustamento, com o propósito de adequar o processo
de recrutamento e seleção dos empregados da Prodam aos termos do artigo 37,
inciso II, da Constituição Federal. Pelo acordo ficou ajustada a apresentação,
pela Prodam, de relação de cargos que não são de confiança e, portanto, de
necessário preenchimento através de concurso público (a ser realizado conforme
cronograma) que, uma vez encerrado, excluiria do quadro de empregados aqueles
que não teriam se submetido ao certame público ou não aprovados.
Não concordando com o com prom isso de ajustam ento, aponta o
re q u e re n te os fu n d am en to s para ju s tific a r a n u lid ad e, p le ite a n d o o
reconhecimento liminar na medida cautelar porque:
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(a) entende não ser correta a submissão dos empregados a concurso
público, pois sociedade de economia mista - como é a Prodam - sujeita-se ao
regime jurídico de empresa privada que, ademais, exige contratação de mãod e-o b ra esp ecializad a, com perm anente atualização e m odernização,
inco m p atív el com o concurso público, que iria im o b ilizar o quadro
empregatício;
(b) por envolver negociação coletiva de trabalho, o sindicato deveria
ter participado das discussões, o que não ocorreu, vislumbrado a infringência
do artigo 8Ü, incisos III e IV, da Constituição Federal;
(c) o compromisso de ajustamento atinge contratos de trabalho já
aperfeiçoados, o que significa ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito
adquirido, como previstos no artigo 5Ü, inciso XXXVI, da Constituição Federal;
(d) por revelar apenas, como sugere, o “entendimento ostentado pela
Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital” (fls.), ao qual não aderiu os
diretores da Prodam, referido acordo é nulo, por ofensa ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5°, incisos LIV e
LV, da Constituição Federal.
Em se g u id a , pleiteo u que o p ed id o c a u te la r fo sse ate n d id o ,
lim inarm ente, sustentando a existência (a) do fu m u s boni iuris, que se
caracterizaria pelo próprio mérito do processo cautelar, vale dizer, a nulidade
do compromisso de ajustamento e (b) do periculum in mora, consistente na
alegada indevida submissão dos empregados ao concurso público (fls.).
O Agravante não tem razão. Senão vejamos.
3.
Da finalidade do pedido liminar em processo cautelar - Pretende o
Agravante fazer crer a esta Colenda Câmara que a fumaça do bom direito e o
perigo da demora se fazem presentes no caso em tela, a ponto de justificar a
concessão de liminar pleiteada. Mas tal medida não devia, por certo, ser
concedida, mostrando-se correta a r. decisão agravada (fls.), bem como o r.
pronunciamento de fls.
Isto porque os instrumentos processuais são colocados à disposição
dos indivíduos para que deles se utilizem de acordo com a proteção que desejam
obter ao bem da vida. Bem por isso, ao lado das tutelas cognitiva e executiva,
desenvolveu-se a tutela cautelar, destinada a assegurar o resultado efetivo do
processo, seja de acertamento de uma relação jurídica, seja de realização, no
mundo prático, de um comando jurídico.
Essa terceira modalidade acautelatória se mostra essencial diante da
impossibilidade de se prestar, concomitantemente ao momento de ofensa ao
direito, a tutela para resguardá-lo. A tutela cautelar se mostra útil para evitar
que danos sejam causados àquele que tem razão e que deve se submeter ao
tempo para obter a proteção jurisdicional.
Além da demora do processo, convém ponderar igualmente a hipótese
do direito possivelmente não resistir integralmente a qualquer lapso temporal.
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Assim, mais que evitar danos, objetiva a tutela cautelar preservar o direito que
pode estar em vias de ser extinto pelo comportamento de outrem.
Por isto, é característica do processo cautelar a natureza da cognição
realizada pelo juiz. Com base nos elementos deduzidos pelo autor na petição
inicial e no momento em que a recebe, o juiz exerce conhecimento sumário e
superficial para, então, assegurar os resultados práticos que coincidem com a
efetividade do processo principal.
Na análise do m érito da tutela cautelar, deve o ju iz exam inar a
“p lau sib ilid a d e do resultado favorável ao req u e re n te ”, v erificando a
“necessidade dessa providência a fim de afastar o risco de comprometimento
do resultado final. É necessário que exista algo possível de proteção provável
(fum us boni iuris), que demande medida urgente para afastar algum perigo,
incom patível com o tem po necessário para que a tutela seja concedida
definitivamente (periculum in mora)” (José Roberto dos Santos Bedaque,
“Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência”, São Paulo,
Malheiros, pág. 115).
Deste modo, é preciso que, no curso do processo cautelar, demonstre o
interessado a existência do mérito de seu pedido, isto é, do fu m u s iuris e do
periculum in mora.
Entretanto, como já acenado acima, as relações entre os indivíduos
demonstram, muitas vezes, a existência de graus de intensidade de perigo na
demora da prestação jurisdicional, de forma a torná-la imprescindível ainda
no início do processo. Pode o interessado se ver diante de um a situação que
impeça, ate mesmo, a espera da tutela cautelar, que somente deve ser concedida
mediante a comprovação do fum us boni iuris e do periculum in mora. Precisa,
assim, de um a tutela inicial, preliminar, com a apresentação da exordial, para
salvaguardar seu direito que poderá não resistir à espera da tutela cautelar.
Neste aspecto, o interessado pode formular pedido liminar e o juiz o
examinará em cognição sumaríssima, calcada na afirmação e na demonstração
prim a facie da ocorrência do fum us boni iuris e do periculum in mora narrados
pelo autor na petição inicial.
Daí se depreende que, antes da demonstração real da ocorrência da situação
de perigo (pela demora do processo), aliada à concreta plausibilidade do direito do
autor - que é o mérito do processo cautelar -, é possível a concessão de tutela
liminar, tão provisória e instrumental quanto a tutela cautelar, mas apenas deferida
inicialmente e mediante a demonstração sumaríssima de uma lesão previsível e
iminente, somada à possibilidade do Direito amparar a pretensão do requerente.
Para que isto se dê, é preciso que o interessado acene com uma situação
concreta de dano a seu direito, impossível de se aguardar sua prova durante a
instrução cautelar, narrando a fumaça do bom Direito que o resguardaria.
Deseja-se com um a liminar em processo cautelar adiantar a proteção
que se pretende dar a um processo futuro: peço que, ao invés de se assegurar o
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processo cautelar posteriorm ente, essa segurança seja dada no início da
demanda, liminarmente, muitas vezes postergando o exercício do contraditório
e da ampla defesa para um momento ulterior, justamente para não frustrar o
objetivo da concessão inicial, que é evitar a lesão ao direito.
Vê-se, portanto, que a análise da intensidade do perigo de dano ao direito
se atrela ao nível de cognição exercido pelo juiz: dependendo da situação narrada
pelo interessado, a tutela será mais sumária quanto superficial a cognição, no caso
de concessão de liminar. Mas isto não isenta o interessado de comprovar, de modo
sumaríssimo, que suas alegações são plausíveis e o risco da demora, verossímil.
4.
Da impossibilidade de concessão da liminar no caso dos autos:
ausência de lesão iminente - Alega o Agravante que o com prom isso de
ajustamento está prestes a provocar uma lesão ao direito dos empregados filiados
ao sindicato, porque a realização do concurso público impedirá que eles retirem
o sustento próprio e de suas famílias. Por isso inquina o acordo de nulo.
De início, verifica-se que em nenhum momento foi anunciada uma
situação concreta de dano iminente: a simples realização do concurso não faz
supor que, de imediato, os empregados serão dispensados. Ao contrário: o que
se pretende é proporcionar a possibilidade de acesso de todos ao concurso
público, inclusive dos integrantes do atual quadro de pessoal, sendo a dispensa
dos reprovados um dos últimos atos a se realizar, conforme cronograma a
respeito. Por isto, não há o perigo da demora na espera da tutela cautelar.
Por outro lado, a alegação do Agravante não é capaz de conduzir à
conclusão que deseja. De fato, afirmar que poderá sofrer lesão porque o certame
público será realizado significa pretender retirar de uma situação a conseqiiência
que ela não é capaz de produzir.
A alegação do agravante é genérica e divorciada de qualquer elemento
de apuração real, nesta sede, de sua existência ou mesmo de sua urgência. E
tanto isto se mostra verdadeiro que, proposto o processo cautelar em junho de
1999, seu prosseguimento se deu sem a concessão de liminar ou mesmo de
efeito ativo por esta C. Câmara: o concurso público está se desenvolvendo,
sem a notícia, evidentemenle, de que qualquer empregado tenha perdido o seu
sustento ou de sua família por tal motivo.
Por isto, a situação de suposto perigo que o Agravante narra não se
configura urgente, irreparável ou de difícil reparação, porque a conotação que
a ela dá é puramente econômica, não se podendo impor sacrifício ao princípio
do contraditório, dispensando uma cognição sumária ou mesmo exauriente se
o direito que se pretende proteger pode ser reparado monetariamente.
E se mais não fosse, a dispensa do empregado não aprovado no concurso
público está prevista no item 10 do compromisso de ajustamento, com o
n e cessário pagam ento dos direitos trab alh istas, denotando, assim , a
possibilidade de reparação de eventual dano.
Se não está delineada a situação de urgência apta a dispensar a necessária
instrução a ser realizada no processo cognitivo, - para que obtenha o Agravante,
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como deseja, a declaração de nulidade do compromisso de ajustamento - não
se mostra adequada a tutela cautelare, muito mais razão, a concessão de liminar.
5.
Da impossibilidade de concessão da liminar no caso dos autos: ausência
de fumaça do bom direito - Se o perigo da demora não existe, como acima se
demonstrou, a fumaça do bom direito também não se evidenciou no caso presente.
Com efeito, a fundamentação oferecida na exordial, e repetida na minuta
de agravo, não é suficiente, compatível ou razoável com o pedido, liminar ou
cautelar, de suspensão da eficácia do compromisso de ajustamento.
Em nenhum momento indicou o Agravante qualquer elemento que
contrarie a formação do ato jurídico, passível de fundamentar sua declaração
de nulidade (cf. arts. 82 e 145 do Código Civil).
De fato, o objeto tratado no compromisso de ajustamento é lícito: através
dele, a 3a Promotoria de Justiça, procurando proteger o direito difuso consistente
no respeito à Constituição Federal, celebrou com a Prodam acordo, consistente
no ajustamento de uma conduta, traduzida em obrigação de fazer, “certa quanto
à sua existência e determinada quanto ao seu objeto” (cf. Hugo Nigro Mazzilli,
“O inquérito civil”, São Paulo, Saraiva, 2000, págs. 302-303). Ademais, por se
tratar de um ato consensual assinado por todos os envolvidos, evidente se mostra
a convergência de vontade entre eles, e não mera submissão, como pretende
fazer crer o Agravante, em que a vontade do Ministério Publico teria prevalecido.
Se entende ser o caso de vício de vontade de qualquer das partes, deveria
o Agravante ter indicado os fundamentos para a anulação do pacto, conforme
previsto no artigo 1.030 do Código Civil - dolo, violência ou erro essencial
quanto à pessoa ou coisa controversa.
Ao contrário do que determina a lei civil, indicou apenas fatos que
sequer atingem a constituição ou eficácia do compromisso de ajustamento.
Com efeito, ainda que se trate do mérito do processo cautelar, convém
nesta sede tecer breves considerações que afastam a fumaça do bom Direito.
A Prodam é uma sociedade de economia mista, que tem por objeto “a
execução de serviços de processamento de dados e tratamento de informações
para os órgãos da administração direta e indireta do Município de São Paulo”
(conforme art. 3Ü, inciso I, do Estatuto Social em anexo). Bem se vê que presta
serviço público e, por isto, deve seguir as mesmas regras para qualquer empresa
que se dedique a tarefa de busca do bem comum, independentemente de sua
personalidade jurídica. Tem uma função social, portanto, a ser prestada de
um a forma mais rápida e flexível.
De fato, a sociedade de economia mista nada mais é do que o resultado
da atuação conjunta do Estado com particulares para a realização de objetivos
coletivos (e não sociais, como ocorreria em um a em presa privada), em
determ inados setores da produção que o próprio Estado indica, estando
vocacionada para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de
atividade econômica.
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Em virtude desta dúplice possibilidade de atuação, tem-se entendido
que o regime jurídico da sociedade de economia mista é híbrido, variável de
acordo com a atividade que realiza.
Uma vez que integra a Administração Indireta, deve a sociedade de
economia mista seguir os princípios no artigo 37 da Constituição Federal,
principalmente aquele previsto no inciso II que determina a realização de
concurso público para o ingresso de pessoas em seus quadros.
O regime jurídico de Direito Privado previsto no art. 173, § l ü, da
Constituição Federal não se aplica às sociedades de economia mista que prestam
serviço público, mas apenas àquelas que exploram atividade econômica.
Contudo, esta regra não afasta a exigência do concurso público mesmo
a estas entidades, como já esclareceu o Ilustre Ministro Celso de Mello:
“Impõe-se observar, ainda, que a regra inscrita no art. 173, § l ü, da
Constituição Federal - precisam ente porque destinada a inibir, no plano
normativo, possíveis tratamentos preferenciais em benefício dos entes estatais
- não exonera as empresas públicas e as sociedades de economia mista da
obrigação jurídico-constitucional de elas também, e ainda que exploradoras de
atividade empresarial na área econômica, promoverem a contratação de seus
empregados mediante prévia realização de prova seletiva de caráter público”
(Mandado de Segurança nQ21,322-DF in RTJ 146/149).
A doutrina é unânime em revelar o engano daqueles que sustentam que
a sociedade de economia mista prestadora de serviço público segue o regime
jurídico de Direito Privado. Confira-se, a propósito, Celso Antonio Bandeira
de Mello, “Curso de Direito Administrativo”, São Paulo, Malheiros, 2000, págs.
153-154 e 177-178; Maria Sylvia Zanelladi Pietro, “Direito Administrativo”,
São Paulo, 1998, pág. 338 e Alexandre de Moraes, “Direito Constitucional”,
São Paulo, Atlas, 2000, pág. 315).
Deste modo, se a sociedade de economia mista foi criada para atingir o
bem comum, deverá fazê-lo com o máximo de eficácia. E, um dos modos de
realizar esta tarefa consiste na escolha impessoal dos indivíduos que vão realizar
a consecução do bem geral, através do concurso público, que é regra que não
admite exceção, pois pretende garantir o princípio da isonomia previsto no
artigo 5Ü, caput, da Constituição Federal.
Como mesmo afirmado pela Agravante, o serviço de informatização
necessita de indivíduos capacitados e treinados segundo as mais atuais técnicas,
afastando-se aqueles que estão distanciados das novidades tecnológicas. E, se
os atuais empregados não tiverem sucesso no concurso público, a um a única
conclusão se poderá chegar: que eles não dispunham do aparato técnico
adequado à prestação do serviço público. Antes de “engessar” (sic - fls.) o
quadro de empregados, o concurso público escolherá os melhores profissionais,
os mais capacitados e atualizados com as novidades do mundo da informática.
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Se a obediência à Constituição Federal não interessa ao grupo de
indivíduos sindicalizados, isto não significa afirmar, como faz a Agravante,
que o compromisso de ajustamento é nulo, inexistindo, ainda, o mínimo de
verossimilhança nas alegações de ofensa ao direito adquirido, devido processo
legal, contraditório e ampla defesa. Isto porque não há que se falar em direito
adquirido contra regras da Constituição Federal.

RECURSO ORDINÁRIO Nü 65.020-0/9-01

6.
reparos porque:

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente,
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Insignes Ministros,

Em conclusão, depreende-se que a r. decisão agravada não merece

(a) o periculum in mora não restou sequer alegado, porque os
argumentos oferecidos não denunciam uma situação verossímil que sustente a
concessão de tutela liminar, urgente e de cognição sumaríssima;
(b) a pretensa situação de perigo narrada pelo Agravante não existe,
porque o dano (que não foi provado prima facie) não se configura irreparável
ou de difícil reparação;
(c) o fum us boni iuris não existe, porque a regra constitucional do
concurso público incide para as sociedades de economia mista, sejam elas
prestadoras de serviço, como é o caso da Prodam, sejam elas exploradoras de
atividade econômica;
(d) não foi alegado qualquer defeito na constituição do compromisso
de ajustamento, capaz de gerar sua nulidade, sendo as alegações oferecidas
desprovidas de qualquer fundamento jurídico;
(e) não há que se falar em ofensa ao direito adquirido, devido processo
legal, contraditório e ampla defesa contra o respeito aos princípios basilares da
Constituição Federal, como são a acessibilidade aos cargos públicos e a
isonomia dos indivíduos.
Ante o exposto, aguarda a Procuradoria-Geral de Justiça que seja negado
o efeito pleiteado pelo Agravante, mantendo-se a eficácia do compromisso de
ajustam ento celebrado entre o M inistério Público e a C om panhia de
Processamento de Dados do Município de São Paulo. Requer, ainda, que seja
negado provimento a este agravo ante a total ausência de fundamento plausível
para a reforma da r. decisão agravada ou mesmo de probabilidade de ocorrência
de perigo de dano ou da fumaça do bom direito a justificar a concessão da liminar.
São Paulo, 5 de maio de 2000.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça
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Recorrente: Sr. Prefeito do Município de Araraquara
Recorrido: Sr. Presidente do Conselho Superior do Ministério Público

1. Trata-se de recurso ordinário interposto com fundamento no artigo 105,
inciso II, alínea b, da Constituição Federal, tirado contra o v. acórdão de fls.
Em suas razões, insiste o recorrente na tese de ausência de justa causa
para justificar a abertura de inquérito civil pelo Ministério Público, aduzindo,
ademais, que prestou todas as informações requisitadas. Pretendendo discutir,
nesta oportunidade, a veracidade da notícia da imprensa que provocou a atuação
ministerial, requer o provimento do recurso para trancar o inquérito civil (fls.).
É o relatório necessário.
2. O presente recurso não merece ser conhecido por falta de requisitos
de admissibilidade, quais sejam (a) ausência de interesse recursal e (b) falta de
impugnação específica contra o v. acórdão recorrido.
2.1.
A usência de interesse recursal: a falta de utilidade de novo
julgamento - Em passagem que se tornou célebre, José Carlos Barbosa Moreira
focaliza, com elegância, o interesse em recorrer, escrevendo: “A noção de
interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no binômio utilidade +
necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada, necessidade da via
que se escolhe para obter essa providência. O interesse em recorrer, assim,
resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente
possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que
corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a
emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o
recurso para alcançar tal vantagem” (cf. “Comentários ao Código de Processo
Civil”, vol. V, 5* ed., Forense, 1998, nü 167, pág. 295).
Pois bem. No caso em análise, embora tenha sido derrotado, o autor
não tem interesse no recurso ordinário, porque eventual provimento nenhum
proveito concreto lhe traria.
Com efeito. O Ministério Público do Estado de São Paulo, através do
Promotor de Justiça de Araraquara, instaurou o Inquérito Civil n- 07/99, para
investigar a notícia veiculada na “Tribuna Impressa”, que informava que a
Prefeitura de Araraquara deixava de promover execução fiscal pelo não
pagamento de IPTU e ISS, sendo que o índice de inadimplência alcançava
90% dos contribuintes.
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Referido procedimento de investigação foi arquivado em l üde fevereiro
de 2000 pela Promotoria de Justiça de Araraquara, por falta de elementos para
a caracterização do ato de improbidade administrativa. E o Conselho Superior
do Ministério Público, ora recorrido, homologou referido arquivamento em 4
de abril de 2000 (cf. documentos em anexo).
Este mandamus foi impetrado com o intuito de trancar o inquérito civil
por ausência de justa causa, pois o ora recorrente estaria sofrendo com a alegada
indevida atuação investigativa do Ministério Público. Este órgão, após encerrar
a colheita de provas, concluiu pela falta de elem entos que indicassem a
ocorrência de atos de improbidade administrativa.
Daí se compreende que, para o recorrente, o julgamento deste recurso
não trará qualquer situação de vantagem: se este mandamus foi impetrado com o
intuito de estancar as investigações do Ministério Público, este fim já foi alcançado
com o arquivamento do inquérito civil. E, do ponto de vista prático, nenhuma
modificação benéfica o hipotético provimento deste recurso trará ao recorrente.
Por outro lado, o processo não tem por escopo “proporcionar ocasião para
o debate de puras teses, sem consequências concretas para a fixação da disciplina
do caso levado à apreciação do juiz” (cf. Barbosa Moreira, ob. cit., pág. 298). Se
assim é, igualmente impertinente se mostra o debate neste recurso da questão posta
pelo recorrente, com o intuito de fixar os limites para a apuração, em inquérito
civil, de fatos que indicam indícios de atos de improbidade administrativa.
Se nenhum proveito reverterá em favor do recorrente, ausente está
utilidade de novo julgamento, motivo pelo qual este recurso não deve ser
conhecido.
2.2.
Ausência de interesse recursal: falta de impugnação específica
contra o v. A córdão recorrido - O presente recurso também não merece
conhecimento por insistir o ora recorrente em repetir sua motivação, já exposta
na exordial, conjugando-a com matéria de fato de prova incabível nesta sede.
Com efeito, inconformado em não receber a proteção jurisdicional que
se diz credor, informa o recorrente que (a) em sua requisição, o Promotor de
Justiça oficianle não fez indicação, concreta e específica, sobre o ato de
improbidade administrativa que pretendia investigar; (b) que, mesmo com alto
índice de inadimplência, somente a prescrição estimularia o Poder Executivo
ao ajuizamento de execuções fiscais; (c) que a notícia veiculada pela imprensa,
e que provocou o ajuizamento do inquérito civil, é inverídica, apresentando
números que comprovariam suas alegações.
De início convém anotar que, como já ressaltado nas informações adrede
oferecidas (fls.), a prova documental oferecida pelo recorrente se mostrou
insuficiente para comprovar, de plano, suas afirmações e qualquer dilação probatória
para tal intuito se mostra incompatível com os limites específicos do mandado de
segurança.
Por outro lado, em nenhum momento o recorrente ataca o v. Acórdão
recorrido, objetivando discutir a justiça de sua motivação: apenas reprisa
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argumentos, acrescenta novos temas, requer, em suas razões recursais, a análise
de argum entação que dependeria de prova. Isto, com efeito, desvirtua a
finalidade do recurso ordinário constitucional.
Com efeito, aquele que não concorda com uma decisão pode criticá-la,
utilizando-se do sistem a recursal, apresentando os motivos pelos quais
considera-a errada: compete ao recorrente argüir o erro e provar sua ocorrência,
pois se exige que os recursos sejam fundamentados.
E se o recorrente insiste na tese da impetração, sem questionar o acórdão
recorrido, é o caso de não conhecimento do recurso (STJ, Sexta Turma, RMS
nQ3.553-0-RJ, Rei. Min. Vicente Leal, j. 19.12.1995 e RMS nü 7.592-PE, Rei.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. 6.5.1997), por falta de requisito intrínseco
de admissibilidade. E se, além disto, apresenta tese nova que, ademais, demanda
instrução probatória, esta não é a via processual adequada, razão pela qual este
recurso não deve ser conhecido.
3.
No mérito: não provimento do recurso - Se as preliminares argüidas
não forem aceitas, o que se diz apenas para argumentar, no mérito o presente
recurso não merece acolhimento.
Em suas razões recursais, aduz o recorrente que, em nenhum momento,
o M inistério Público fez indicação dos possíveis atos de im probidade
administrativa que teriam sido praticados.
Contudo, uma leitura atenta da portariade instauração (fls.) indica a matéria
jornalística como fundamento para o início das investigações, inclusive apontando
a circunstância da inadimplência dos tributos municipais e a inércia do Poder
Público em promover as medidas judiciais cabíveis para seu recebimento.
Estes fatos, indicam sim - diversamente do quanto sustentado pelo
recorrente - , a possibilidade de ocorrência de improbidade administrativa. Em
nenhum momento se afirmou que tais atos teriam, de fato, se configurado: a
instauração de inquérito civil aponta, apenas, a necessidade de uma apuração
aprofundada, para que o membro do M inistério Público se convença da
e x istê n c ia de indícios de im probidade e p o ssa, assim , propor, com
responsabilidade, a ação civil pública pertinente.
E os fatos indicados na portaria são determinados e concretos e se
afastam da generalidade e indefinição atribuídos pelo recorrente. Ora, ao se
informar que a apuração se centraria em eventual om issão da Prefeitura
Municipal de Araraquara em executar a grande maioria dos contribuintes de
IPTU e de ISS, indicou-se um fato específico, cuja investigação compete ao
Ministério Público, que tem o dever de proteger o patrimônio público, inclusive
contra atos dos administradores, que descumprem seus deveres (Constituição
Federal, art. 29, inciso III).
Bem por isto ensina Hugo Nigro Mazzilli que “na defesa do patrimônio
p ú b lic o , a no ção de resp o n sa b ilid ad e supõe a n á lise da m o ralid ad e
administrativa, que é princípio informador da administração pública. A noção
de im oralidade administrativa liga-se à teoria do desvio de poder ou de
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finalidade” (“A defesa dos interesses difusos em juízo”, São Paulo, Saraiva,
1997, pág. 54).
E, para a instauração do inquérito civil, basta a suspeita razoável de
improbidade administrativa e, a partir daí, a realização de diligências para se
apurar o ato; os resultados irão orientar o procedimento do Promotor de Justiça,
que poderá ser a propositura da demanda ou o arquivamento do inquérito civil.
No caso presente, como já acenado nas preliminares, o Inquérito Civil n2
07/99 foi arquivado porque “não restou demonstrado nos autos que a municipalidade
não realizava regularmente suas cobranças judiciais ou que pudesse haver
beneficiamento de certos devedores por atos omissivos de agentes do Poder Público”
(cf. documento em anexo). Este entendimento foi homologado pelo Conselho
Superior do Ministério Público, inexistindo, portanto, qualquer investigação em
andamento, que implique em ofensa a direito líquido e certo do recorrente.
No mais, reitero o teor das manifestações de fls., que apontam o acerto
do v. Acórdão de 182/187, que merece ser mantido.
4.
Pelos motivos expostos, aguardo o não conhecimento deste recurso
ordinário, por ausência de interesse-utilidade em recorrer e por falta de
impugnação específica contra o v. Acórdão recorrido. No mérito, aguardo seu
não provimento, por não comprovação de ofensa a direito líquido e certo.
São Paulo, 30 de junho de 2000.
José Roberto Garcia Durand, Procurador-Geral de Justiça em exercício
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M ANDADO DE SEGURANÇA N2 74.419-0/9
Excelentíssimo Senhor Desembargador Vice-Presidente,
1. Atendendo ao pedido contido no Ofício n2 5.513/2000, venho, através
deste, apresentar as informações referentes ao Mandado de Segurança n2 74.4190/9, impetrado por O.J.G.
Alega o impetrante que o novo regime constitucional, advindo com a
Emenda Constitucional nQ20, de 15 de dezembro de 1998, veda o desconto da
contribuição previdenciária tanto aos inativos da Previdência Social, quanto aos
servidores públicos inativos. Por isto, entende que o ato administrativo que indeferiu
o pedido de cessação da contribuição em favor do IPESP em seus proventos mensais
ofende direito líquido e certo, indicando, como fundamentação, o disposto nos
artigos 40, §§ 12 e 195. inciso II, ambos da Constituição Federal (fls.).
Contudo, não existe o direito que o impetrante alega possuir. E, para
tanto, será feita a análise conjunta de diversos dispositivos da Em enda
Constitucional nü 20/98, mas principaímente do: (a) artigo 12, que introduziu o §
12 ao artigo 40 da CF; (b) artigo l 2, que deu nova redação ao inciso II do artigo
195 da CF; c) artigo 3Ü e seu § l 2, que instituiu a isenção de contribuição
previdenciária aos servidores públicos que, até a data de publicação da emenda,
contavam com o tempo de serviço necessário à obtenção de aposentadoria integral.
2. Preliminarmente: carência da ação mandamental - A presente ação
não merece ter seu mérito analisado diante da ausência da comprovação do
requisito ensejador desta via constitucional.
O mandainus deve se fundam entar na com provação im ediata da
necessidade de proteção a direito líquido e certo. Contudo, não há comprovação
do suposto direito líquido e certo do impetrante, limitando-se a petição inicial
a identificá-lo com a suposta aplicação do artigo 195, inciso II, da Constituição
Federal aos servidores públicos inativos, ampliando a aplicação do Regime
Geral da Previdência Social aos servidores públicos, em extensão da regra do
artigo 40, § 12, do mesmo diploma. E esta aplicação ocorrería porque, em duas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade, teria o Egrégio Supremo Tribunal
Federal suspenso, liminarmente, a eficácia de artigos de lei que continham as
expressões “e inativo, e dos pensionistas” e “do provento ou da pensão”.
Os documentos juntados são insuficientes para evidenciar a existência
de direito líquido e certo: ignora-se o conteúdo das leis inquinadas de
inconstitucionais ou mesmo sua abrangência. O impetrante apenas comprovou
a suspensão da eficácia de expressões de textos de lei, mas não comprovou que
seu caso se inseria na m esm a hipótese, a ponto de receber, em sede
administrativa, o mesmo tratamento.
O direito líquido e certo é aquele resultante de fato certo, passível de
comprovação de plano por documento inequívoco, sendo “requisito de ordem
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processual, atinente à existência de prova inequívoca de fatos em que se basear
a pretensão do impetrante e não com a procedência desta, que é matéria de
mérito” (STF, R E n.- 117.936-8 in RT 687/215). No caso presente, o impetrante
não fez esta prova, mostrando-se impertinente para tal finalidade a existência
de interpretação provisória, proferida em sede de liminar, sobre os efeitos de
um a lei cujo texto sequer foi apresentado.
O fato do Egrégio Supremo Tribuna! Federal ter concedido liminar,
por outro lado, não conduz ao efeito vinculante que pretende o impetrante
imprimir ao presente caso. A decisão é, como toda liminar, provisória e preferida
segundo juízo superficial e limitado de cognição da matéria de fundo.
Do texto do artigo 40, § 12, da CF, não é possível extrair a conclusão
que o impetrante pretende e a existência de duas decisões liminares em ação
direta de inconstitucionalidade (que suspende a eficácia de expressões de leis
promulgadas por Estados-membros, ao qual o servidor público não está ligado)
não torna seu direito líquido e certo.
Por esta razão, a liminar não deve ser concedida e, por idêntico motivo,
o m andado de segurança não m erece conhecim ento, por ausência de
comprovação, de plano, de direito líquido e certo.
3.
Se a preliminar foi rejeitada, o que não se deseja, mas apenas se diz
ad armentandum, no mérito, o impetrante não tem razão.
O sistema previdenciário brasileiro é composto de três conjuntos de
regimes jurídicos, a saber, (a) o Regime Geral da Previdência Social (CF, arts.
194/195 e 201); (b) o Regime de Previdência Privada Complementar (CF, art.
202); c) o Sistema Oficial de Previdência dos Servidores Públicos (CF, art.
40).
O Estado, através da Emenda Constitucional nü 20/98, procurou
restabelecer o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência, diante
da notória impossibilidade de continuação do sistema, então vigente, impondo,
para a arrecadação de recursos, um sistema contributivo para a formação da
fonte de custeio da previdência (arts. 40, caput, 201, caput, ambos da CF).
O servidor público pode estar vinculado seja ao Regime Geral da
Previdência Social, seja ao Sistema Oficial de Previdência dos Servidores
Públicos. Com efeito, dispõe o artigo 40, caput, da Constituição Federal que o
regime de previdência de caráter contributivo destina-se aos servidores titulares
de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Já o R egim e G eral da Previdência Social atinge o servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público (art.
40, § 13, da Constituição Federal).
A Constituição Federal ressaltou o caráter contributivo tanto o Regime
Geral da Previdência Social como o Sistem a Oficial da Previdência dos
Servidores Públicos (arts. 40, caput, e 201, caput).
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Com efeito, o Regime Geral da Previdência Social é custeado por
recursos provenientes (a) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; (b) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada; c)
do trabalhador e demais segurados da previdência social, excluindo-se qualquer
contribuição sobre a aposentadoria e pensão; (d) dos concursos de prognósticos
(art. 195 da Constituição Federal).
Já o Sistema Oficial da Previdência dos Servidores Públicos deve ser
custeado pelo Estado e pelos servidores públicos.
A diversidade da formação da fonte de custeio do Regime Geral da
Previdência Social e do Sistema Oficial da Previdência dos Servidores Públicos
produz reflexos nos benefícios concedidos ao servidor público e ao trabalhador.
A ssim , p o r exem plo, o s e rv id o r p ú b lic o p ode se a p o se n ta r
voluntariamente, se homem, aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição,
com tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria (art. 40, § 1ü, inciso III, letra a
da CF), com proventos integrais que corresponderão à totalidade da remuneração
então percebida (art. 40, § 3Ü, da CF). Por seu turno, a pensão terá valor igual
aos proventos do servidor falecido (art. 40, § 7Ü, da CF).
Já o trabalhador, para se aposentar, deve contar, se homem, com 65
anos de idade e com 35 anos de contribuição, fixando-se o valor máximo do
benefício pago pelo Regime Geral da Previdência Social - aposentadoria ou
pensão - em R$ 1.200,00, a ser reajustado de forma a preservar, em caráter
permanente, seu valor real (art. 201, § 7Ü, da CF e art. 14 da EC nQ20/98).
Veja-se que, no Sistema Oficial da Previdência dos Servidores Públicos,
é preciso que todos contribuam - ativos e inativos - justamente para garantir a
aposentadoria e a pensão em valor integral e igual à remuneração do servidor
público. Já no Regime Geral da Previdência Social, será paga aposentadoria
ou pensão em valor nunca superior a R$ 1.200,00.
Diante destas circunstâncias, o legislador constituinte dispensou o
aposentado e o pensionista da contribuição para o custeio da seguridade social
(“não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo
regime geral de previdência social de que trata o art. 201”).
Assim, considerando-se as categorias de cada grupo a que se destina,
conclui-se que o Sistema Oficial da Previdência dos Servidores Públicos é
diverso do Regime Geral da Previdência Social. E, desde que não haja colidência
com a finalidade das regras estipuladas, aplicam-se, no que couber, ao Sistema
Oficial da Previdência dos Servidores Públicos os requisitos e critérios fixados
para o Regime Geral da Previdência Social (art. 40, § 12, da CF).
A aplicação de normas do Regime Geral da Previdência Social ao
servidor público será possível se houver o respeito não apenas das regras
estipuladas no artigo 40 da Constituição Federal, mas, principalmente, ao
espírito que norteou a Emenda Constitucional nü 20, baseado na possibilidade
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de existência de um equilíbrio financeiro e atuarial sustentado, exigindo dos
contribuintes-servidores públicos a participação no custeio de sua própria
previdência e assistência social, concedendo-lhes, em contrapartida, benefícios
equivalentes (assim art. 149 da CF, com relação aos servidores estaduais e
municipais).
A Emenda Constitucional nü 20/98 tratou o trabalhador aposentado de
modo diverso do servidor público inativo, estabelecendo, como exemplificado
acima, idades e valores diferentes para a aposentadoria de um e de outro. Não
há razão para que o servidor público inativo receba um benefício que somente
ao outro foi concedido, pois inexiste igualdade de situações entre eles a ponto
de justificar uma identidade de tratamento.
Por tal motivo, a regra do artigo 195, inciso II, da Constituição Federal,
não é cabível ao regime previdenciário do servidor público: o servidor público
inativo não está dispensado da contribuição para seu sistema de previdência.
4.
Além da Emenda Constitucional nü 20/98 ter estabelecido di ferenças
sensíveis entre o regime previdenciário do servidor público e o regime geral da
previdência social - o que impede a incidência, para o primeiro, do disposto na
parte final do inciso II do artigo 195 da CF - há outra razão a indicar que o
servidor público inativo não está dispensado de qualquer contribuição.
De fato, ao disciplinar o Sistema Oficial da Previdência dos Servidores
Públicos, a Emenda Constitucional nü 20/98 procurou distinguir três grupos
distintos de servidores públicos: a) os aposentados; b) os que estavam em
atividade porque não preenchiam os requisitos legais para a aposentadoria; c)
os que, mesmo preenchendo os requisitos legais da aposentadoria integral,
estavam em atividade.
Para o primeiro grupo, não poderia o Estado impor qualquer alteração
no re c e b im e n to de aposentadoria; para o segundo grupo, a reform a
previdenciária tem incidência certeira. M as, para aqueles que, m esm o
preenchendo os requisitos legais, estão no auge de sua produtividade
pro fissio n al, regras diferenciadas deveríam ser criadas, para evitar a
aposentadoria precoce.
Com efeito, para o ente estatal não interessa a aposentação do servidor
que pode continuar em atividade, pois isto acarretará o pagam ento de
aposentadoria e de vencimentos a um outro servidor público que lhe tomará o
lugar. E para este servidor era preciso disciplinar, de maneira diferenciada, sua
situação.
Diante disto, concede o Estado a este servidor público do terceiro grupo
dupla possibilidade: a) aposentadoria a qualquer tempo, tendo já preenchido
os critérios legais da lei anterior; b) permanência em atividade, caso em que
será beneficiado com a isenção ( rectius, im unidade) da contribuição
previdenciária.
Atente-se que o servidor público, mesmo podendo se aposentar segundo
as regras então em vigor (tempo de serviço igual ou superior a 30 anos + de 5
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anos de efetivo exercício na carreira), escolhe continuar em atividade,
ressaltando-se que a ele não se aplicam as novas regras de aposentadoria (60
anos de idade e 35 de contribuição, para os homens e 55 anos de idade 30 de
contribuição, se mulher + 10 anos, no mínimo, de efetivo exercício no serviço
público + 5 anos, no mínimo, no cargo efetivo em que se der a aposentadoria),
mas estes critérios servem com o condições para a duração da isenção
previdenciária.
Para o servidor público da ativa que tem tempo para se aposentar - e
exciusivamente para estes - , desíina-se a isenção previdenciária. Isto porque o
Estado, se está proibido de ofender o direito adquirido daqueles que já
preenchem os requisitos legais, pode promover uma situação de vantagem, ao
interesse público e ao próprio servidor.
Assim, aquele que já tinha direito adquirido à aposentadoria, pode
requerê-la, m esm o em m om ento posterior regido por nova legislação,
p e rm a n e c e n d o em a tiv id a d e , receb en d o a isen ção da c o n trib u iç ã o
previdenciária.
Com isto, se encoraja a permanência no serviço público, garante-se o
direito à aposentadoria, na tentativa de se alcançar o equilíbrio financeiro
desejado pelo caput do artigo 40 da Constituição Federal.
5. Depreende-se, após esta análise, que a Emenda Constitucional nfi
20/98 foi norteada pelo propósito de retirar o sistema de seguridade social do
risco de colapso, evitando a paralisação de concessão dos benefícios.
Para tanto, o legislador reform ador (a) perm itiu que nenhum a
contribuição incidisse sobre a aposentadoria e a pensão concedidas pelo Regime
Geral de Previdência Social (art. 195, inciso II, parte fina! da CF); (b) concedeu
isenção da contribuição previdenciária aos servidores públicos que, ao tempo
da publicação da Emenda, contavam com o tempo de serviço necessário à
obtenção da aposentadoria integral (art. 3U, § l ü, da EC nü 20/98).
Se a Emenda Constitucional nü 20/98 desejasse que o servidor público
inativo fosse dispensado da contribuição, como pretende fazer crer o impetrante,
não teria concedido isenção da contribuição apenas ao servidor público que,
mesmo podendo se aposentar, prefere continuar em atividade. A isenção de
contribuição, no Sistema Oficial da Previdência dos Funcionários Públicos,
não está prevista para o servidor público inativo, não se podendo a este ampliar,
por via transversa, a isenção que a EC nü 20/98 concedeu apenas aos aposentados
do Regime Geral da Previdência Social.
6. No caso presente, o interessado se aposentou do cargo de Procurador
de Justiça em 12 de fevereiro de 1994 (conforme fls.), em data muito anterior
à Reforma da Previdência Social.
As regras de sua aposentadoria, por força do disposto no artigo 5Q,
inciso XXXVI, da CF não foram atingidas pela EC nü 20/98, diante da
impossibilidade de alteração da cláusula pétrea do respeito ao direito adquirido.
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A contribuição previdenciária devida ao Instituto de Previdência do
Estado de São Paulo pelos servidores públicos, inclusive os inativos (Lei
Complementar nü 180/78, art. 133) tem a mesma natureza da contribuição
previdenciária de que trata o artigo 3o, § Iü, da Emenda Constitucional nü 20/
98. Por esta razão, esta Procuradoria-Geral de Justiça concedeu aos membros
do Ministério Público que cumpriram as condições exigidas pelo artigo 3Ü, §
1° da EC nü 20/98 a isenção de contribuição previdenciária.
À evidência, os integrantes da Instituição que já estavam aposentados
- entre eles o impetrante - não foram abrangidos pela decisão de caráter
normativo, por absoluta falta de amparo legai, porque não tinham direito ao
benefício da isenção previsto somente para quem continuasse em atividade.
Concluo, portanto, que a inexistência de direito líquido e certo, aliada
à ausência de qualquer ato ilegal não permitem a concessão da ordem.
7. Por todo o exposto, aguarda-se:
a) a não concessão da liminar, porque não comprovados os requisitos
do fum us boni iuris e do periculum in mora, pois não há irreparabilidade do
dano que o impetrante alega sofrer;
b) a carência da ação mandamental, por falta de comprovação imediata
de lesão a direito líquido e certo;
c) a denegação da segurança, por absoluta inexistência de direito líquido
e certo ou mesmo de ato ilegal ou praticado com abuso de poder.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça
A córdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nQ
074.419-0/9-00, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante O.J.G., sendo
impetrado Procurador-Geral de Justiça.
A cordam , em Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por votação unânime, homologar a desistência, de conformidade com o
voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado.
O julgado teve a participação dos Desembargadores Márcio Bonilha
(Presidente, sem voto), Nigro Conceição, Luís de Macedo, José Osório, Hermes
Pinotti, Álvaro Lazzarini, Denser de Sá, LuizTâm bara, Paulo Shintate, Borelli
Machado, Flávio Pinheiro, Gildo dos Santos, Fortes Barbosa, Sinésio de Souza,
Jarbas Mazzoni, Menezes Gomes, Andrade Cavalcanti, Ruy Camilo, Mattos
Faria e Cezar Peluso.
São Paulo, 11 de abril de 2001.
Márcio Bonilha, Presidente
Vallim Bellocchi, Relator
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14.250

MANDADO DE SEGURANÇA Nü 74.419-0/9 - São Paulo
Impetrante(s): O J.G .
Impetrado(s): Procurador-Geral de Justiça
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por O.J.G. contra ato
do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo,
buscando seja reconhecido “... seu direito líquido e certo, julgue procedente a
presente ação para isentá-lo do desconto da contribuição em favor do IPESP,
mandando excluir tal verba de seu holerite a partir da data do protocolo desta
ação” (fls).
Após a vinda das informações (fls.), foi indeferida a liminar (fls.),
manifestando-se a Douta Procuradoria-Geral da Justiça pela denegação da
ordem (fls.).
Ingressou, no feito, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo
(IPESP) e requereu sua exclusão porque “apenas e tão-somente, apenas recebe a
referida contribuição através de repasse contábil efetivado sob a responsabilidade
da Fazenda Pública” (fls.). De sorte que “por não poder ser atingido diretamente
por eventual concessão da segurança, carece, consequentemente, de legitimidade
processual para figurar em seu pólo passivo” (fls.).
E o relatório.
2. Conforme o petitório de fls., o impetrante veio a requerer a desistência
da ação, pelo que, com o referendo do Órgão Especial do Tribunal de Justiça,
hom ologam -na para que produza seus efeitos, reunindo, o procurador, o
necessário poder.
Vallim Bellocchi, Relator
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A Ç Ã O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nü2.205

Assim, o mandato do Sr. J.D.G.S., como presidente da confederaçãorequerente, iniciou em 6.1.1997 e se expirou em 5.1.2000.

Excelentíssimo Senhor Relator Ministro lim ar Galvão,

Contudo, a procuração de fls. foi outorgada em 12 de maio de 2000,
mais de cinco meses após a extinção de seu mandato eletivo - inexistindo nos
autos qualquer documento que comprove sua reeleição ou a prorrogação de
seu mandato não tendo ele mais poderes de representação.

Venho, através deste, apresentar as inclusas informações que me foram
so licitad as através de O fício n- 1.137/R, referen te à A ção D ireta de
Inconstitucionaiidade por Omissão, requerida pela Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil - CSPB contra o Sr. Governador do Estado de São Paulo, o
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sr. Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e este Procurador-Geral de
Justiça do Estado de São Paulo.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionaiidade por om issão, em
que a c o n fe d e ra ç ã o -re q u e re n te alega que o a rtig o 37, in ciso X, da
C onstituição Federal, apesar de ser norma auto-aplicável, não foi até o
m om ento im plem entado, deixando as autoridades req u erid as de dar
efetividade ao com ando constitucional. Por entender que o dispositivo
constitucional impõe um dever, pleiteia a declaração de om issão e a fixação
de prazo para o envio de projeto de lei regulam entando a revisão geral
anual da rem uneração dos servidores públicos civis do Estado de São Paulo.
Juntou docum entos (fls.).
A requerente, contudo, não tem razão. E, para demonstrá-lo, serão
apresentadas preliminares que impedem, até mesmo, a análise do mérito por
este Egrégio Supremo Tribunal Federal.
2. Preliminarmente: falta de pressupostos de admissibilidade do controle
abstrato de normas - Apresenta a Procuradoria-Geral de Justiça preliminar de
ausência de pressupostos de admissibilidade para a instauração de controle
abstrato de norm as, consistente na falta de representação ju d ic ia l da
c o n fe d e raç ã o -re q u e re n te, na ileg itim id ad e de parte aâ causam e na
impossibilidade jurídica do pedido, o que conduz ao não conhecimento da
presente ação direta de inconstitucionaiidade por omissão.
2.1.
Ausência de representação judicial da confederação-requerente Segundo o artigo 30, inciso I, do Estatuto Social da Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil, o presidente da Diretoria Executiva faz sua representação
judicial e extrajudicialmente (fls.), tendo mandato de três anos, contados da
data da posse (art. 24 - fls.).
A petição inicial é a acompanhada pela procuração da Confederação
dos Servidores Públicos do Brasil, outorgada pelo Sr. J.D.G.S. (fls.), pessoa
que se diz seu presidente. Justifica sua representação com a juntada (a) da Ata
da Sessão Especial do XIX Congresso Nacional da Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil, realizada em 13.12.1996 (fls.) e (b) da Ata da Sessão Solene
*
de posse da Diretoria Executiva da Confederação dos Servidores Públicos do
'
Brasil, ocorrida em 6.1.1997 (fls.).

Mais que simples defeito de representação - que podería ensejar seu
conserto
a hipótese presente é de própria ausência de representação da
confederação-requerente, diante da extinção temporal do mandato de seu
representante legal, razão pela qual a presente ação não pode ser conhecida.
2.2.
Ilegitim idade de parte ativa ad causam - A Confederaçãorequerente não é parte legítima para a propositura da presente demanda, não
podendo ser definida como confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional porque:
(a) tem composição híbrida, por abranger federações de servidores,
federação de entidades sindicais, federação do Fisco e federação de sindicatos
(cf. fls.), o que denuncia o hibridismo na associação de federações sindicais,
sindicatos nacionais e regionais, o que é condenado por este E. Supremo Tribunal
(cf. ADIn n- 1.437-4 e n^ 1.479-0);
(b) a reunião de tais federações de servidores, de entidades sindicais,
do Fisco e entidades sindicais não forma classe alguma, não se podendo
reconhecer a legitimidade constitucional (cf. ADIn nü 151-5);
(c) não tem abrangência nacional, pois não dem onstrou ter uma
uniform idade de associados ou membros em, pelo menos, nove estados
brasileiros, reunindo, na verdade, pessoas físicas e jurídicas disseminadas pelo
território nacional (cf. ADIn nü 1.810-DF);
(d) não comprovou ser formada por, no mínimo, três federações
sindicais (cf. ADIn nü 797-DF), mostrando-se imprestável, para este fim, a
lista de filiados acostada a fls.
A ora requerente se denomina uma “confederação” e alega representar
os servidores públicos do Brasil, com base no território nacional, incluindo
dezoito federações sindicais.
Contudo, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil “congrega
Federações sindicais e sindicatos de servidores públicos civis” (art. 1-), de
âmbito nacional, regional ou mesmo municipal (art.4ü, caputeseu § 1Q). Abriga,
portanto, entidades diversas - federações e sindicatos - delineando, assim, sua
heterogeneidade, que não é admitida para caracterizar a legitimidade para a
propositura da presente demanda. Com efeito, a confederação é uma reunião
de federações, não se podendo, portanto, reconhecer sua legitimidade e chamar
de confederação o conjunto de federações, associações e sindicatos, como é o
caso dos autos.
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Ademais, esse hibridismo é denunciado por uma de suas filiadas, a
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, que é
um a associação sindical de servidores públicos, isto é, uma associação de
associações (art. l ü - fls. e art. 1 2 -fls.).
Por outro lado, a confederação-autora só representa um a parcela da
categoria profissional dos servidores públicos, vale dizer, os servidores públicos
civis (arts. 1ü e 4-), não podendo sequer ser chamada de entidade de classe (cf.
ADIn nü 1.771), mas sim de uma subclasse de categoria profissional (cf. ADIn
nü 1,806-DF).
Mas não é só. Ainda que se admitisse possível a reunião de federações,
associações e sindicatos para os fins do artigo 103, inciso X, da Constituição Federal,
convém notar que, em momento algum, se comprovou, na data da propositura da
demanda, quais entidades estavam congregadas na confederação-requerente, com
a necessária prova de sua existência jurídica e identidade de objetivos sociais, ou
mesmo o registro de entidade sindical expedido pelo Ministério do Trabalho,
apresentando apenas um documento confeccionado em 1990.
Tais documentos, além de essenciais à propositura da demanda, são
insuficientes para a aferição da legitimidade ad causam da requerente, o que,
na hipótese presente, não foi possível de realizar, o que, por consequência,
provoca o não conhecimento da presente ação.
2.3 Impossibilidade jurídica do pedido - Diversamente do quanto
sustentado pela confederação-requerente, seu pedido não é juridicam ente
possível.
N arra a petição inicial que o disposto no artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal é norma auto-aplicável e que as autoridades requeridas
estariam em mora no envio de projeto de lei complementar regulamentando a
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de São
Paulo. Fundamenta, assim, o pleito de “supressão de omissão de autoridades
administrativas do Estado de São Paulo, ante norma constitucional autoaplicável” (item IV - fls.).
Verifica-se, de pronto, que o presente pedido não é passível de realização
no mundo jurídico. De fato, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal é
norma auto-aplicável e, por isso mesmo, dispensa o exercício da função normativa
secundária, inviabilizando a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
Só há que se falar em m ora leg islativ a nos casos de norm as
constitucionais de eficácia limitada, o que não é o caso do artigo 37, inciso X,
da Constituição Federal, que é norma de eficácia plena, portanto auto-aplicável,
como reconhecido pela própria confederação-requerente.
Portanto, pretender que se declare a omissão em relação a normas de
eficácia plena não é pedido que tenha previsão no sistema jurídico-constitucional
brasileiro, razão pela qual aguardo o não conhecimento desta ação direta de
inconstitucionalidade por omissão.
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3.
No mérito, se superadas as preliminares apresentadas, o que não se
deseja, mas apenas se diz para argumentar, a presente demanda não merece
prosperar.
A norma constitucional será tanto eficaz se conseguir alcançar seus
objetivos: prevista abstratamente para regular situações concretas, a norma
constitucional produzirá eficácia, uma vez aplicada, se verificarem seus efeitos
com sua aceitação, obediência e respeito pelos destinatários da norma. A
aplicabilidade está ligada à aptidão da norma de, em tese, produzir efeitos,
sem que seja necessário verificar-se se, concretamente, isto ocorre.
Em uma constituição temos uma gama variada de normas, entre elas
as denominadas normas de eficácia limitada, que dependem da atuação do
legislador ordinário, através da mediação legislativa concretizadora de caráter
integrativo, dando-lhes executoriedade e efetividade, tornando-as normas de
eficácia plena. O processo constitucional deseja, assim, o agir do legislador,
com o cumprimento de seu dever de concretizar as normas constitucionais,
sob o risco de sua inércia ser inconstitucional, passível de controle através da
ação direta de inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção,
para que se veja satisfeito o direito ao cumprimento da Constituição.
A norma constitucional de eficácia limitada ou reduzida não recebeu
do legislador constituinte normatividade completa, pois falhos são seu alcance
e sentido e, por isto, dependem de uma atuação ulterior do legislador para
complementar seu conteúdo, dando-lhe executoriedade.
Tais normas de eficácia limitada dependem de uma atuação legislativa,
mas não há a fixação de prazo para sua ocorrência, pois dependem da vontade
do legislador em agir. Não há, contudo, previsão de pena para o legislador
omisso. A única repreensão que pode receber é a censura por sua inatividade,
ou seja, a declaração de inconstitucionalidade, expedida através de um
mecanismo de controle juriscliciona! da omissão legislativa, pois a obrigação
do legislador em fazer a lei não é somente política (escolha do momento
adequado para editá-la), mas sim jurídica, diante do novo perfil da Constituição
Federal dc 1988, que reduz (mas não elimina) a discricionariedade legislativa.
Assim, somente quem tem o dever de legislar é que poderá sofrer com
sua omissão e com a censura prevista para isto, correspondendo, assim, uma
exigência constitucional de ação.
O sistema de controle das inconstitucionalidades decorrente de omissão
destina-se, portanto, à preservação da supremacia do texto constitucional,
afastando a contrariedade, que se traduz no comportamento daquele que,
devendo legislar, deixa de fazê-lo.
Deste modo, se a Constituição não é mera promessa ou enunciação
de idéias, - mas sim um conjunto de normas por vezes destituídas de eficácia
plena - , os direitos enunciados não devem restar no plano das aspirações não
realizadas: por isto a omissão representa comportamento que não se pode
tolerar e que está a exigir uma atividade tendente a remover o obstáculo que
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impede a aplicabilidade efetiva das normas constitucionais, ainda que de
natureza limitada.

:
.

GABINETE D O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

361

AÇÃO RESCISÓRIA Nü 178.869-5/8

5.
No caso presente, como sustentado pela própria confederaçãorequerente em sua exordial, a regra do artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal é norma de eficácia plena e, como tal, auto-aplicável, dispensando
qualquer atividade legislativa para complementar seu sentido e alcance.

Excelentíssimo Senhor Desembargador Oliveira Santos, DD. Relator
da Ação Rescisória nü 178.869-5/8 - Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo

De fato, no citado dispositivo constitucional foi prevista a periodicidade,
generalidade, simultaneidade e igualdade na revisão da rem uneração dos
servidores públicos, norma que dispensa o exercício da função normativa
secundária. A declaração da omissão não se prestaria a dar executoriedade ou
efetividade ao princípio da periodicidade previsto no artigo 37, inciso X, da
Carta Maior, na medida em que a norma é operativa por si só.

O M inistério Público do Estado de São Paulo, nos autos da Ação
Rescisória n° 178.869-5/8, propostas por Francisco Botelho Mendonça, atendendo
ao r. despacho de fls., vem oferecer suas Alegações Finais, conforme segue:
1. O autor pretende a desconstituição da r. sentença proferida pelo DD.
Juízo de Direito da Comarca de Palmeira D ’Oeste que, decidindo a Ação Civil
Pública nü 169/97, julgou procedente o pedido e o condenou, por improbidade
administrativa, às seguintes sanções (fls.):
a) pagamento da quantia de R$ 2.092,47, atualizada pela correção
monetária e acrescida de juros de mora;
b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos.
Para tanto, alega, em síntese, que a r. sentença:
a) ofendeu a coisa ju lg a d a na m edida em que a m esm a tutela
jurisdicional, relacionada às mesmas partes e à idêntica causa de pedir, foi
pleiteada duplamente;
b) está fundada em erro de fato pois, ainda que Ação Civil Pública nü
169/97 seja idêntica à Ação de Improbidade Administrativa nü 176/96 (fls.), o
Ilustre Magistrado deu solução diversa, agravando sua condenação.
2. Como se vê, as questões em debate são exclusivamente de direito.
Encerrada essa fase, só resta, data venia, o reconhecimento da decadência do
direito do autor ou, no mérito, a improcedência do pedido.
3. Com efeito, transcorreu o lapso temporal de dois anos a partir do
transito em julgado da r. sentença, que se tornou irrecorrível com o esgotamento,
in albis, do prazo de oferecimento da apelação. De fato, a interposição de
recurso intempestivo não tem o condão de alterar a data do trânsito em julgado.
Assim se manifesta José Carlos Barbosa Moreira sobre a fixação da
data do trânsito em julgado:
“Vale frisar que, se contra a sentença se interpôs algum recurso, só se pode
dizer que ela transitou em julgado no caso de o órgão ad quem deixar de conhecer
do recurso, abrindo-se então a indagação sobre o momento - necessariamente
anterior - em que terá ocorrido o trânsito em julgado” (“Comentários ao Código
de Processo Civil”, Rio de Janeiro, Forense, 1993, vol. V, n° 70, pág. 105).
De fato, o juízo de admissibilidade feito pelo órgão ad quem, que
reconhece a inexistência dos requisitos necessários à apreciação do recurso
(entre eles, a tempestividade) é declaratório: a situação da sentença contra a
qual se interpôs recurso não conhecido é idêntica à da sentença que não foi
impugnada, contando-se o trânsito em julgado da data em que a sentença foi

Não há, portanto, qualquer omissão que demande suprimento através
desta ação, devendo ser salientado que a decisão transcrita a fls. 5 não foi
proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, como faz crer a
confederação-requerente.
Por fim, consigno que não poderia ser fixado prazo para que o
Procurador-Geral de Justiça torne efetiva a norma aqui discutida. Primeiro
porque referido lapso temporal é destinado aos órgãos administrativos, conceito
no qual não se insere aquele que, mais do que simplesmente concretiza um ato
normativo, tem a iniciativa de apresentar projeto de lei sobre a remuneração
de seus servidores (CF, art. 127, § 2-). Ademais, o prazo de trinta dias não se
refere à simples elaboração do projeto, mas à lei pronta e acabada. E, se assim
é, esse prazo não pode ser imposto ao Procurador-Geral de Justiça, que não é
responsável pelos trabalhos legislativos.
5. São estas, em suma, as informações solicitadas, que ora submeto à
elevada consideração de Vossa Excelência, aguardando:
(a) o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade de
omissão, por ausência de pressupostos de admissibilidade do controle abstrato
de normas (falta de representação judicial da confederação-requerente, sua
ilegitimidade de parte ad causam e impossibilidade jurídica do pedido);
(b) o não provimento da ação direta de inconstitucionalidade por
omissão, diante de inexistência de mora legislativa a ser purgada no caso do
artigo 37, inciso X, da Constituição.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e aos seus
eminentes pares minhas expressões de elevada estima e distinto apreço.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça
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prolatada. Isto significa dizer que o recurso não conhecido não impede o trânsito
em julgado na data da prolação da sentença.
E prossegue o Ilustre Processualista:
“Se, todavia, a inadm issibilidade estava configurada ab initio, a
interposiçao do recurso não obstou ao surgimento da coisa julgada, que remonta:
... b) ao instante em que, entre a publicação e a interposição, ocorreu fato
gerador da inadmissibilidade - v.g., no caso de ser admissível recurso diverso,
não interposto, no termo final do respectivo prazo de interposição, escoado in
albis" (ob. cit., pág. 237).
No mesmo sentido é a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa M. B. A. Nery:
“Caso o recurso não seja conhecido, o trânsito em julgado terá ocorrido a
partir do momento em que se verificou a causa da inadmissibilidade do recurso...
Isto porque o juízo negativo de admissibilidade dos recursos tem natureza
declaratória, porque afirma situação pré-existente, cuja eficácia é ex tunc, retroagindo
à data em que se deu a causa do não conhecimento do recurso. Por exemplo:
quando o tribunal reconhece ser intempestivo o recurso, é porque já o era no
momento em que fora interposto; não se tornou intempestivo com a prolação do
acórdão” (“Código de Processo Civil”, São Paulo, RT, 1994, nota 2 ao art. 495).
Assim, configura-se situação em que a inadmissibilidade do recurso já
é preexistente (pela intempestividade), hipótese em que o trânsito em julgado
é fixado, desconsiderando-se o recurso interposto a destempo.
Na hipótese vertente, a Colenda Sexta Câmara de Direito Público desse
Egrégio Tribuna! de Justiça, por votação unânime, não conheceu da Apelação
Cível nü 91.441-5/1, em razão de sua intempestividade. Lá ficou estabelecido
o termo inicial para a contagem do trânsito em julgado - dia 10.3.1998, ocasião
em que a sentença foi prolatada em audiência (fls., infine) - , o que produz, por
conseqiiência, o trânsito em julgado 25.3.1998.
Verifico, portanto, que o autor decaiu de seu direito de promover ação
rescisória, que foi protocolada em 31.7.2000, além do biênio previsto no artigo
495 do Código de Processo Civil, razão pela qual requeiro o reconhecimento
da decadência que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada
a qualquer tempo.
4. No mérito, o pedido não comporta procedência.
4.1.
Sobre a alegada coisa julgada o autor parte de uma falsa premissa
para sustentar sua ocorrência. Aduz ele que a Ação Civil Pública nü 169/97 é
idêntica à Ação de Improbidade Administrativa n- 176/96. Nada mais enganoso.
Na Ação de Improbidade Administrativa n- 176/96 a causa de pedir se
refere ao fato do autor ter colocado determinado servidor público em disponibilidade
remunerada (fls.), sendo que a r. sentença, condenou-o apenas ao pagamento
correspondente à remuneração percebida no período de janeiro de 1994 a junho de
1996, sem qualquer imposição de multa ou suspensão dos direitos políticos (fls.).

GABINETE D O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

363

Já a Ação Civil Pública nü 169/97 indica como causa de pedir o fato do
autor continuar deixando o mesmo servidor público em disponibilidade
remunerada, o que se verificou no período de julho a dezembro de 1996 (fls.),
tendo a r. sentença que ora se pretende rescindir condenado o autor ao pagamento
dos vencimentos pagos indevidamente no período de julho a dezembro de 1996,
além de impor a suspensão dos direitos políticos por três anos (fls.).
Verifica-se, assim, a diversidade da causa de pedir em ambas as
demandas, o que descaracteriza o fenômeno da coisa julgada, que exige a tríplice
identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme dicção do artigo 301,
§ 2-, do Código de Processo Civil.
Aliás, a Ação de Improbidade Administrativa nü 176/96 jam ais poderia
ser idêntica à Ação Civil Pública nü 169/97 justamente porque esta última
demanda tem como causa de pedir o não cumprimento da r. sentença proferida
na primeira. E, por esse motivo, a condenação foi diversa, em virtude da maior
gravidade da conduta do ora autor, que desrespeitou a sentença, sem prejuízo
da competente execução da primeira sentença.
Não restou caracterizada, portanto, a coisa julgada.
4.2.
Quanto ao alegado “erro de fato”, o mesmo não se verificou, pois
evidencia-se a ocorrência de controvérsia e pronunciamento judicial. Logo,
não pode ser objeto da rescisória (CPC, art. 485, § 2S), como, a propósito,
doutrina e jurisprudência proclamam, em uníssono (Cf. José Carlos Barbosa
Moreira, “Comentários” cit., págs. 132-133; Vicente Greco Filho, “Direito
Processual Civil Brasileiro”, 2Üvo!., 1 D ed., Saraiva, 1996, pág. 427; Wilson
Jóia, “Anotações sobre a ação rescisória”, in “Justitia", vol. 138/28-29; Nelson
Nery Júnior e Rosa M. A. Nery, “Código de Processo Civil” cit., pág. 865;
Luiz Eulálio B. Vidigal, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. VI,
Ed. Revista dos Tribunais, 1974, pág. 151; Sérgio Rizzi, “Ação rescisória”, Ed.
Revista dos Tribunais, 1979, págs. 119-120; Francisco Antonio de Oliveira,
“Ação rescisória: enfoques trabalhistas”, Ed. Revista dos Tribunais, 1992, págs.
I91-194;STF,R T 548/250; STJ, LTurma, Resp n.ü 8.830-SP, Rei. Min. Garcia
Vieira, j. 27.1 1.199 i , v.u., DJU 24.2.1992, pág. 1.853).
Sendo assim, é evidente que não houve o “erro de fato” ao qual a lei se
refere (CPC, art. 485, IX, e §§ L e 2Ü).
Focalizando esse tema. José Carlos Barbosa Moreira esclarece:
“Em regra, o erro do juiz em matéria de fato, não obstante torne injusta
a decisão, nenhum a influência exerce sobre a sua validade. (...) Quatro
pressupostos hão de concorrer para que tal erro dê causa à rescindibilidade: a)
que a sentença nele seja fundada, istoé, que semeie a conclusão do juiz houvesse
de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame de
documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na
rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que
não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado
inexistente; c) que ‘não tenha havido controvérsia’ sobre o fato (§ 2Ü); d) que
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sobre ele tam pouco tenha havido ‘pronunciam ento ju d icial’ (§ 2Ü)” (Cf.
“Comentários” cit., págs. 132-133).
Por outro lado, a diversidade de condenações impostas ao ora autor,
nas duas demandas, se deve, exclusivamente, ao seu comportamento renitente.
De fato, a segunda condenação impôs reprimenda mais severa justamente pelo
fato de que o requerente praticou conduta mais gravosa, deixando de atender à
primeira condenação, em evidente desrespeito ao Poder Judiciário. As situações
são diversas - como diferentes são as demandas - que justificam a penalidade
mais grave.
No mais, as r. sentenças foram proferidas em estrita observância ao
disposto no artigo 12, inciso III, da Lei nü 8.429/92, conforme já explanado na
manifestação de fls., cujo teor aqui se reitera.
4. Ante o exposto, o Ministério Público requer, preliminarmente, a
declaração de decadência ou, no mérito, a improcedência desta ação.
São Paulo, 6 de abril de 2001.

MEDIDA CAUTELARINCIDENTAL Nü2.651/São Paulo

José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça

3Ó5

Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Francisco Falcão - DD. Relator
da Medida Cautelar Incidental nü 2.651/São Paulo
O M inistério Público do Estado de São Paulo, representado pelo
Procurador-Geral de Justiça, vem, respeitosamente, nos autos da medida cautelar
em epígrafe, em curso nesse Coíendo Superior Tribunal de Justiça, no qual
figura como requerente o Município de Itapira e J.A.B.M., oferecer a sua
contestação (CPC, art. 802, caput), cujas razões estão inclusas.
São Paulo, 23 de abril de 2001.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça
Relator: O Senhor Ministro Francisco Falcão
Requerente: Município de Itapira e J.A.B.M.
Requerido: Ministério Público do Estado de São Paulo
C ontestação
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Eminente Ministro Relator,
1. A Prefeitura Municipal de Itapira e J.A.B.M. promovem a presente
ação cautelar inominada, com pedido de liminar, cujo objetivo é a concessão
de efeito suspensivo a recurso especial e seu imediato processamento.
Sustentando a admissibilidade da medida cautelar, afirmam que:
(a) a liminar mantida pelo v. Acórdão recorrido é nula por ausência de
oitiva prévia da Municipalidade e que a ação civil pública é inadequada para
veicular pedidos próprios de ação popular e de ação de responsabilidade por
ato de improbidade administrativa, o que demonstraria o fum us boni iuris:
(b) há urgência na implantação de loteamento popular, que receberá
recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, se cumpridas as exigências
legais, preenchendo o requisito do periculum in mora.
A liminar foi concedida em 2.5.2000, conferindo efeito suspensivo ao
recurso especial e, determinado seu processamento, foi incluído na pauta de
julgamento em 3.4.2001, um dia antes que o Ministério Público fosse citado
para contestar a medida cautelar.
Este é o relatório.
2. Mostra-se necessário relembrar todos os fatos anteriores a essa ação
cautelar, para que os Ilustres Ministros desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça
compreendam que os requerentes, mesmo sem qualquer razão, lograram obter
uma liminar que frustrou por completo o exercício do contraditório nesta demanda.
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O Ministério Público do Estado de São Paulo, através da Promotoria
de Justiça de Itapira, promoveu ação civil pública - Autos nü 27/99 da 1a Vara
da Comarca de Itapira, narrando que
então Prefeito do Município de
Itapira, celebrou acordo com V.L. e M.T.L., para a desapropriação amigável de
área, no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
A cordou-se, ainda, que metade do pagam ento se faria com a dação em
pagamento de parte da própria área desapropriada - o que indica desvio de
finalidade pública da desapropriação - e a outra metade seria satisfeita com a
entrega de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), pagos em duas
parcelas. Entretanto, o valor de mercado para 363.000,00 m2 que efetivamente
integram o patrimônio do Município de Itapira equivale a RS 254.100,00
(duzentos e cinqüenta e quatro mil e cem reais), cifra muito diversa daquela
estipulada na desapropriação amigável.
Esta diferença astronôm ica no valor da justa indenização aponta para a
existência de indícios de ato praticado contra a probidade administrativa, pois
a supervalorização da área causa danos ao erário, com evidente perda
patrimonial. Acrescente-se, ainda, que o então Prefeito J.A.B.M. não realizou
avaliação prévia da área, encarregando-se pessoalmente da elaboração do
acordo, em desrespeito ao princípio da moralidade, pois facilitou o ingresso de
bem ao patrimônio municipal por preço superfaturado. Por outro lado, V.L. e
M.T.L. auferiram ganho ilícito em detrimento do erário municipal.
Por tais motivos, foi requerida a concessão de lim inar para que a
Municipalidade de Itapira não pagasse a quantia de R$ 1.200.000,00, bem como
não efetuasse qualquer inovação na gleba. Como pedidos principais, requereu-se
(a) a nulidade dos instrumentos públicos de desapropriação e de dação em
pagamento; (b) a condenação dos então requeridos J.A.B.M., V.L. e M.T.L. nas
despesas e custas pela lavratura dos instrumentos públicos; (c) a perda da função
pública de J.A.B.M.; (d) a suspensão dos direitos políticos dos então requeridos,
bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios; (e) a condenação a multa civil correspondente a
duas vezes o valor do dano, bem como das custas processuais, aos então requeridos.
O pedido de liminar inaudita altera parte foi concedido pelo DD. Juiz
de Direito da 1- Vara da Comarca de Itapira que, em substanciosa decisão,
apreciou todas as provas juntadas à petição inicial.
Não se conformando com essa decisão, a Prefeitura Municipal de Itapira,
citada para que integrasse a lide da condição de litisconsorte, nos termos do
artigo 17, § 3iJ, da Lei nü 8.429/92, interpôs o Agravo de Instrumento na 108.9035/7, com pedido de concessão de efeito suspensivo, pugnando pela necessidade
de sua oitiva previamente à concessão da liminar, nos termos do artigo 2- da Lei
nü 8.437/92, além de se insurgir contra a avaliação indicada na exordial.
Entretanto, o Eminente Relator Desembargador Nelson Schiesari não concedeu
o efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos do artigo 558, caput, do
CPC, ressaltando que as demais questões suscitadas se referiam ao mérito do

agravo (doc. nü 1). Contudo, a Municipalidade de Itapira apresentou pedido de
desistência do recurso, o que foi homologado (doc. nü 2).
O então requerido J.A.B.M., por sua vez, apresentou o Agravo de
In stru m e n to nü 108.656-5/9, ao qual foi negado p ro v im e n to . M as,
estranhamente, a Prefeitura Mun icipal de Itapira - que, repita-se, havia desistido
de seu recurso de agravo - , interpôs o Recurso Especial nü 285.613, contra o v.
acórdão proferido no Agravo de Instrumento nü 108.656-5/9, oferecido apenas
por J.A.B.M. E mais: juntam ente com J.A. promoveu a presente Medida
C autelar nü 2.651, objetivando a concessão de efeito suspensivo e o
processamento daquele recurso especial.
A medida liminar foi concedida, concedendo-se efeito suspensivo ao
recurso especial e determinando seu imediato processamento, tanto que entrou
em pauta de julgamento antes mesmo que o Ministério Público do Estado de
São Paulo tivesse sido citado para contestar a ação cautelar.
E o que faz nesta oportunidade, ignorando o desfecho do referido
julgamento, mas de modo a apresentar argumentos que afastam, definitivamente,
a errônea tese dos requerentes.
3. Preliminarmente: desvirtuamento do recurso especial - Anoto, de
início, que a pretensão dos requerentes, em verdade, consiste em desvirtuar a
natureza do recurso especial, o que vem reforçado com o ajuizamento da presente
ação cautelar, visando garantir-lhe efeito suspensivo. Entretanto, na sempre
precisa lição de Nelson Nery Júnior, “A instância do recurso especial não é
terceiro grau de jurisdição, porquanto esse recurso excepcional não se presta à
correção de injustiça eventualmente cometida pelos tribunais estaduais.” (“Teoria
Geral dos Recursos”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 4Üed., pág. 373).
Por óbvio a ilegalidade não escapará â arguta apreciação desta Augusta
Corte e merece ser de pronto rechaçada com o decreto de extinção do processo
cautelar sem julgamento de mérito, o que ora se requer.
4. Preliminarmente: carência de interesse processual da Prefeitura
Municipal de Itapira - Não tem a Prefeitura Municipal de Itapira necessidade
de obter tutela cautelar contra decisão que foi concorde.
Com efeito, a Prefeitura Municipal de Itapira concordou com os termos
da r. decisão liminar de primeiro grau quando desistiu do Agravo de Instrumento
nü 108.903-5/7, aceitando a ordem de abstenção do pagamento da metade da
indenização e de abstenção de realização de qualquer inovação na área.
Bem por isso, sua conduta de se agregar a esta Medida Cautelar nü
2.651 ea o Recurso Especial nü 285.613, interposto contra v. Acórdão proferido
no Agravo de Instrumento nü 108.656-5/9, oferecido unicamente por J.A.B., é
absolutamente incompatível com a concordância externada outrora.
A concordância com a decisão afasta o interesse processual em
promover a presente ação cautelar pois, tendo aberto mão do recurso próprio,
não pode se utilizar de outro meio processual para obter o mesmo fim.
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5.
Preliminarmente ausência de legitimidade de J.A.B.M. - Neste passo,
convém anotar ser evidente que a cautelar ficou parcialmente prejudicada com
o deferimento da liminar. De fato, o processamento do recurso especial fez
com que um dos objetivos da cautelar já tenha sido atingido, restando, entretanto,
a necessidade da medida quanto à medida interina, relacionada à outorga de
efeito suspensivo.
Se assim é, todo o problema aqui consiste em saber se estão presentes os
pressupostos para a cautela. E aí, desde logo, deve ser ressaltado que está ausente
o requisito da plausibilidade da tese - o assim chamado fum us boni iuris.
Quanto ao aspecto puramente procedimental, a tese dos requerentes é
bem singela: ao reputar válida a lim in a r-a despeito de ter sido concedida sem
prévia oitiva da Municipalidade - a Corte Paulista negou vigência ao art. 2° da
Lei nfí 8.437/92.
Esse dispositivo, no entanto, não resguarda o interesse do particular ou
da autoridade: ampara, exclusivamente, a pessoa jurídica de direito público.
Logo, é claro que a autoridade não está legitimada a pedir, em nome próprio,
proteção judiciária ao interesse administrativo. Quem pode fazê-lo é o próprio
titular da pretensão, isto é, o Município de Itapira - o qual, obviamente, não se
confunde com o cidadão que seja, transitoriamente, o seu Prefeito. Acontece
que o M unicípio, tendo, a princípio, recorrido, desistiu do recurso. Este só foi
reapresentado pelo próprio Prefeito, em nome próprio, e não na qualidade de
representante da pessoa jurídica, para a qual, aliás, a questão ficará precíusa. E
aí está uma razão suficiente para que a presente cautelar não seja deferida.
Há, de fato, um obstáculo intransponível ao conhecimento da medida
cautelar: a manifesta ilegitimidade ativa do postulante J.A.B.M., a quem não
pode ser prestada jurisdição, pois, em princípio, só o titular do direito tem
aptidão jurídica para demandar acerca dele (CPC, art. 3S): é ele, aliás, “que
melhor sabe se lhe convém reclamá-lo e o momento em que deve fazê-lo” (Cf.
Celso Agrícola Barbi, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. I, 6a
ed., Forense, 1991, nü 82, pág. 64).
É bem verdade que, por exceção, admite-se que alguém pleiteie, em
nome próprio, direito alheio, desde que autorizado pela lei a fazê-lo (CPC, art.
6Ü). Ocorre, então, a conhecido fenômeno de legitim ação anômala ou de
substituição processual. Contudo, o Prefeito não a exerce em relação ao
Município: parte, nesse caso, não é a própria autoridade, mas a pessoa de direito
público a que ela está vinculada e em cujo interesse lhe é conferida, apenas, a
capacidade de estar em juízo, como seu representante (CPC, art. 12, inciso II).
E este, como é peculiar a tal instituto, age “em nome e por conta do representado”
(Cf. N elson Nery Júnior e Rosa M.A. Nery, “Código de Processo Civil
Comentado”, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1997, n- 1 ao art. 12, pág. 279).
De resto, a representação do Município, inclusive em Juízo, é uma das
principais atribuições do Prefeito (cf. Hely Lopes Meirelles, “Direito Municipal
B rasileiro”, 9a ed., M alheiros, 1997, págs. 519/522). No caso concreto,
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entretanto, o agravo ao qual o Ed. Tribunal de Justiça de São Paulo negou
provimento foi interposto pelo cidadão e não pelo representante do Município.
A presença deste no momento da interposição do recurso especial não se presta
a corrigir um defeito básico, que é insanável. Aliás, nem poderia ser diferente:
a preclusão atingiu a faculdade de recorrer da Municipalidade de Itapira. Logo,
neste aspecto, a medida cautelar, tanto quanto o recurso especial, procura
transferir para esse Coiendo Superior Tribunal de Justiça questão que se tornou
precíusa na instância local.
É este o ponto fundamental: interposto o recurso por quem não podia
fazê-lo, por lhe faltar interesse e legitimidade, não há como acolher a pretensão
ali veiculada, sendo irrelevante que esse defeito de ordem pública não tenha
sido expressamente declarado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, pois pode ser
apreciado, até mesmo, em qualquer grau de jurisdição.
6.
Quanto ao mérito, essa medida cautelar não merece sucesso porque
o recurso especial não é processualmente admissível.
6.1.
Da liminar do d. Juízo de primeiro grau - A liminar concedida
pelo Digno Juiz de Direito Otávio Augusto Teixeira Santos, da Ia Vara da
Comarca de Itapira, é firme e consistente em sua fundamentação, pois:
“O parecer técnico realizado pelo Centro de Apoio Operacional à Execução
- C AEx, da Procuradoria-Geral de Justiça, visando apurar o justo e preciso valor
da gleba expropriada, em consonância com o mercado imobiliário da região, que
observou as diretrizes usualmente adotadas nessa espécie de trabalho pericial,
concluiu que a área definitivamente integrada ao patrimônio do Município de
Itapira foi adquirida por preço superior àquele praticado pelo setor de imóveis,
apurando, o aludido órgão técnico, a existência de superfaturamento equivalente
a 349% (trezentos e quarenta e nove por cento) do valor real do bem, vez que o
lote de terras foi adquirido pela importância de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e
duzentos mil reais), enquanto o preço correto da gleba foi estimado em R$
254.100,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e cem reais).
De outra banda, o pagam ento da prim eira parcela do preço da
indenização estabelecida entre a expropriante e os proprietários do imóvel foi
realizada através de dação em pagamento de parte da área expropriada.
Essa espécie de paga, malgrado tenha sido referendada pela Câmara
Municipal de Itapira, através da edição da Lei Municipal nü 3.043/98, pode
caracterizar, em tese, desvio de finalidade da desapropriação.
Na desapropriação como é cediço, o desvio de finalidade ocorre quando
o bem é expropriado para um fim e empregado em outro, sem utilidade pública
ou interesse social.
E o que parece ocorrer no caso sub judice, pois o lote de terras foi
expropriado, segundo consta nos Decretos Municipais n ^ 46/98, 55/98 e 83/
98, para fins de implantação de loteamento, motivo pelo qual não poderia,
parte dessa gleba, ser destinada ao pagamento do preço ajustado pelas partes
contratantes.
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Destarte, afiguram-se preambularmente relevantes os fundamentos da
impetração, relevando-se presente, pois, o requisito do fum us boni iuris.
A seu turno, o pressuposto do periculum in mora encontra-se igualmente
satisfeito na espécie em testilha.
De fato, caso não deferida a medida initio litis, poderá ocorrer prejuízo
irreparável ou de difícil reparação ao erário do Município, que irá despender
vultosa importância para pagamento das parcelas remanescentes do preço
ajustado, no valor total de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais),
sendo mais prudente, nessa oportunidade, à luz das considerações acima
alinhavadas, obstar o repasse do numerário até decisão definitiva da lide.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Agravo Regimental na Petição nü2.334-2-SP, publicado no DJU de
21.2.1994, pág. 2.161, que ‘constatados num exame ainda não definitivo, o
periculum in mora e a plausibilidade do direito da parte, merece concessão
liminar o pedido de medida cautelar’”.
6.2.
Do primeiro agravo de instrumento - A Prefeitura Municipal de
Itapira interpôs o Agravo de Instrumento nü 108.903-5/7 ao Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, combatendo a decisão liminar de primeiro
grau, postuiando-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
R egularm ente distribuídos, os autos foram ao Relator, o Ilustre
Desembargador Nelson Schiesari que, de acordo com o artigo 558 do Código
de Processo Civil e examinando as circunstâncias concretas do caso presente,
proferiu fundamentada decisão, negando o efeito suspensivo ao agravo, lavrada
nos seguintes termos:
“ 8 . in casu, em que pesem os argumentos da agravante, não verifico a
possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, pois a
manutenção dos efeitos da liminar até o julgamento do presente agravo limitase a suspender os pagamentos faltantes, bem como a implantação do loteamento
popular. Ora, suspender não é impedir. Ademais, embora se vislumbre o anseio
da população local, que pleiteia a sua moradia, essa mesma população deve
estar atenta ao fato de que eventual supervalorização faria com que a aquisição
das casas e dos lotes se tornasse mais onerosa, pois a própria população local,
ainda que indiretamente, ela mesma, pagaria por isso, o que se diz apenas ad
argumentandum, o que não significa antecipação da decisão meritória a ser
proferida no presente feito.
9.
D e outra banda, nem os ex p ropriados, que p o r im perativo
constitucional têm direito inegável à justa indenização ficam prejudicados,
pois se provido o agravo receberão o valor acordado, assim como se implantará
o loteamento. Enfim, os documentos juntados às fís. dão conta de que o próprio
insurgente suspendeu os pagamentos, chamando proprietários de área análoga
para eventual negociação semelhante à dos autos, o que demonstra a inexistência
de possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação com a não
concessão do pretendido efeito suspensivo.
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10.
Assim sendo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo,
ausentes os requisitos do artigo 558, caput, do CPC, ficando ressaltado que os
demais pontos abordados nas razões recursais dizem respeito ao merecimento
do agravo, de modo que serão apreciados opportuno tempore” (doc. nQ 1).
Portanto, já nesta primeira decisão, foram apreciados os requisitos legais
relativos ao postulado efeito suspensivo ao recurso, tendo sido regiamente
cumprida a atividade jurisdicional, sem violação alguma a dispositivo legal.
A Prefeitura Municipal de Itapira, conformada com esta decisão, desistiu
de seu recurso (doc. nü 2).
6.3. Do segundo agravo de instrumento - J.A.B.M. interpôs o Agravo
de Instrumento nü 108.656-5/9 ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, combatendo mesma a decisão liminar de primeiro grau, postulandose a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Após distribuição, os autos foram ao Relator, o Ilustre Desembargador
Brenno Marcondes que indeferiu a concessão do efeito suspensivo. E a Colenda
Quarta Câm ara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça negou
provimento ao recurso, nos seguintes termos:
“Em primeiro lugar, a ação não foi proposta contra a Municipalidade,
não tendo portanto cabimento o art. 2- da Lei nü 8.437/92, invocado pelo
agravante relativo à necessidade de oitiva da pessoa jurídica de direito público
antes da concessão de liminar,
Da mesma forma, o Ministério Público tem legitimidade ativa, pois
busca a presente ação a defesa do patrimônio público, tutelando interesses
difusos e coletivos, bem como autoriza a Lei n° 8.492/92 que o Ministério
Público apresente ação máxime na defesa dos direitos difusos e coletivos.
No mais, o pedido é juridicamente possível (art. 3Üda Lei nQ7.347/85
e L e i nü 8.429/92).
Por fim, os requisitos do fum us boni iuris e do periculum in mora estão
presentes.
O primeiro, com base em parecer técnico apresentado, cuja análise,
confunde-se com o mérito da ação e com ele deverá ser apreciado e o segundo,
de conformidade com as próprias razões da decisão recorrida também se acha
presente e, ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Ademais, no presente recurso, o que com insistência busca o agravante
discutir, é o acerto da expropriatória e exato valor da área desapropriando, o que
não pode ser aqui apreciado, sob pena de supressão de um grau de jurisdição”.
Neste passo, convém salientar a declaração de voto vencedor do Ilustre
Desembargador Viana Santos:
“Ressalto, a Ação Civil Pública voltou-se contra três pessoas naturais, fls.
Requereu-se a intimação da Municipalidade, para que integrasse a lide,
na qualidade de litisconsorte ou como entendesse melhor e assim foi feito,
sendo que a mesma apresentou resposta.
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Assim sendo, era desnecessária a oitiva prévia da Prefeitura Municipal.
Adem ais, com a apresentação da contestação resta prejudicada a
manifestação preliminar.
Além disso, a decisão liminar, se caso fosse, poderia ter sido revista
após a aludida impugnação ou com a formulação deste recurso.
A legitimidade, hoje, do Ministério Público, para a defesa do patrimônio
público é inconteste, máxime na tutela dos interesses difusos e coletivos.
O pedido, em tese, é juridicamente possível, inclusive tendo previsão legal.
As partes apresentaram valores discrepantes, quanto a indenização para
a área expropriada, a diferença é de relevo.
Impõe-se a avaliação judicial, para dirimir a pendenga, e este estreito
campo recursal não é o adequado para tanto.
A área foi expropriada para determinado fim, entretanto, a m aior parte
dela foi dada em dação em pagam ento, para os próprios expropriados,
circunstância que é inusitada e não constava dos atos expropriatórios.
Daí porque, também, nego provimento ao recurso.”
Contra o v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nü 108.656-5/
0-01 a Prefeitura Municipal de Itapira - que não era parte no recurso - juntouse com o então agravante J.A.B.M. no oferecimento do Recurso Especial n2
285.613 que, por força da liminar concedida na presente medida cautelar, foi
processado, entretanto em pauta no dia 3.4.2001.
7.
Por outro lado, a alegação dos requerentes, no sentido de que o Minis
tério Público não pode postular, em ação civil pública, a declaração de invalidade
de um ato administrativo, não resiste, em primeiro lugar, a leitura da Lei n- 8.429/
92, cujo artigo 17 confere ao Ministério Público a legitimidade ativa para propor
a ação tendente à aplicação de todas as medidas previstas no artigo 12 da referida
lei. Comentando este preceito, dois eminentes Processualistas de São Paulo bem
observam, invocando o texto do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal
que, a rigor, essa legitimidade decorre da própria Constituição, sendo evidente
que “o Ministério Público pode ajuizar qualquer tipo de ação para a defesa do
patrimônio público e social, e não apenas a de reparação do dano” (Nelson Nery
e Rosa M. A. Nery, “Código Comentado” cit., pág. 1.660).
Como se vê, ainda que a lei não o dissesse, nenhuma dúvida séria po
deria ser levantada quanto a pertinência do pedido de desconstituição do ato
administrativo. Mas o fato é que também a lei o disse: está lá no artigo 25,
inciso IV, letra b da Lei n2 8.625/93 que incumbe ao Ministério Público pro
mover a ação civil pública “...para a anulação ou a declaração de nulidade de
atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado
ou de Município...”.
Sobre este tema, ensina a Ilustre Professora Ada Peliegrini Grinover
que:
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“a diferença entre a ação popular constitucional e a ação civil pública
que visam a anular atos lesivos à moralidade administrativa reside exclusiva
mente na legitimação ativa: à primeira, é legitimado o cidadão; à segunda, o
Ministério Público” (“Uma nova modalidade de legitimação à ação popular Possibilidade de conexão, continência e litispendência” in “Ação civil pública:
Lei nü 7.347/85 - Reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação”, SP,
RT, 1995, coord. Édis Miiaré, pág. 23).
No mesmo sentido é o entendimento de Hugo Nigro Mazzilli, para
quem:
“Ainda que hajaum campo de abrangência comum entre as Leis n2s 4.717/
65 e 7.437/85, o que nesta difere é que, além de ser mais amplo o campo dos
valores culturais nela defendidos, sejam ou não considerados patrimônio público,
temos a alargada legitimação ativa para sua defesa, que agora não é apenas do
cidadão, mas sim de todos aqueles referidos no art. 52 da Lei n2 7.347/85”. E
prossegue: “O papel do Ministério Público na defesa do patrimônio público também
é hoje previsto pela própria Constituição (art. 129, III)... A mens legis consiste em
conferir iniciativa ao Ministério Público, seja para acionar, seja para intervir na
defesa do patrimônio público, sempre que alguma razão especial exista para tanto,
como quando o Estado não toma a iniciativa de responsabilizar o administrador
anterior ou em exercício por dano por estes causados ao patrimônio público ...
Como se vê, portanto, a defesa do patrimônio público cabe não só ao cidadão,
pelo sistema da ação popular, como também é afeta ao Ministério Público (art.
129, III, da CF) e aos demais legitimados do art. 52, da LACP, que podem promover
a defesa judicial de qualquer interesse coletivo ou difuso” (A defesados interesses
difusos em juízo, São Paulo, RT, 1992, págs. 95-96).
E ainda Alexandre de M oraes, citando lição do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Assim, não se pode negar que a Ação Civil Pública se trata da via
processual adequada para a proteção do patrimônio público, dos princípios
con stitu cio n ais da adm inistração pública e para repressão de atos de
improbidade administrativa, ou simplesmente atos lesivos, ilegais ou imorais,
conforme expressa previsão no art. 12 da Lei n 2 8.429/92 (de acordo com o art.
37, § 42, da Constituição Federa!) e art. 32 da Lei Federal n 2 7.347/85.
É esse o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou
que ‘o campo de atuação do MP foi ampliado pela Constituição de 1988, cabendo
ao Parquet a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos, sem a limitação imposta pelo artigo l 2 da Lei n 2 7.347/85’. Reiterando
esse posicionamento, decidiu o STJ que ‘tem o Ministério Público legitimidade
para propor ação civil pública visando ao ressarcimento de danos ao erário público’,
concluindo no sentido de que ‘conforme alguns precedentes da Corte, é legítimo
ao Ministério Público propor ação civil pública visando a proteção do patrimônio
público, uma vez que o texto constitucional/88 (art. 129, III), ampliou o campo de

374

Justitia, São Paulo, 6 3 (195), jul./set. 2001

atuação do Ministério Público, colocando-o como instituição de substanciai
importância na defesa da cidadania” (“Direito Constitucional”, São Paulo, Atlas,
2001, pág. 334).
Logo, a tese dos requerentes tem contra si a Constituição Federal, a
Lei de Ação Civil Pública e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público,
não sendo, portanto, minimamente séria.
7. D a análise das decisões verifica-se ser inconsistente e infundada a
alegação de que as decisões do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo feririam
dispositivos legais. Com efeito, restou amplamente discutido e fundamentado
que (a) o artigo 2Ü da Lei nü 8.437/92 não incidiría na espécie, pois a
M unicipalidade de Itapira não é parte na demanda, não poderia figurar como
recorrente no recurso especial e nem como autora desta ação cautelar; (b) tem
o M inistério Público legitimidade para defender a probidade e a moralidade
administrativas, diante da previsão do artigo 129, III, da Constituição Federal
e artigos 1Q, IV e 5-, da Lei nü 7.347/85; (c) a ação civil públicaé a via adequada
para pleitear a anulação ou nulidade de atos lesivos ao erário público, e de
qualquer outro direito ou interesse coletivo ou difuso, de acordo com o mesmo
artigo 129, III, da CF, artigos lü, IV e 5°, da Lei n° 7.347/85 e do artigo 25,
inciso IV, letra b da Lei nu 8.625/93.
8 . Por todo o exposto, requer o Ministério Público do Estado de São
Paulo a revogação da medida liminar, julgando-se improcedente a ação cautelar.
São Paulo, 23 de abril de 2001.
José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça
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MINISTÉRIO PÚBLICO

ATO (N) NQ03/2001-CGMP, DE 3 DE JU L H O DE 2001
Estabelece novo modelo do relatório mensal das atividades
dos Promotores de Justiça.
O Corregedor-Geral do Ministério Público, no uso de suas atribuições
legais, com fundamento no artigo 42, incisos X, XI e XV, da Lei Complementar
Estadual n 734/93 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo,
Considerando que há necessidade de se aferir, individualmente, a pro
dução e o desempenho dos Promotores de Justiça, para elaboração de quadros
estatísticos de suas atividades, seja com o objetivo de orientação e fiscalização
(art. 37 da Lei Complementar Estadual n- 734/93), seja de verificação de me
recimento, para fins de promoção e remoção (art. 42, inciso X, da Lompe);
Considerando que há necessidade, igualmente, de se analisar, com se
gurança, a real demanda de cada cargo de Promotor de Justiça ou grupo orga
nizado, colhendo-se dados e subsídios para melhor elucidação de pedidos de
criação, extinção e desnomenclaturação de cargos e divisão de atribuições (art.
42, inciso XIII, da Lompe);
Considerando que é dever da Corregedoria-Gera! do Ministério Públi
co organizar o serviço de estatística das atividades do Ministério Público (art.
42, inciso XV, da Lompe);
Considerando que não há motivo para existência de dois relatórios distin
tos, eis que inúmeros cargos de Promotores de Justiça têm atribuição cumulativa;
Considerando que os modernos meios de comunicação (internet e mí
dia digital) podem e devem substituir as informações constantes de papel;
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. 1- Fica instituído o novo modelo de relatório mensal de atividade
dos Promotores de Justiça, conforme anexo.
Art. 2QO relatório é referente a cada cargo existente na Promotoria de
Justiça ou a grupo de atuação formalmente organizado e deve conter de manei
ra individualizada, dados relativos a atuação de todos os Promotores de Justiça
que neles oficiaram no respectivo período.
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§ lü A atuação de cada Promotor de Justiça deve estar discriminada no
campo próprio, de acordo com a sua designação: titular, acumulação e auxílio
ou designado e será identificada mediante a inserção do número de registro
PGJ do Promotor de Justiça na Instituição.

§ 2Ü Para os relatórios enviados por e-mail, a Corregedoria-Geral do
Ministério Público, após conferência da integralidade dos dados, emitirá reci
bo de entrega, também através de e-mail, encaminhando para o endereço ele
trônico do remetente.

§ 2Ü Na hipótese de existir mais de um Promotor de Justiça oficiando
no cargo, cada um deles deverá indicar sua parcela de atuação.

Art. 6- No preenchimento do relatório devem ser observadas as se
guintes particularidades:
I - Nas hipóteses de o Promotor de Justiça praticar ato ou se manifes
tar em autos de atribuição de outro cargo, decorrentes de substituição automá
tica ou sem designação prévia, os dados devem ser inseridos no relatório do
cargo do Promotor de Justiça originariamente responsável pelo processo;
II - Nas hipóteses de manifestações com assinatura de mais de um Promotor
de Justiça, os dados devem ser computados apenas no relatório do cargo originaria
mente responsável ou incumbido do ato, a fim de evitar-se duplicidade de dados;
III - Nas hipóteses de atuação em grupos ou equipes especiais organi
zados sem divisão de cargos, apenas com designações específicas, os dados
devem ser lançados em um único relatório, de forma discriminada e de acordo
com a atuação de cada integrante, evitando-se duplicidade de informações.
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§ 3Ü No caso do Promotor de Justiça ter designação para atuar em mais
de um cargo, deverá inserir os dados de sua atuação respectivamente nos rela
tórios de cada cargo em que oficiou.
Art. 3Ü Cada Promotor de Justiça deverá entregar ao Secretário da
Promotoria de Justiça, até o dia 5 do mês subseqiiente, o relatório individual
de suas atividades.
§ 1° Nas hipóteses de atuação de mais de um Promotor de Justiça no
cargo, cada um deles deve elaborar relatório de sua participação, entregando-o
ao Promotor de Justiça titular ou a quem estiver assumindo as funções, a quem
incumbirá a elaboração do relatório geral do cargo e a sua remessa ao Secretá
rio da Promotoria de Justiça, discriminando:
í - a atuação funcional de todos os Promotores de Justiça que nele oficiaram
no período, de forma circunstanciada, na forma do § 1- do art. 2Ü deste Ato;
II - os dados referentes aos feitos recebidos em regime de “mutirão” .

Art. 7- Este Ato entra em vigor no dia 1- de agosto de 2001, revogan
do-se os Atos n ^ 1/96 e 1/2000 da Corregedoria-Geral do Ministério Público.
São Paulo, 3 de julho de 2001
Agenor Nakazone

§ 2Ü Nas hipóteses de não serem entregues os dados relativos à atuação
dos demais Promotores de Justiça designados para o cargo, no período, o Pro
motor de Justiça titular ou quem estiver assumindo as funções, elaborará o
relatório do cargo, com os dados disponíveis, identificando, no local apropria
do, os demais Promotores de Justiça designados, deixando em branco os dados
referentes à atuação destes e anotando a ocorrência ao final do relatório.

Corregedor-Geral do Ministério Público

Art. 4° O Promotor de Justiça Secretário da Promotoria de Justiça deverá
encaminhar à Corregedoria-Geral do Ministério Público os relatórios individuais rece
bidos, acompanhados de um único ofício, até o dia 10 do mês subseqiiente, indicando
os relatórios que estejam incompletos e os cargos que não entregaram o relatório.

Especificar:

Art. 5^ A remessa dos dados dos relatórios poderá ser feita, também,
via internet, através do e-mail da Corregedoria-Geral do M inistério Público
(cgmp@mp.sp.gov.br), ou por meio de disquete.
§ l ü Hm caso de remessa por meio de disquete, a entrega poderá ser
feita diretamente na Corregedoria-Geral do Ministério Público que, mediante
recibo em cópia do ofício de endereçamento, lançará os informes em seu ban
co de dados e devolverá o disquete ao portador.
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RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES
INFORMAÇÕES GERAIS
Acumulou ou auxiliou no período?
Participou de mutirão?

Sim

Não

Sim

Não

Especificar:

ATUAÇÃO FUNCIONAL
CARGO/GRUPO:
Titular

Acumulação

Auxílio

Auxílio recebido
em mutirão

Total

IEG IS LA Ç A O
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1.5 Sentenças e decisões do Juízo singular

Identificação funcional:
Período:

Absolutórias:
Condenatórias:
Que reconheceram a prescrição:

1. Área criminal
1.1 Inquéritos policiais
Acervo anterior:
Recebidos durante o período:

Que reconheceram decadência ou renúncia:

Denuncias oferecidas:

1.6 Recursos do Juízo singular
Apelações:
Outros:

Pedidos de arquivamento:

Contra-razões:

Sobram na Promotoria:

Requerimentos de audiência preliminar:

1.7 Plenários do Júri e audiências
Previstos:

Representações criminais recebidas:
Inquéritos Policiais requisitados:

Efetivamente realizados:

1.2 Procedimentos da Lei nu 9.099/95
Acervo anterior:

Audiências realizadas:

Recebidos durante o período:

1.8 Sentenças e decisões do Tribunal do Júri

Sobram na Promotoria:

Absolutórias:

Transações:

Condenatórias:

Denúncias oferecidas:

Pronúncias:

Pedidos de arquivamento:

Impronúncias:

Diligências requeridas:

Desclassificações:
Absolvições sumárias:

1.3 Processos
Acervo anterior:

1.9 Recursos do Tribunal do Júri

Recebidos durante o período:

Apelações:

Sobram na Promotoria:

Outros:

Alegações finais escritas:

Contra-razões:

1.4 Audiências do Juízo singular

1.10 Processos de Execução

Audiências realizadas:

Acervo anterior:

Alegações orais em audiência:

„

Recebidos durante o período:
Sobram na Promotoria:
Pareceres oferecidos:
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Recursos:

3. Área da infância e da juventude - infracional

Contra-razões de recurso:

3.1 Movimentação geral de autos

Visitas a estabelecimentos prisionais:

Acervo anterior:
Recebidos durante o período:

1.11 Atendimento ao público
Número de pessoas atendidas:

Sobram na Promotoria:
Representações:
Remissões:

1.12 Controle externo da atividade policial

Arquivamentos:

Visitas a Distritos Policiais:

Audiências:
Ações ajuizadas pelo Ministério Público:

2. Área cível geral
2.1 Movimentação geral de autos

Visitas:

Acervo anterior:

Número de pessoas atendidas:

Reuniões:

Recebidos durante o período:
Sobram na Promotoria:

3.2 Recursos

Audiências realizadas:

Razões de recurso:

Pareceres com cópia em arquivo:

Contra-razões de recurso:

Denúncias oferecidas em Inquéritos judiciais:

2.2 Recursos
Razões de recurso:
Contra-razões de recurso:

4. Área de interesses difusos e coletivos
4.1 Representações
Recebidas
Arquivadas

2.3 Atendimento ao público
Número de pessoas atendidas:
Acordos extrajudiciais referendados:
Declarações reduzidas a termo:

Arquivados no período:

Ações ajuizadas pelo Ministério Público:

Remetidos a outro órgão de execução:

2.4 Atividades externas

4.3 Procedimentos preparatórios de Inquérito Civil
Total em andamento:

Visitas:

4.2 Protocolados para coleta de subsídios
Total em andamento:
Instaurados no período:

Arrecadações:

Instaurados no período:

Outras atividades:

Arquivados no período:
Remetidos a outro órgão de execução:
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4.4 Inquéritos Civis
Total em andamento:
Instaurados no período:

4.10 Expedientes e ações em andamento

Arquivados no período:
Remetidos a outro órgão de execução:

Direitos Constitucionais do Cidadão:

Audiências realizadas no período:
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Acidentes do trabalho:
Consumidor:
Infância e Juventude:
Habitação e Urbanismo:
Meio Ambiente:

4.5 Termos de Compromisso de Ajustamento

Pessoa Portadora de Deficiência:

Firmados no período:
Em fase de verificação de cumprimento:

Data

Assinatura

Cumpridos no período:

(DOE, de 4 de julho de 2001)

Execuções judiciais em andamento:

4.6 Ações Civis Públicas ajuizadas pelo MP
Total em andamento:
Propostas no período:
Manifestações nos autos no período:
Acordos Judiciais Celebrados:
Audiências realizadas:

4.7 Ações Civis Públicas ajuizadas por terceiros
Total em andamento:
Pareceres ou manifestações nos autos:
Acordos judiciais celebrados no período:
Audiências realizadas:

4.8 Sentenças e decisões
Procedência:
Improcedência:

4.9 Recursos
Razões:
Contra-razões:

Regulamenta as distribuições extraordinárias e facultativas de
processos em estoque nas Procuradorias de Justiça, e dá outras provi
dências
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, ouvi
do o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, e
Considerando aoportunidade, conveniência e necessidade de se reduzir-quan
do não eliminai' - o acervo de processos aguardando distribuição nas Procuradorias de
Justiça aos seus respectivos membros para manifestação em segunda instância;
Considerando a disposição dos Procuradores de Justiça no sentido de,
em esforço concentrado e extraordinário, enfrentar o problema do acervo, em
nome do interesse público relevante;

Resolve editar o seguinte Ato Normativo:
Art. Io As Procuradorias de Justiça que contarem com processos em
estoque, para distribuição entre seus membros efetivos, convocados e designa
dos, poderão efetuar distribuições extraordinárias e facultativas, precedidas de
prévio aviso a ser publicado no Diário Oficia! do Estado.
§ 1Q Os Procuradores de Justiça, os Promotores de Justiça convocados
e os Prom otores de Justiça designados deverão m anifestar, perante os
Secretários-Executivos das respectivas Procuradorias de Justiça, seu interesse
no recebimento dos processos, na forma deste ato normativo.
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§ 2Ü Não poderão receber distribuições extraordinárias os Procuradores
de Justiça, os Promotores de Justiça convocados e os Promotores de Justiça de
signados que tiverem em atraso processos provenientes de distribuição ordinária.
§ 3Q Os Procuradores de Justiça, os Promotores de Justiça convocados
e os Promotores de Justiça designados que atrasarem processos advindos de
distribuição extraordinária serão de imediato excluídos das distribuições ex
traordinárias subseqüentes, até que se dê a regularização de seus serviços.
Art. 2Ü Cada distribuição extraordinária corresponderá à mesma cota
de processos distribuídos ordinariamente.
Art. 3Q Os Procuradores de Justiça, os Promotores de Justiça convoca
dos e os Promotores de Justiça designados que receberem processos provindos
de distribuição extraordinária serão compensados na mesma proporção de pro
cessos por dia vigente nas distribuições ordinárias, acumulável até o máximo
de um mês para um único interessado.
§ l ü O atraso de processo impossibilitará a compensação referente à
distribuição extraordinária respectiva.
§ 2Q As compensações deferidas não comportarão conversão em pecúnia.
Art. 4U Os Procuradores de Justiça, os Promotores de Justiça convoca
dos e os Promotores de Justiça designados que integrem Procuradoria de Jus
tiça sem acervo de processos poderão aderir à distribuição extraordinária de
outra Procuradoria de Justiça, desde que, nesta, o número de Procuradores de
Justiça, Promotores de Justiça convocados e Promotores de Justiça designados
que participem das distribuições extraordinárias não seja suficiente para esgo
tar os processos em estoque.
Parágrafo único. A adesão se fará mediante requerimento escrito do
interessado dirigido diretamente ao Secretário-Executivo da Procuradoria de
Justiça promotora da distribuição extraordinária, no prazo de 3 (três) dias da
publicação aludida no caput do artigo Io , obedecidos os demais requisitos
constantes deste ato normativo.
Art. 5Ü Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de
Justiça, com recurso para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça, nos termos do artigo 22, inciso XVI, da Lei Complementar Estadual nü
734, de 26 de novembro de 1993.
Art. 6Ü Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(DOE, de 19 de julho de 2001)
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ATO (N) Nü 263/2001-PGJ, DE 25 DE JU LH O DE 2001
(P t. n ü 43.476/2001)
Constitui os Grupos de Atuação Especial Regionais para a
Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco, e dá outras
providências.
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e nos
termos da proposta aprovada pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores
de Justiça na reunião ordinária realizada em 5 de julho de 2001, e
Considerando a complexidade do fenômeno da criminalidade organi
zada, que além de realizada nas sombras da clandestinidade, apresenta como
um a de suas características básicas a constante mutação de suas atividades
ilícitas, seguindo tendências nacionais e internacionais;
Considerando a insuficiência do critério definidor de tal fenômeno pelo
legislador brasileiro, que equiparou as práticas das organizações criminosas
àquelas resultantes de ações de quadrilha ou bando (art. l ü da Lei Federal nü
9.034/95), bem como a dificuldade da adoção de um critério definidor claro
nas leis de outros países;
Considerando a conveniência de disciplinar e unificar territorialmente a
atividade preventiva e repressiva no combate à criminalidade organizada, fenô
meno que ultrapassa as divisas de diversas localidades do Estado de São Paulo;
Resolve editar o seguinte Ato Normativo:
Art. Va Ficam instituídos, no âmbito do Ministério Público do Estado
de São Paulo, 11 (onze) Grupos de Atuação Especial Regionais para a Preven
ção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco
localizados nas regiões de
Bauru, Campinas, Guarulhos, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto,
Santo André, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba,
e integrados pelas localidades indicadas nos anexos I a XI deste ato normativo.
Parágrafo único. Os Grupos de Atuação Especial Regionais para a Pre
venção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - serão implantados pela
Procuradoria-Gera! de Justiça de acordo com a política criminal estabelecida
no Plano Geral de Atuação do Ministério Público e em conformidade com as
necessidades institucionais.
Art. 2Ü Para efeito deste ato normativo, consideram-se, preferencial
mente, infrações cometidas por organizações criminosas, desde que praticadas
de forma regionalizada, as seguintes ações delituosas:
a) roubo e receptação de veículos automotores e aeronaves;
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b) roubo e receptação de cargas;
c) lavagem de dinheiro;
d) tráfico ilícito de substâncias entorpecentes;
e) crimes praticados por funcionário público contra a Administração
em geral;
f) exploração de jogos de azar;
g) sonegação fiscal.
Parágrafo único. Conforme o interesse público exigir, o ProcuradorGeral de Justiça poderá, a qualquer tempo, ampliar ou restringir o rol de
infrações penais preferenciais para a atuação dos Grupos de Atuação Especial
Regionais para a Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco.
Art. 3Ü Cada Grupo de Atuação Especial Regional para a Prevenção e
Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - será formado por no mínimo 3 (três)
Promotores de Justiça, designados pelo Procurador-Geral de Justiça dentre aqueles
lotados na respectiva região, aos quais incumbirá oficiar em representações, in
quéritos policiais, procedimentos investigatórios e processos destinados a iden
tificar e reprimir as organizações criminosas, cabendo-lhes, inclusive, acompa
nhar as audiências judiciais e prosseguir nos feitos até decisão final.
§ 1QAs atribuições dos Promotores de Justiça designados para integrar
os Grupos de Atuação Especial Regionais para a Prevenção e Repressão ao
Crime Organizado - Gaerco - abrangerão igualmente a apuração e a repressão
dos delitos que se tornarem conhecidos no decorrer das investigações.
§ 2Q O inquérito policial ou o processo em andamento para apuração
das infrações penais acima referidas permanecerão na esfera de atribuições do
Órgão do Ministério Público que nele oficiar, o qual atuará de forma integrada
com os Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial Re
gional para a Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco
para
obtenção e fornecimento de dados, informações e outros elementos de prova.
§ 3Ü Sem prejuízo do disposto no § 2Ü deste artigo, os Promotores de
Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial Regional para a Prevenção e
Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - poderão, se necessário, oficiar em
inquérito policial ou processo em andamento juntamente com o Promotor de
Justiça com atribuição para o caso, mediante prévio consentimento deste.
§ 4° A recusa da atuação conjunta não dispensa a exigência de atuação
integrada entre os Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Es
pecial Regional para a Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco
- e o Órgão do Ministério Público local.

LEG ÍS IA Ç A O

389

§ 5Q O processo iniciado através de denúncia oferecida pelos Promotores
de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial Regional para a Prevenção
e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco com base em peças de informações
ou procedimento investigatório próprio, será distribuído ao juízo competente de
cada localidade, e nele passará a oficiar, em conjunto com os integrantes do gru
po, o Promotor de Justiça com atribuição genérica para oficiar no feito.
Art. 4o Caberá ainda aos Promotores de Justiça integrantes do Grupo
de Atuação Especial Regional para a Prevenção e Repressão ao Crime Organi
zado - Gaerco - exercer as seguintes atividades:
I - reunir-se com os Secretários-Executivos das Promotorias de Justiça
Criminal e Cumulativas da região, buscando colher subsídios para a prevenção
e repressão ao crime organizado regional;
II - instaurar procedimentos administrativos, nos termos dos artigos
105 a 116 do Ato Normativo nü 168/98-PGJ/CGMP, de 21 de setembro de
1998, ante a notícia da prática de crime organizado, sem prejuízo de eventual
requisição de instauração de inquérito policial;
III - implantar sistema de “disque-denúncia”, promovendo sua ampla
divulgação nos meios de comunicação de massa e junto à sociedade civil;
IV - coordenar ações conjuntas com as Polícias Civil e M ilitar para o
combate da criminalidade organizada regional;
V - acompanhar atos de investigação realizados pelas Polícias Civil e
M ilitar na apuração da criminalidade organizada;
VI - elaborar, mensalmente, relatórios das atividades de investigação
realizadas, encaminhando-os â Corregedoria-Geral do Ministério Público e ao
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal;
VII - participar de reuniões com o Assessor Especial Coordenador das
Atividades de Combate às Organizações Criminosas e com os Promotores de
Justiça integrantes dos demais Grupos de Atuação Especial Regionais para a
Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - , com o intuito de
traçar estratégias comuns de atuação.
Parágrafo único. Os dados constantes dos relatórios m ensais enca
m inhados ao Centro de Apoio Operacional das Prom otorias de Justiça C ri
minal serão por este remetidos ao Setor de Análise de Inform ações Crim i
nais - S AIC - criado pelo Ato Normativo nü 150/98-PGJ, de 23 de julho de
1998 - , que os cadastrará, arquivará e analisará m etodicam ente, com o
intuito de aprim orar as atividades de investigação dos Grupos de Atuação
Especial Regionais para a Prevenção e Repressão ao Crime Organizado Gaerco.
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Art. 5Ü Encaminhada qualquer notícia de criminalidade organizada ao
Grupo de Atuação Especial Regional para a Prevenção e Repressão ao Crime
Organizado - Gaerco - , os Promotores de Justiça que o integram cuidarão, se
for o caso, de sua formalização, e decidirão, de forma fundamentada, acerca
de seu arquivamento, da instauração de procedimento administrativo ou de
requisição de inquérito policial.
Parágrafo único. Na hipótese de arquivamento da notícia de infração
penal, o Promotor de Justiça integrante do Grupo de Atuação Especial Regio
nal para a Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - deverá
encam inhar os autos ao Juiz de Direito competente, para eventuais fins do
artigo 28 do Código de Processo Penal.
Art. 6Q A Diretoria-Geral do Ministério Público providenciará a cada
Grupo de Atuação Especial Regional para a Prevenção e Repressão ao Crime
Organizado - Gaerco - a estrutura material e os recursos humanos necessários
à segurança e ao desempenho das atribuições dos Promotores de Justiça que o
integrarem, notadamente quanto àquelas pertinentes à realização de atos de
investigação decorrentes das notícias de prática de crime organizado.
Parágrafo único. Cada Grupo de Atuação Especial Regional para a Pre
venção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - será dotado de um setor
análogo ao Setor de Análise de Informações Criminais - SAIC.
Art. 1- No exercício de suas atribuições, os Promotores de Justiça
integrantes do Grupo de Atuação Especial Regional para a Prevenção e Re
pressão ao Crime Organizado - Gaerco - poderão decretar fundamentadamente o sigilo dos procedimentos administrativos instaurados.
Art. 8Ü Os Promotores de Justiça integrantes dos Grupos de Atuação
Especial Regionais para a Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco
- apresentarão ao Procurador-Geral de Justiça, oportunamente, sugestão de
divisão interna dos serviços.
Art. 9Q Este ato normativo entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regional
para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de Bauru
Adamantina, Agudos, Avaré, Bariri, Barra Bonita, Bastos, Bauru, Bofete,
Botucatu, Cafelândia, Cerqueira César, Conchas, Dois Córregos, Duartina, Fartura,
Flórida Paulista, Gália, Garça, Getulina, Igaraçu do Tietê, Itaí, Itatinga, Jaú, Lençóis
Paulista, Lins, Lucélia, Macatuba, Marilia, Osvaldo Cruz, Paranapanema, Pedernei
ras, Pirajuí, Piratininga, Pompéia. Promissão, São Manuel, Taquarituba e Tupã.
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ANEXO II
Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regio
nal para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de
Campinas
Águas de Lindóia, Americana, Amparo, Araras, Artur Nogueira, Atibaia,
Bragança Paulista, Brotas, Caieiras, Cajamar, Campinas, Campo Limpo Pau
lista, Capivari, Cerquilho, Conchal, Cordeirópolis, Cosmópolis, Francisco
M orato, Franco da Rocha, Hortolândia, Itapira, Itatiba, Itirapina, Itupeva,
Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Laranjal Paulista, Leme, Limeira,
Louveira, M ogi-Guaçu, M ogi-M irim, M onte Mor, Nazaré Paulista, Nova
Odessa, Paulínia, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Piracicaba, Pirassununga,
Porto Ferreira, Rio Claro, Rio das Pedras, Santa Bárbara D ’Oeste, Santa Rita
do Passa Quatro, São Pedro, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Tietê, Valinhos,
Várzea Paulista, Vila Mimosa e Vinhedo.

ANEXO III
Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regional
para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de Guarulhos
Arujá, Brás Cubas, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano.

ANEXO IV
Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regional
para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de Osasco
Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Ser
ra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Santana do Parnaíba, São Lourenço da
Serra, Taboão da Serra e Vargcm Grande Paulista.

ANEXOV
Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regional
para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de Presi
dente Prudente
Álvares Machado, Assis, Bemardino de Campos, Cândido Mota, Chavantes,
Dracena, Florínia, Iepê, Ipauçu, Junqueirópolis, Maracaí, Martinópolis, Mirante
do Paranapanema, Ourinhos, Pacaembu, Palmital, Panorama, Paraguaçu Paulista,
Piraju, Pirapozinho, Presidente Bemardes, Presidente Epitácio, Presidente Pru
dente, Presidente Venceslau, Quatá, Rancharia, Regente Feijó, Rosana, Santa Cruz
do Rio Pardo, Santo Anastácio, Tarumã, Teodoro Sampaio e Tupi Paulista.
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ANEXO X

Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regi
onal para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco de Ribeirão Preto

Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regional
para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de São José
do Rio Preto

Aguaí, Altinópolis, Américo Brasiliense, Araraquara, Barrinha,
Batatais, Borborema, Brodósqui, Caconde, Cajuru, Casa Branca, Cravinhos,
Descalvado, Dourado, Espírito Santo do Pinhal, Franca, Guará, Guariba,
Iacanga, Ibaté, Ibitinga, Igarapava, Ipuã, Itápolis, Ituverava, Jaboticabal,
Jardinópolis, Matão, Miguelópolis, Mococa, Monte Alto, Morro Agudo,
Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Pitangueiras, Pontal,
Ribeirão Bonito, Ribeirão Preto, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rosa de
Viterbo, São Carlos, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São
José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, São Simão, Serrana,
Sertãozinho, Tabatinga, Tambaú, Taquaritinga e Vargem Grande do Sul.

Andradina, Araçatuba, Auriflama, Barretos, Bebedouro, Bilac, Birigüi,
Buritama, Cajobi, Cardoso, Catanduva, Colina, Estrela D ’Oeste, Femandópolis,
General Salgado, Guaíra, Guapiaçu, Guaraçaí, Guararapes, Ilha Solteira, Itajobi,
Jales, José Bonifácio, Macaubal, Mirandópolis, Mirassol, M onte Aprazível,
Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nhandeara, Nova Granada, Novo Hori
zonte, Olímpia, Ouroeste, Palestina, Palmeira d ’Oeste, Paranapuã, Paulo de
Faria, Penápolis, Pereira Barreto, Poloni, Potirendaba, Riolândia, Santa Adélia,
Santa Albertina, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, Severínia, Sud Menucci,
Tabapuã, Tanabi, Três Fronteiras, Urânia, Urupês, Valentim Gentil, Valparaíso,
Viradouro e Votuporanga.

ANEXO VII
Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regio
nal para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de
Santo André
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André,
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

ANEXO VIII
Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regio
nal para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de
Santos
Bertioga, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Ilhabela, Itanhaém,
Itariri, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Samaritá, Santos, São Sebastião,
São Vicente, Ubatuba e Vicente de Carvalho.

ANEXO IX
Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regio
nal para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de
São José dos Campos
Aparecida, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do
Jordão, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Queluz, Roseira, Salesópolis, Santa Branca, São
Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luiz
do Paraitinga, Silveiras, Taubaté e Tremembé.

ANEXO XI
Localidades abrangidas pelo Grupo de Atuação Especial Regional
para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado - Gaerco - de Sorocaba
Angatuba, Apiaí, Barra do Turvo, Boituva, Buri, Cabreúva, Cajati,
Cananéia, Capão Bonito, Cesário Lange, Eldorado Paulista, Guareí, Ibiúna,
Iguape, Indaiatuba, Itaberá, Itapetininga, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Itu,
Jacupiranga, Juquiá, Mairinque, Miracatu, Pariqiiera-Açu, Piedade, Pilar do
Sul, Porangaba, Porto Feliz, Registro, Salto, São Miguel Arcanjo, São Roque,
Sorocaba, Tatuí e Votorantim.
(DOE, de 26 de julho de 2001)

AVISO N 2 05/2001-CGMP, DE 2 DE JULHO DE 2001
O Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Agenor Nakazone, no
uso das atribuições legais, tendo em vista a recente edição do Ato (N) n2 2/01CGMP, de 22 de junho de 2001, e atendendo ao disposto em seu artigo 22,
publica, para conhecimento geral, a redação consolidada do Ato n2 1/99-CGMP.
ATO N 2 1/99-CGMP, DE 20 DE MAIO DE 1999
Dispõe sobre o regimento das Correições Ordinárias e Extra
ordinárias, das Visitas Prévias, das Vistorias e das Visitas de Inspeção
nas Promotorias e Procuradorias de Justiça.
Regimento das Correições, Vistorias e Visitas de Inspeção.
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Capítulo I
Da Correição Ordinária
Art. 1QA correição ordinária será efetuada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, auxiliado por seus assessores, destinandose a verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do mem
bro do M inistério Público no exercício de suas funções, o cumprimento das
obrigações legais e das determinações e recomendações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem como sua
participação nas atividades da Promotoria de Justiça a que pertença e sua con
tribuição para a execução dos programas de atuação e projetos especiais. (Art.
231, capute § l ü, Loemp).
§ Ia A correição ordinária também poderá ser realizada ou auxiliada
por Procurador de Justiça, indicado pelo Corregedor-Geral do Ministério Pú
blico, e após prévia aprovação pelo Órgão Especial do Colégio de Procurado
res. (Arts. 41 caput, § 3ü e 231 caput, Loemp).
§ 2QA correição ordinária será comunicada por edital publicado no
Diário Oficial, com prazo de pelo menos 10 (dez) dias de antecedência de sua
realização.
§ 3ÜPor ordem do Corregedor-Geral, a secretaria da Corregedoria au
tuará a designação da correição, constando do procedimento:
a) minuta do Edital;
b) relação dos ofícios expedidos;
c) histórico da Promotoria a ser correcionada;
d) cópia reprográfica da ficha funcional dos Promotores de Justiça a
serem correcionados.
Seção I
Da Publicidade da Correição
Art. 2ÜDo edita! constará:
I - a Promotoria de Justiça e o membro do Ministério Público sujeito à
correição;
II - o dia, local e hora de sua abertura;
III - o local e horário em que serão atendidas as pessoas que tenham
eventualmente reclamações sobre abusos, erros, omissões ou conduta incom
patível dos membros do Ministério Público (Art. 227, parágrafo único, Loemp);
IV - a convocação do membro do Ministério Público sujeito à correi
ção, bem como de todos aqueles que, a qualquer título, estejam em exercício
na Promotoria de Justiça;
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V - a convocação dos estagiários e auxiliares lotados na Promotoria de
Justiça correcionada.
Parágrafo único. A publicação do Edital deverá ser feita por, pelo me
nos, três vezes na forma do § 2Üdo artigo antecedente.
Seção II
Da Organização dos Trabalhos Correcionais
Art. 3ÜExpedir-se-ão ofícios:
I - ao membro do Ministério Público sujeito à correição;
II - ao Promotor de Justiça Secretário da Promotoria, cientificando-o
da realização da correição, a fim de que forneça todo material necessário para
os trabalhos correcionais;
III - ao Procurador de Justiça-Secretário da Procuradoria que detiver
atribuições para oficiar em feitos judiciais oriundos da Comarca a que se situa
a Promotoria correcionada;
IV - à Corregedoria-Geral da Justiça, comunicando-lhe a realização
da correição;
V - ao Juiz de Direito diretor do Fórum, cientificando-o da correição e
solicitando, se for o caso, a concessão de local adequado para a realização dos
trabalhos;
VI - às autoridades policiais da Comarca, comunicando-lhes a realiza
ção da correição;
VII - ao Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil,
dando-lhe ciência da correição;
Art. 4QO membro do Ministério Público sujeito à correição ou o Se
cretário da Promotoria de Justiça respectiva, deve:
I - dar ampla publicidade ao edital da correição, afixando-o em locais
apropriados da Promotoria de Justiça e do Fórum, bem como, em sendo possí
vel, cuidando para que seja publicado na imprensa local;
II - apresentar ao Corregedor-Geral, no ato de abertura da correição,
relação completa dos membros do Ministério Público que, a qualquer título,
estejam em exercício na Promotoria de Justiça, bem como dos estagiários e
auxiliares nela lotados;
III - colocar à disposição do Corregedor-Geral e seus assessores, na
abertura dos trabalhos correcionais, todos os processos judiciais, inquéritos
policiais, procedimentos de qualquer natureza, livros, pastas e documentos,
previamente requisitados para exame e visto;
IV - apresentar ao Corregedor-Geral as pessoas interessadas para efei
to do atendimento a que se refere o art. 2Ü, inciso III, deste Ato;
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V - apresentar ao Corregedor-Geral os auxiliares e estagiários, os últi
mos munidos de seus títulos de designação, os quais, estando em ordem, serão
visados.
Seção III
Da Realização dos Trabalhos Correcionais
Art. 5° A instalação dos trabalhos será efetuada pelo Corregedor-Geral
do M inistério Público que, no loca! apropriado e horário designado, receberá
as autoridades e pessoas para os fins do art. 2-, inciso III, deste Ato.
Parágrafo único. Em sendo necessário, o Corregedor-Geral determina
rá que sejam reduzidas a termo as declarações dos informantes ou reclaman
tes, bem como a realização das diligências cabíveis.
Art. 6ÜSerão objeto de exame:
I - livros de carga de autos ao Ministério Público ou, em sua falta, de
registros e assentamentos de remessa e devolução de autos;
II - pastas e livros obrigatórios;
III - processos judiciais, inquéritos policiais e procedimentos de qual
quer natureza aos quais se refere o art. 4-, inciso III, deste Ato, bem como de
outros cujo exame se tornar necessário;
Art. 7ÜConcluída a correição, serão elaborados termo respectivo e re
latório circunstanciado, do qual deverá constar:
I - a denominação da Promotoria correcionada;
II - o nome do Promotor de Justiça correcionado e de todos que, even
tualmente, estejam prestando serviços na Promotoria correcionada;
III - o endereço residencial do Promotor de Justiça correcionado;
IV - nomes dos estagiários e auxiliares;
V - as atribuições do membro do Ministério Público correcionado;
VI - o número de feitos em andamento e a média diária de audiências
a cargo do Promotor de Justiça;
VII - o número aproximado de pessoas atendidas mensalmente pelo
Promotor de Justiça;
VIII - a observância de prazos;
IX - avaliação do desempenho funcional, tendo em conta, sobretudo:
a) forma e qualidade de redação;
b) fundamentação jurídica;
c) participação efetiva nas audiências;
d) empenho na produção de prova;
e) colaboração efetiva nas atividades da Promotoria de Justiça;
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f)
contribuição para a execução dos programas de atuação e projetos
especiais.
Art. 8ÜCom base no relatório circunstanciado, o Corregedor-Geral do
Ministério Público emitirá conceito geral relativo ao desempenho do Promo
tor de Justiça correcionado, bem como fará as recomendações que entender
necessárias ao aprimoramento dos serviços, que será levado ao conhecimento
do interessado, mediante ofício, juntamente com cópia do relatório da Correi
ção, relativo ao cargo por ele ocupado.
§ l ü São atribuíveis os seguintes conceitos aos Promotores de Justiça:
“ótimo, bom. regular e insuficiente”.
§ 2 - 0 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. 9ÜNa hipótese de constatação de infração de dever funcional, o
Corregedor-Geral determinará a instauração de procedimento adequado, bem
como ordenará as diligências necessárias a sua instrução.
Art. 10. Da correição lavrar-se-á ata em livro próprio da Corregedoria
Geral do Ministério Público, cuja cópia será encaminhada ao membro do M i
nistério Público correcionado, para arquivamento na pasta adequada.
Parágrafo único. O Corregedor-Geral poderá determinar que a ata seja
lavrada por computador que, impressa e assinada, deverá ser arquivada em
pasta apropriada.
Art. 11. Findo o prazo a que se refere o § 2- do artigo 8Ü, ou depois da
decisão do pedido de reconsideração, o relatório circunstanciado e o conceito
emitido serão juntados ao prontuário do Promotor de Justiça correcionado,
para os fins tratados no inciso X, do art. 42 da Loemp.
Art. 12. Cópia do relatório circunstanciado e o conceito emitido serão
juntados no procedimento a que alude o § 3U, do art. 1Qdeste Ato.
Capítulo II
Da Correição Extraordinária
Art. 13. A Correição Extraordinária será realizada pessoalmente pelo
Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício, por recomendação do Pro
curador-Geral de Justiça, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça ou do Conselho Superior do Ministério Público, para a imediata apura
ção de:
I - abusos, erros ou omissões que incompatibilizem o membro do Mi
nistério Público para o exercício do cargo ou função;
II - atos que comprometam o prestígio ou a dignidade da instituição;
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III

- descumprimento de dever funcional ou procedimento incorreto
(Artigo 232, caput, Loemp).
Art. 14. A correição extraordinária poderá ser comunicada por edital
publicado no Diário Oficial.
§ l ü A critério do Corregedor-Geral, quando as circunstâncias assim o
exigirem, poderá ser dispensada a prévia publicação do edital;
§ 2- Aplicam-se à correição extraordinária, no que couberem, as nor
mas estatuídas para a correição ordinária no capítulo anterior.
Art. 15. Concluída a correição, serão elaborados termo respectivo e
relatório circunstanciado, do qual deverá constar:
I - a denominação da Promotoria correcionada;
II - o nome do Promotor de Justiça correcionado e de todos que, even
tualmente, estejam prestando serviços na Promotoria correcionada;
III - o endereço residencial do Promotor de Justiça correcionado;
IV - nomes dos estagiários e auxiliares;
V - as atribuições do membro do Ministério Público correcionado;
VI - o número de feitos em andamento e a média diária de audiências
a cargo do Promotor de Justiça;
VII - o número aproximado de pessoas atendidas mensalmente pelo
Promotor de Justiça e o total de pessoas atendidas na Promotoria de Justiça;
VIII - a observância de prazos;
IX - avaliação do desempenho funcional, tendo em conta, sobretudo:
a) forma e qualidade de redação;
b) fundamentação jurídica;
c) participação efetiva nas audiências;
d) empenho na produção de prova;
e) colaboração efetiva nas atividades da Promotoria de Justiça e contri
buição para a execução dos programas de atuação e projetos especiais.
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.
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§ 111Para efeito do disposto no artigo 230 da Loemp, considerar-se-á o
cargo sujeito à vistoria.
§ 2ÜNas 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 devotução de autos ao membro do Ministério Público;
II - as pastas e livros obrigatórios;
III - os procedimentos preparatórios de inquéritos civis, além de ou
tros procedimentos de qualquer natureza de atribuição do Ministério Público,
arquivados e em andamento;
IV - autos judiciais que estejam com vista ou carga aberta ao Ministé
rio Público.
§ 3ÜO Promotor de Justiça sujeito à vistoria e o Secretário da Promo
toria 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.
§ 4ÜAlém 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. 18. Da Visita de Inspeção lavrar-se-á ata em livro apropriado da
Corregedoria-Geral.
Parágrafo único. O Corregedor-Geral poderá determinar que a ata seja
lavrada por computador que, impressa e assinada, deverá ser arquivada.
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 7Üdeste Ato.
Art. 20. As reclamações e informações sobre abusos, erros ou omis
sões configuradoras de faltas disciplinares, poderão ser apuradas por meio de
Visitas de Inspeção, a critério do Corregedor-Geral, sempre que forem consi
deradas suficientes para a apuração dos fatos.
Art. 21. No que couberem, aplicam-se às Visitas de Inspeção as nor
mas previstas para as Correições.
Capítulo IV
Das Visitas Prévias ou Preparatórias
das Correições
Art. 22. Para viabilizar os serviços correcionais, poderá o CorregedorGeral do M inistério Público, independentemente de prévia comunicação, rea
lizar ou ordenar a seus Assessores que realizem visitas prévias de inspeção.
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Art. 23. A visita prévia de inspeção destina-se a efetuar trabalho de
preparação da correição ordinária, não satisfazendo a exigência do art. 230 da
Loemp.
Art. 24. Na visita prévia de inspeção serão selecionados os feitos que
deverão ser postos à disposição da Corregedoria-Geral por ocasião da correi
ção ordinária.
Capítulo V
Das Visitas de Inspeção nas Procuradorias dê Justiça
Art. 25. Corregedoria-Geral do Ministério Público, por autorização ou
recomendação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, po
derá realizar visita de inspeção nas Procuradorias de Justiça.
Parágrafo único. Para o trabalho de inspeção, o Corregedor-Geral do
Ministério Público será acompanhado por uma comissão formada por três Pro
curadores de Justiça, por ele indicados e referendados pelo Órgão Especial do
Colégio de Procuradores de Justiça.
Art. 26. A inspeção dirá respeito somente à regularidade administrati
va dos serviços de distribuição e devolução de processos, da qual o Correge
dor-Geral do Ministério Público elaborará relatório, que será remetido ao Ór
gão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.
Art. 27. No que couberem, aplicam-se às Visitas de Inspeção nas Pro
curadorias de Justiça as normas do capítulo anterior.
Das Disposições Gerais
Art. 28. A correição poderá ser suspensa ou interrompida por motivo
justificável, que poderá inclusive ser divulgado para conhecimento de tercei
ros.
Art. 29. Sempre que conveniente, o Corregedor-Geral transmitirá aos
demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público sugestões
para o aprimoramento dos serviços, resultantes das apurações obtidas em correições.
Art. 30. O procedimento interno a que alude o parágrafo 3a do art. Ia
deste Ato será sigiloso, tendo por destinação o estabelecimento histórico das
Promotorias correcionadas.
Art. 31. A ausência injustificada do membro do Ministério Público
sujeito à correição ou à visita constitui infração a dever funcional, sujeitandoo às sanções disciplinares cabentes.
Art. 32. A ausência injustificada de estagiários e de auxiliares do M i
nistério Público sujeitos à correição ou à visita constitui infração a dever fun
cional, devendo ser comunicada ao Procurador-Geral de Justiça.
Art. 33. As inovações instituídas pelo presente ato não alteram ou su
primem assentamentos já lançados em aferição do desempenho dos membros
do M inistério Público.

Art. 34. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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(Republicado por necessidade de retificação - DOE, de 3 de julho de 2001)
(DOE, de 5 de julho de 2001)

AVISO Na 424/2001-PGJ, DE 13 DE JULHO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais,
atendendo a pedido da Associação Paulista do Ministério Público, avisa aos
Senhores Membros do Ministério Público que a Banca Examinadora do
Concurso “M elhor Arrazoado Forense” - versão 2000, composta pelos
colegas, Doutores Adelina Bitelli Dias Campos, Oswaldo Luiz Palu e Tiago
Cintra Zarif (Série Cível), e Eliana Montemagni, Luiz Cláudio Pastina e
M ágino Barbosa Alves Filho (Série Criminal), em Sessão Solene realizada
no dia 25 de junho de 2001, premiou os colegas abaixo nomeados pelos
trabalhos cujos títulos seguem especificados:
A - Série Cível:
l u lugar: Nilo Spínola Salgado Filho - “O Ministério Público no
Exercício da Fiscalização Orçamentária em Defesa da Cidadania” ;

2Ülugar: Fernando Alvarez Belaz - “Do Controle Jurisdicional da
Fixação dos Quadros Administrativos da Câmara de Vereadores”;
3U lugar: Orlando Bastos Filho - “Cabimento da Ação Civil Pública
para Controle Incidental de Lei Municipal em Face da Constituição Federal
- ‘Legitimidade do Ministério Público para a Tutela do Patrimônio Público
- Alteração do Número de Vereadores que não Implica em Influência no
Processo Eleitoral’”;
Menção Honrosa: Alberto Camina Moreira - “Caderneta de Poupança
- Banco Quebrado - Responsabilidade do Sucessor do Contrato”.
B - Série Criminal:
l ü lugar: Valter Foleto Santin - “Possibilidade de Proposta Ministerial
de Suspensão do Processo Condicionada ao Tratamento Ambulatorial e a
Frequência a Reuniões de Grupo Anônimo em Porte de Entorpecente” ;

2Ü lugar: Alberto Camina Moreira - “Conflito de Competência no
STJ - Atribuição do Promotor de Justiça para Suscitar” ;
3Ülugar: José Mário Buck Marzagão Barbuto - “Da Impossibilidade
de Aplicação de Penas Alternativas ao Reincidente em Crime Doloso”
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M enção Honrosa: Arthur Pinto de Lemos Júnior - “Criminalidade
Organizada - Máfia dos Fiscais”.
(DOE, de 14 de julho de 2001)
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Art. 2Ü Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 2001; 180a da Independência e 113° da República.
Fernando Henrique Cardoso
Paulo Tarso Ramos Ribeiro

AVISO N2 427/2001-PGJ, DE 16 DE JULHO DE 2001

Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.7.2001
(DOE, de 18 de julho 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
da União, do dia 12 de julho de 2001, a Lei n2 10.258/2001, de 11 de julho de
2001 , com o seguinte teor:

L ei n-

10.258,

de

11 d e

ju l h o d e

2001

Altera o art. 295 do Decreto-Lei n 2 3.689, de 3 de outubro de
1941 - Código de Processo Penal, que trata de prisão especial.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. l ü O art. 295 do Decreto-Lei nü 3.689, de 3 outubro de 1941 Código de Processo Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 295 (...)
V
- os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios;
(...)
§ 1ü A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste
exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum.
§ 2Ü Não havendo estabelecimento específico para o preso especial,
este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento.
§ 3ÜA cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos
os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de
aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.

AVISO Nü 492/2001-PGJ, DE 10 DE AGOSTO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e por
solicitação do Dr. Marco Antonio Zanelíato, Procurador de Justiça/Coordenador
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor
(Cenacon), avisa aos Senhores Membros da Instituição que foi publicado, no DOU
de 19 de julho de 2001, o Decreto nü 3.871, de 18 de julho de 2001, que disciplina
a rotulagem de alimentos embalados que contenham ou sejam produzidos com
organismo geneticamente modificados, e dá outras providências. O referido de
creto, que entrará em vigor em 31 de dezembro de 2001, tem o seguinte teor:
D e c r e t o ng

3 .8 7 í,

de

18

d e ju l h o d e

2001

Disciplina a rotulagem de alimentos embalados que contenham
ou sejam produzidos com organismos geneticamente modificados, e
dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, inciso IV, da Constituição,
D ecreta:
Art. l ü Os alimentos embalados, destinados ao consumo humano, que
contenham ou sejam produzidos com organismo geneticamente modificado,
com presença acima do ümite de quatro por cento do produto, deverão conter
informação nesse sentido em seus rótulos, sem prejuízo do cumprimento da
legislação de biossegurança e da legislação aplicável aos alimentos em geral
ou de outras normas complementares dos respectivos órgãos reguladores e
fiscalizadores competentes.

§ 4 2 O preso especial não será transportado juntamente com o preso
comum.

§ 1° Na hipótese do capar deste artigo, o rótulo deverá apresentar uma
das seguintes expressões: “(tipo do produto) geneticamente modificado” ou
“contém (tipo de ingrediente) geneticamente modificado”.

§ 52 Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do
preso comum”. (NR)

§ 2Ü As informações do rótulo deverão estar em língua portuguesa, com
caracteres de tamanho e formato que as tornem ostensivas e de fácil visualização.
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§ 3a Para efeito deste Decreto, o limite previsto no caput estabelece o
nível de presença não intencional de organismo geneticamente modificado,
percentualmente em peso ou volume, em uma partida de um mesmo produto
obtido por técnicas convencionais.
§ 4a Para alimentos constituídos de mais de um ingrediente, os níveis
de tolerância estabelecidos serão aplicados para cada um dos ingredientes con
siderados separadamente na composição do alimento.
Art. 2a Este Decreto aplica-se aos produtos geneticamente modificados
que tenham recebido parecer técnico conclusivo favorável da Comissão Técni
ca Nacional de Biossegurança - CTNBio, relativamente à segurança do orga
nismo geneticamente modificado, para fins de liberação comercial, bem como
a respectiva autorização para comercialização pelos órgãos competentes.
Art. 3° Fica criada Comissão Interministerial com competência para
propor revisão, complementação e atualização do disposto neste Decreto, bem
assim metodologia de detecção da presença de organismo geneticamente mo
dificado, levando-se em conta o progresso técnico-científíco em curso.
§ 1- A Comissão será composta por representantes dos Ministérios da
Justiça, da Agricultura e do Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, da Saúde e da Ciência e Tecnologia, indicados pelos respec
tivos titulares e designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia.
§ 2- A Presidência e a Secretaria da Comissão serão exercidas em re
gime de rodízio entre os órgãos que a integram, com periodicidade de doze
meses, iniciando-se pelo Ministério da Justiça, por intermédio do Departamen
to de Proteção e Defesa do Consumidor, da Secretaria de Direito Econômico.
§ 3a Poderão participar da Comissão, como colaboradores, profissio
nais e representantes de órgãos públicos e entidades cujas funções estejam re
lacionadas aos trabalhos a serem por ela desenvolvidos.
§ 4- A Comissão adotará sistemática de trabalho que possibilite a par
ticipação da sociedade, mediante consultas públicas ou outras medidas que
levem em conta os principais grupos de interesses envolvidos.
§ 5a A Comissão será instalada no prazo máximo de sessenta dias,
contados da publicação deste Decreto.
Art. 4o Os Ministérios representados na Comissão, em suas esferas de
competência, serão os responsáveis pela fiscalização e pelo controle das infor
mações fornecidas aos consumidores.
Art. 5a Este Decreto entrará em vigor em 31 de dezembro de 2001.
Brasília, 18 de julho de 2001; 180a da Independência e 113a da República.
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Fernando Henrique Cardoso
José Gregori
Marcus Vinícius Pratini de Moraes
José Serra
Benjamin Benzaquen Sicsá
Ronaldo Mota Sardenberg
O texto do referido decreto poderá ser acessado via Internet, na página do
Cenacon, http://www.mp.sp.gov.br/caoconsumidor, na área restrita aos membros
da instituição, no item Legislação - Alimentos Geneticamente Modificados.
(DOE, de II de agosto de 2001)

AVISO N° 564/2001-PGJ, DE 13 DE SETEMBRO DE 2001
O Procurador de Justiça no uso de suas atribuições legais e a pedido do
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cri
minais, Dr. José Oswaldo Molineiro, avisa que foi publicado no Diário Oficial
do Estado - Poder Judiciário, do dia 12 de setembro de 2001, o Provimento na
758, de 23 de agosto de 2001, com o seguinte teor:
P r o v im e n t o Na

7 58/2001 ,

de

23

de

A go sto d e

2001

Regulamenta a fase preliminar do procedimento dos Juizados
Especiais Criminais.
O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o decidido no Processo CG -851/00;
Considerando os princípios orientadores do procedimento do Juizado
Especial Criminal, que são a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a eco
nomia processual e a celeridade, resolve:
Art. Ia Para os fins previstos no art. 69, da Lei na 9.099/95, entende-se
por autoridade policial, apta a tomar conhecimento da ocorrência, lavrando o
termo circunstanciado, encaminhando-o, imediatamente, ao Poder Judiciário,
o agente do Poder Público investido legalmente para intervir na vida da pessoa
natural, atuando no policiamento ostensivo ou investigatório.
Art. 2a O Juiz de Direito, responsável pelas atividades do Juizado, é autori
zado a tomar conhecimento dos termos circunstanciados elaborados pelos policiais
militares, desde que assinados concomitantemente por Oficial da Polícia Militar.
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Art. 3QHavendo necessidade da realização de exame pericial urgente,
o policial militar deverá encaminhar o autor do fato ou a vítima ao órgão com
petente da Polícia Técnico-Científica, que o providenciará, remetendo o resul
tado ao distribuidor do foro do local da infração.

Art. 2a Assim que protocolado o pedido de cancelamento de protesto
cartorário a que se refere o artigo anterior, deverá o fornecedor, imediatamen
te, enviar ao consumidor prejudicado, cópia do competente protocolo.

40ó

Art. 4- O encaminhamento dos termos circunstanciados respeitará a
disciplina elaborada pelo juízo responsável pelas atividades do Juizado Espe
cial Criminal da área onde ocorreu a infração penal.
Art. 5ÜEste Provimento entrará em vigor na data da sua publicação.
São Paulo, 23 de agosto de 2001.

Art. 3° Cinco dias úteis depois de protocolado o pedido de cancelamento
cartorário, deverá o fornecedor, após retirá-lo do tabelionato de protesto de títu
los, enviar a via original da certidão de cancelamento, no mesmo dia, ao consu
midor indevidamente protestado, fazendo-o através de carta registrada.
Parágrafo único. Todas as custas relativas ao procedimento de que tra
ta esta lei, inclusive as despesas postais previstas no caput, correrão às expensas do fornecedor.

(aa) Márcio Martins Bonilha, Presidente do Tribunal de Justiça, Álva
ro Lazzarini, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, e Luís de M acedo, Corregedor-Geral da Justiça
(DOE, de 15 de setembro de 2001)

Art. 4a Vetado.
Art. 5a Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 3 de setembro de

2001 .
a) Walter Feldman - Presidente. Publicada na Secretaria da Assem
bléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 3 de setembro de 2001.

AVISO N° 572/2001-PGJ, DE 17 DE SETEMBRO DE 2001
O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, e por
solicitação do Dr. Marco Antonio Zanellato, Procurador de Justiça/Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Consumi
dor (Cenacon), avisa aos Senhores Membros da Instituição que foi publicada,
no DOE de 4 de setembro de 2001, a Lei na 10.863, de 3 de setembro de 2001,
que dispõe sobre obrigações relativas ao fornecedor que, indevidamente, re
meter o consumidor a protesto cartorário, e dá outras providências, sendo seu
inteiro teor o que segue abaixo.
L ei

nü

10.863,

de

3

de

S etembro

de

2001

(Projeto de Lei n° 587, de 1997, do Deputado Márcio Araújo - PFL)
Dispõe sobre obrigações relativas ao fornecedor que, indevi
damente, remeter o consumidor a protesto cartorário, e dá outras pro
vidências.
O Presidente da Assembléia Legislativa: Faço saber que a Assembléia
Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8a, da Constitui
ção do Estado, a seguinte lei:
Art. l ü Fica o fornecedor que, indevidamente, remeter o consumidor a
protesto cartorário, obrigado a providenciar o devido cancelamento, sob sua
inteira responsabilidade.

a) Auro Augusto Caliman - Secretário Geral Parlamentar
O texto da referida lei poderá ser acessado via Internet, na página do
Cenacon, www.mp.sp.gov.br/caoconsumidor, na área restrita aos membros da
instituição, no item Legislação / Cancelamento de Protesto Cartorário
(DOE, de 18 de setembro de 2001)

AVISO Na 581/2001-PGJ, DE 19 DE SETEMBRO DE 2001
O Procurador de Justiça no uso de suas atribuições legais e por solici
tação do Coordenador em exercício do Centro de Apoio Operacional das Pro
motorias de Justiça Criminais, Doutor Rodrigo Canellas Dias, avisa que foi
publicado no Diário Oficial da União, do dia 29 de agosto de 2001, a Lei na
10.268, de 28 de agosto de 2001, com o seguinte teor:
L ei nü

10.268,

de

28

de

A g o sto de

2001

Altera dispositivos do Decreto-Lei n- 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
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Art. lü Os arts. 342 e 343 do Decreío-Lei nü 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou
administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitrai:
(...)

§ Iü As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é prati
cado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a
produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte enti
dade da administração pública direta ou indireta.
§ 2ÜO fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em
que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade”. (NR)
“Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vanta
gem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirma
ção falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução
ou interpretação:
Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o
crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em
processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administra
ção pública direta ou indireta.” (NR)
Art. 2- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de agosto de 2001; 180° da Independência e 113° da República.
Fernando Henrique Cardoso
José Gregori
(DOE, de 20 de setembro de 2001)
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PR O M O Ç Õ ES
Durante o terceiro 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 n2 734, de 26 de novembro de 1993, foram promo
vidos.
Em primeira instância, os seguintes membros do Ministério Público:
a) para terceira entrância, os Drs.: C arlos C abral C abrera, 12Promotor
de Justiça de Ubatuba, para o cargo de 3ÜPromotor de Justiça de Praia Grande
e F e rn an d o P astoreio Kfouri, 32 Promotor de Justiça de São Sebastião, para
o cargo de 2° Promotor de Justiça de Sumaré.
b) para segunda entrância, os Drs.: A driana Franulovic, Promotor de
Justiça de São Bento do Sapucaí, para o cargo de 32Promotor de Justiça de Indaiatuba; A ndréa M aria Bastos Junqueira, Promotor de Justiça de Santa Cruz das
Palmeiras, para o cargo de l 2 Promotor de Justiça de Amparo; Dênis Peixoto
P arron, Promotor de Justiça de Santa Adélia, para o cargo de 32 Promotor de
Justiça de Leme; Fabiana DaPMas Rocha Paes, Promotor de Justiça de Jaguariúna,
para o cargo de 32Promotor de Justiça de Mogi-Mirim; Leonardo Rezek Pereira,
Promotor de Justiça de Buritama, para o cargo de 32 Promotor de Justiça de
Pindamonhangaba; M arcelo Sciorilíi, l 2 Promotor de Justiça de Mongaguá, para
o cargo de 12Promotor de Justiça de Itaquaquecetuba; M aria Aparecida Rodrigues
M endes Castanho, 12Promotor de Justiça de Conchas, para o cargo de 12Promo
tor de Justiça de Tietê; Regina Helena Fonseca Fortes Furtado, Promotor de
Justiça de Rio das Pedras, para o cargo de 22 Promotor de Justiça de Capivari;
Rom eu Galiano Zanelli Junior, 22Promotor de Justiça de Várzea Paulista, para o
cargo de 32 Promotor de Justiça de Taboão da Serra; Solange A parecida Sibinel,
22 Promotor de Justiça de Miracatu, para o cargo de 22Promotor de Justiça de São
Roque e W alter M anoel A lcausa Lopes, Promotor de Justiça de Américo
Brasiliense, para o cargo de 3a Promotor de Justiça de Ma tão.

R EM O ÇÕ ES

I
í

Durante o terceiro 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 n2 734, de 26 de novembro de 1993, foram remo
vidos os seguintes membros do Ministério Público:
a) em entrância especial, os Drs.: A ndréa C h ia ra tti do Nascim ento
R odrigues Pinto, l 2 Promotor de Justiça Criminal, para o cargo de 6ÜPromo-
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tor de Justiça da Cidadania; Antonio C arlos G asparini, 5ÜPromotor de Justi
ça Criminal de São Miguel Paulista, para o cargo de 8 l ü Promotor de Justiça
Criminal; Lygia M a ria Alm eida dos Santos, 2a Promotor de Justiça da Capi
tal, para o cargo de 1QPromotor de Justiça Criminal de São Miguel Paulista;
M anoel Cirilo R odrigues, 101° Promotor de Justiça Criminal, para o cargo de
119a Promotor de Justiça Criminal; M árcio José L a u ria Filho, 1 12a Promo
tor de Justiça da Capital, para o cargo de 7- Promotor de Justiça do IV Tribunal
do Júri; Paulo Sérgio de Castilho, 119- Promotor de Justiçada Capital, para o
cargo de 21ü Promotor de Justiça Criminal e Regina Célia R ibeiro, 1a Promo
tor de Justiça Cível de Santo Amaro, para o cargo de 51- Promotor de Justiça
Criminal.

Promotor Público da Capital, 8a Curador Fiscal de Massas Falidas e 8a Promo
tor de Justiça Curador Fiscal de Massas Falidas da Capital.
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b) em segunda entrância, os Drs,: E urico F e rra resi, 4QPromotor de
Justiça de Araras, para o cargo de 2a Promotor de Justiça de Itatiba e Sérgio
M a rtin Piovesan de O liveira, 1- Promotor de Justiça de Leme, para o cargo
de 2a Promotor de Justiça de Taquaritinga.

R EM O ÇÃ O PO R PERM UTA
Durante o terceiro 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:
a) em segunda entrância, os Drs.: A ndré L uiz Bogado C unha, ^ P r o 
motor de Justiça de Serra Negra, para o cargo de 1° Promotor de Justiça de
Amparo e A n d ré a M a ria Bastos Ju n q u eira, l ü Promotor de Justiça de Am
paro, para o cargo de Ia Promotor de Justiça de Serra Negra.

APOSENTADORIA DO DR. SÓ LON FERNANDES FILHO
Portaria do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, de 10
de agosto de de 2001, publicada no Diário Oficial do dia seguinte, concedeu
aposentadoria ao Dr. Sólon F ernandes Filho.
Natural de São Paulo/Capital, onde nasceu, em 16 de junho de 1945,
bacharelou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, ingres
sou no Ministério Público, sendo nomeado, por Decreto de 26 de agosto de
1977, Promotor Público Substituto da 3aCircunscrição Judiciária (Santo André).
Ocupou os cargos de: Promotor Público de Capão Bonito, Promotor
Público de Adamantina, 5a Promotor Público de São Bernardo do Campo, 61a

Ascendeu ao cargo de Procurador de Justiça, por Ato de 31 de maio de
1990, cargo que ocupava ao se aposentar.

R E C E PÇ Ã O AOS NOVOS PRO CU RA D O RES DE JU STIÇ A
Em sessão solene do Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procura
dores, realizada no dia 4 de julho de 2001, no Salão Azul do prédio Sede do
Ministério Público, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor ProcuradorGeral de Justiça, Doutor José G eraldo B rito Filom eno, foram recepcionados
os novos Procuradores de Justiça, promovidos nos meses de abril e junho de
2001, Doutores: Ângela A quino N avarro, F ernando G rella V ieira, Paulo
M arcos E d u a rd o Reali F ernandes Nunes e Rosane Rolim.
A Mesa Diretiva foi composta pelas seguintes autoridades: Doutor José
Geraldo Brito Filomeno, Presidente do Colégio de Procuradores e ProcuradorGeral de Justiça, Doutor Clóvis Almir Vital de Uzeda, Secretário do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça; Doutor Agenor Nakazone,
Corregedor-Geral do Ministério Público; Doutor Antonio de Pádua Bertone
Pereira, Secretário do Conselho Superior do Ministério Público, Doutor José
Carlos Cosenzo, Presidente da Associação Paulista do M inistério Público;
Doutor Alceu Penteado Navarro, Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribu
nal de Alçada Criminal de São Paulo; Doutor José Renato Nalini, Excelentís
simo Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo e
Doutor Marfan Martins Vieira, Excelentíssimo Presidente da Conamp.
Na oportunidade, foram entregues placas comemorativas aos novos
Procuradores de Justiça, tendo o Doutor Herberto Magalhães da Silveira Júnior
entregue à Doutora Ângela Aquino Navarro; o Doutor José Reynaldo de Almeida
entregue à Dra. Rosane Rolim; o Doutor Mágino Alves Barbosa Filho entre
gue ao Doutor Paulo Marcos Eduardo Reali Fernandes Nunes e o Doutor Newton
Alves de Oliveira entregue ao Doutor Fernando Grella Vieira.
Em seguida, representado a Associação Paulista do M inistério Público
a Dra. Vera Lúcia Nogueira Franco Moysés, Procuradora de Justiça, entregou
flores às Doutoras Ângela Aquino Navarro, Rosane Rolim e à Senhora Maria
Olívia Lorena de Mello Grella Vieira, esposa do Doutor Fernando Grella Vieira.
Discursaram na ocasião o Doutor José C arlos Cosenzo, Presidente da
Associação Paulista do Ministério Público e o Doutor F ernando G rella Vieira,
em nome dos Procuradores de Justiça recepcionados.
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A solenidade foi encerrada pelo Excelentíssimo Senhor ProcuradorGeral de Justiça, Doutor José G eraldo B rito Fiiom eno, que agradeceu a pre
sença dos familiares e de todos que prestigiaram a cerimônia.

Aquele brado melancólico, insisto, como se um eco institucional, im
pôs um a constatação, que, menos que abatimento, trouxe a força calcada no
ideal de carreira, onde o substantivo merecimento não pode ser mera figuração
no texto legai, mas sim importância, valia, capacidade, talento e aptidão, a se
aferir para promoções.
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A seguir, a íntegra dos discursos proferidos.

DISCURSO PR O FERID O PE LO
DR. JO S É CARLOS CO SEN ZO
Meus queridos colegas e amigos, Angela Aquino Navarro, Rosane
Rolin, Paulo Marcos Eduardo Reali Fernandes Nunes e Fernando Grella
Vieira, representando a Associação Paulista do Ministério Público, tenho
a honra incomensurável de, em nome da classe, saudá-los, quando atingem
o mais elevado patamar na carreira do Ministério Público, assumindo o
honroso cargo de Procurador de Justiça.
Senhores Procuradores de Justiça empossados e ilustres presentes nes
sa solenidade. Apesar de nossa balança fictícia, que pesa a cogitação razoável,
pender para a fuga ao lugar comum dos discursos de posse, apesar da ilação
cerebrina apontar como norte o rompimento das amarras da habitualidade, não
nos é permitido, pena de provocar um choque traumático, com uma abrupta
modificação estrutural, fazendo tábula rasa das negras que ditam o ato solene.
Digo isso porque, no seio do ilustre quarteto que ora solenemente é
empossado, com dois deles - o Paulo e o Fernando - tive um a convivência
institucional e pessoal muito estreita, por quase três qüinqüênios, e não por só
isso, mas também por isso, o desejo era de uma prosa muito mais coloquial e
fraterna, nunca ortodoxa.
Esse momento remete-nos a alguns meses passados. Em fevereiro deste
ano, quando eram empossados dois novos colegas, e tive a mesma felicidade de
saudá-los em nome da classe, fiz a assertiva de que estavam, naquele momento,
juntando-se ao privilegiado rol dos homens mais experientes de nossa institui
ção, pois calejados na lida com as questões jurisdicionais e institucionais, e tam
bém porque, em razão de um critério adotado por aqueles que nos dirigem, tal
posto somente é atingido, se ultrapassado o requisito objetivo temporal.
Reside aqui o primeiro enfoque que ouso trazer. Alinhamos na oca
sião, e o princípio da oportunidade autoriza renovar a sustentação, que numa
instituição onde a democracia deve ser marca indelével ao eleito constitucio
nalmente fiscal do regime democrático, salta aos olhos que o debate deve fazer
parte do cotidiano. Dessa forma, é natural a existência de reiteradas críticas
em ambas as instâncias, acerca da antigüidade como conditio sine qua non
para alçar os vários degraus na carreira.
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É de curial sabença que mesmo inserido no texto legal o critério de
merecimento, para promoção do último degrau de Primeira Instância à Procu
radoria, afere-se apenas e tão-somente o decurso de prazo. É assim que hoje as
coisas acontecem. Para que não se veja aqui uma contradição à anterior sus
tentação, reafirmamos que não se pode olvidar, doutra banda, que assim ocor
rendo, conseguimos com a antigüidade reunir, num só colégio, um a experiên
cia de vida que certamente não teríamos, se o subjetivismo do merecimento
fosse aferido sem parâmetros mitigados, ou levados ao sabor do odioso crité
rio do merecimento político momentâneo.
Aqui, outro exemplo de que o Ministério Público é uma instituição
sempre a procura do aperfeiçoamento da carreira e, com muito orgulho, pode
mos dizer que a Associação Paulista do Ministério Público, há muito tempo,
vem para isso contribuindo, por meio de seu Departamento de Estudos Institu
cionais, encaminhou à classe, ao Ministério Público do Brasil, aos Poderes
Executivo e Legislativo, Federal e Estadual, e a quase todos os órgãos onde as
carreiras são organizadas, o trabalho denominado “Proposta de Revalorização
do Critério de Merecimento nos concursos de promoção e Remoção no M inis
tério Público”, coordenado pelo colega Renato Nascimento Fabbrini, onde, de
forma corajosa, é exposta a preocupação da moderna teoria da administração,
visando estimular a criatividade e a eficiência.
As modernas empresas, e a administração do Ministério Público não
pode ser encarada de forma diversa, colocam dentre os vários mecanismos
para a consecução de seus objetivos, os sistemas de sanção e prêmio para
funcionários de pior ou melhor desempenho. A administração pública que
pretende espancar a burocracia, formula estratégias que incitem a produtividade,
inovação, criatividade e flexibilidade na prestação do serviço a que se destina,
valorizando o ser humano. No Ministério Público o merecimento é o único
mecanismo disponível de recompensa ao bom desenvolvimento funcional, mas
por não receber o tratamento estrategicamente prioritário, tendente a torná-lo
objetivo e eficiente, gera um fortíssimo sentimento de insatisfação.
No trabalho citado elencamos pontos corretos e critérios justos para
aferir o desempenho do Promotor de Justiça, mas sem a pretensão de tê-lo
como perfeito e acabado, ao contrário, visamos que sirva como ponto de parti
da e estímulo ao debate do tema pela classe.
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E, se a pretensão é estabelecer um critério de justiça, deve aqui ser
registrado que o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sinaliza no
sentido de acolhê-lo, como já o fez neste último concurso, não de forma ousa
da, mas serenamente aferindo o merecimento, na forma que a nossa Lei Orgâ
nica põe à sua disposição, nos artigos 133 e 134, em consonância com a teoria
dos valores, na filosofia de Miguel Reale.
Não podíam os ficar silentes, também, pena de praticar injustiça
irreparável, que o digno Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Agenor
Nakazone mostra-se francamente adepto à aferição do critério de merecimento,
realizando verdadeira cruzada visando aparelhar e informatizar aquele órgão
da Administração Superior, no sentido de fornecer os subsídios necessários
para o Egrégio Conselho examiná-los.
Não se veja aqui, de forma estrábica, uma crítica soez a quem opta
pela permanência perene no cargo, mas um a luta pelo necessário critério de
alternância e pela necessária isonomia, dispensando um tratamento desigual
aos desiguais.
Dito isso, fica evidente que nossos experientes colegas da Superior
Instância poderiam ter a companhia de outros ilustres colegas de notável saber
jurídico, incluindo os aqui empossados, que poderiam ter chegado há muito
tempo, se a avaliação de mérito realmente existisse.
Alinhamos que dois enfoques seriam aqui oportunos. Passo ao segundo.
Quando os aliados começaram a ter sucesso na Segunda Guerra, ao
vencerem a grande batalha realizada no deserto, Sir Winston Churchill, no
intuito de animar os ingleses, mas ao mesmo tempo visando refrear o ímpeto
vitorioso que os revestia, assim analisou o momento da guerra:
“Não é o fim. Não é o começo do fim, mas o fim do começo”. (Churchill)
Os colegas Angela, Rosane, Paulo e Fernando, chegam da Entrância
Especial, em tese, encerrando o ciclo da Primeira Instância. Mas, como disse o
grande herói inglês, e contrariando muitos e certamente errôneos entendimentos,
notadam ente daqueles que acham esse seccionam ento um a naturalidade
institucional, aqui não é o término da jornada iniciada como Promotor de Justiça,
muito menos o começo do término, mas sim o fim do início de uma caminhada
longa e com certeza vibrante.
Ao alinhar dois enfoques como tema da conversa, o fizemos por respeito
aos colegas que ora chegam e aos que os recebem, pois seria clara irreverência,
para dizer o mínimo, ousar aconselhar-lhes, primeiro porque sou mais novo de
carreira, segundo porque não pertenço ao seleto grupo que ora ingressam.

da Superior Instância, cujos gestos de amizade transbordam, tivemos a honra
de um convívio mais estreito com a maioria deles, e portanto, é possível ali
nhar alguns fatos que modificam radicalmente o comportamento profissional
daquele que transpõe o limítrofe das instâncias. Se não posso aconselhá-los,
auxilio-os relatando.
Se como Promotores de Justiça, tinham como sagrado dispositivo cons
titucional a independência funcional, evidentemente que a amplitude daquela
agora se agiganta. Entretanto, é possível a imaginarmos dentro da lógica filo
sófica de Ortega y Gasset, onde conclui que “a vida é a liberdade na fatalidade
e a fatalidade na liberdade”.
Fruto do fluente diálogo com vários colegas Procuradores de Justiça,
obtivemos um panorama abrangente, que passo a relatar, como já o fiz a outrem:
alguns ficam desapontados com o enfrentamento das matérias, entristecidos com
a forma fria de reexaminar o fato pretérito; de outros vem a sustentação da soli
dão compartilhada homem-processo, como obstáculo difícil de superar. A gran
de maioria, todavia, diz que sua experiência podería ser melhor aproveitada.
Como dissemos inicialmente, mesmo que a balança da razoabilidade
teime em pender para o lado diverso, ainda que o norte da inferência indique o
mesmo lado, não há como fugir a certos temas habituais, principalmente quan
do eles saltam aos olhos da necessidade da abordagem.
Por isso, por aclamação, o aproveitamento da experiência trazida da
antiga etapa foi eleito como o punctum saliens da questão.
Essa reengenharia tem que ser enfrentada, e certamente o será. E não é
de hoje que o tema palpitante está à espera, não de um a solução a curto prazo,
mas um monumental debate, cuja sede está eleita: é aqui.
Imagine-se que recebem colegas com o conhecimento doutrinário, e,
dentro da especialidade que notoriamente vem marcando os desígnios da carrei
ra, a atualização jurispmdencial, experiência de vida e o fulgor da vida forense,
que certamente poderiam ser melhor destinados em favor da paz e da justiça
social tanto almejadas. Isso pode criar uma crise àquele que pretende continuar
a ser homem-agente da Primeira Instância, sem deixar de ser opinante na Segun
da; àquele que sonha com a mesma vibração em Segunda Instância, mas lhe-tem
subtraído o contato imediato com os fatos, que antes possuía na Primeira.

Talvez, pela vivência na lide associativa, que proporciona um contato
m aior com a classe, mas certamente pela elegância e generosidade dos colegas

Esse é um grande desafio ao Ministério Público, que hoje atua no plu
ral, acolher sem desalento aquele que saiu do turbilhão diário da Primeira Ins
tância, onde se é sensível a tudo que acontece e ingressar na Segunda onde
devem dizer, posteriormente, se o que aconteceu teve uma correta aferição ou
deve ser reparado. Essa é uma tarefa hercúlea, que deverá ser afeta somente
aos mais experimentados. Essa é uma missão árdua e espinhosa, mas a Lei
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Orgânica os indica, membros do Colégio de Procuradores de Justiça, como
legítimos destinatários.

Caros colegas e amigos empossados. Resta-nos, por derradeiro, a
irretorquível constatação que a Primeira Instância deu-lhes a aptidão necessá
ria para o enfrentamento que os aguarda. A somatória desses valores e a novas
idéias que trazem certamente serão comungadas com os novos companheiros.
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Lembro-me, e certamente lembra a grande maioria presente, uma propo
sição de trabalho conjunto por ambas as instâncias da carreira, feita pelo colega
Bandeira Lins, em seu discurso de posse, com aproveitamento da vontade e força
juvenil dos Promotores e a manifesta experiência dos Procuradores, evitando, se
gundo suas palavras, que a festa de chegada se transforme na cerimônia do adeus.
Recordo-me que em posse anterior, dirigindo-nos ao Egrégio Órgão
Especial do Colégio de Procuradores, sustentávamos que a ninguém é conferi
do o direito de desconhecer que o destino político de nossa instituição tem
sede de decisão na Segunda Instância. Nessa mesma esteira, e como elogia
mos o Egrégio Conselho Superior, não poderiamos deixar de reiterar o público
reconhecimento, em nome da classe, aos senhores, que há muito vêm sinali
zando uma nova forma de trato das coisas institucionais, e principalmente nes
ta legislatura, retomando na íntegra suas funções postas pela Carta M agna e
pela Lei Orgânica, imprimindo um caráter peculiar, com muita sensibilidade,
coragem e denodo na abordagem das matérias que lhe são afetas, transmitindo
absoluta tranqüilidade aos membros da instituição.
Sei que é esse o vosso desideratum, mas não poderiamos deixar passar
a oportunidade, em respeito e acatamento à verdade, de manifestar nosso reco
nhecimento e renovar nosso absoluto respeito.
Volto aos senhores empossados e peço vênia para fazer um especial
agradecimento e um público reconhecimento. Agradeço ao Paulo Nunes certamente a primeira vez que assim a ele me dirijo pelo seu mais correto
patronímico ~ pela lição de amizade, companheirismo e fé na instituição, bem
como pelo aconselhamento fraterno no início da carreira, onde tive a honra de
ser seu substituto na comarca de Araraquara, cujo reencontro de trabalho deuse na Promotoria de Justiça de Mandados de Segurança, dez anos após, onde
pude constatar que o tempo veio aperfeiçoar seus brilhantes conhecimentos.
Ao Fernando Grella, o reconhecimento, em nome da classe pelo magní
fico trabalho realizado junto à Conamp, onde ocupa o cargo eleito de Secretário
Geral. O Ministério Publico de São Paulo já era seu devedor, pelo incansável
trabalho desenvolvido com amor, carinho e dedicação no seio desta Instituição.
Exemplo de companheirismo e paradigma de lealdade, certam ente,
por uníssono reconhecimento daqueles que têm a grata satisfação de sua
convivência, é um dos mais completos Promotores de Justiça da nossa histó
ria. Agora, como devedor solidário, podemos incluir no pólo passivo, o Mi
nistério Público do Brasil.

Destes, terão o ombro amigo e receberão a experiência necessária para
utilizá-las em prol da sociedade, destinatária final do direito e da justiça que
sempre buscamos. Muita alegria na nova jornada, pois quem é competente tem
a sorte como aliada. Muito obrigado.

DISCURSO PR O FE R ID O PE LO
DR. FERNANDO G RELLA V IEIRA
Excelentíssimo Senhor Doutor José Geraldo Brito Filomeno, DD. Pro
curador-Geral de Justiça,
Excelentíssimo Senhor Doutor Agenor Nakazone, DD. Corregedor
Geral do Ministério Público,
Excelentíssimo Senhor Doutor Clovis Almir Vital de Uzeda, DD. Se
cretário do Colégio de Procuradores de Justiça,
Excelentíssimo Senhor Doutor Antonio de Pádua Pereira Bertone, DD.
Secretário do Conselho Superior do Ministério Público,
Excelentíssimo Senhor Doutor José Carlos Cosenzo, DD. Presidente
da Associação Paulista do Ministério Público,
Excelentíssimo Senhor Doutor Marfan Martins Vieira, DD. Presidente
da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - Conamp,
Senhores Procuradores e Promotores de Justiça,
Minhas Senhoras e meus Senhores:
Quero expressar, desde logo, aos meus ilustres colegas Angela Aquino
Navarro, Rosane Rolim e Paulo Marco Eduardo Reali Fernandes Nunes, com
panheiros de investidura, agradecimento pela deferência em representá-los nesta
manifestação, na presente sessão solene do Egrégio Órgão Especial do Colé
gio de Procuradores de Justiça, em que somos recepcionados como novos Pro
curadores de Justiça.
De fato, a elevada função de Procurador de Justiça é, por sem dúvida,
a maior áurea que podem alcançar aqueles que escolheram exercer as funções
de Ministério Público.
Desnecessário seria dizer do nosso contentamento e satisfação por ter
mos atingido o final da carreira.

Justitio, São Paulo, 63 (1 95 ), jul./set. 2001

N O TIC IÁ R IO

Essa conquista, porém, fruto de longo tempo de exercício, nos impõe
algumas reflexões, pois dela decorre, inexoravelmente, um ônus a mais, ou
seja, o de não podermos negar que hoje somos detentores de uma parcela de
experiência, que simboliza o último degrau de carreira.
Especialmente por isso, temos o dever de olhar à nossa volta e questi
onar se a Instituição, em sua estruturação atual, caminha no rumo certo, para o
efetivo atendimento dos anseios da coletividade, ou se, diversamente, carece
de correções e aprimoramentos que a tornem mais produtiva e eficaz.
Esse dever é tanto mais forte quando se constata, de um lado, o alto
índice de credibilidade de que desfruta o Ministério Público perante a socieda
de e, de outro lado, as recentes investidas de segmentos incomodados com a
atuação ministerial, que procuram cercear a Instituição.
O recente episódio da Medida Provisória nfi 2.088 bem revelou essa
realidade.
A imprensa a ele deu ampla divulgação e nós, como intregrantes da
Diretoria da APMP e, nessa condição, compondo a Diretoria da Conamp, tive
mos a honra e o privilégio de acompanhar todo o trabalho de combate ao cita
do ato governamental, trabalho esse exitoso, que levou o Governo a recuar.
Essa credibilidade, que hoje é o grande escudo do Ministério Público
e, por conseqüência, da sociedade, é fruto do trabalho sério desenvolvido por
cada um dos colegas em suas respectivas comarcas, de norte a sul do país, pois
hoje há um a razoável uniformidade em termos de organização e de atuação.
A uniformidade que hoje reina no Ministério Público Brasileiro foi o
objetivo que moveu, há pouco mais de três décadas, lideranças como a dos
ínclitos Doutores Oscar Xavier de Freitas e João Lopes Guimarães, que enten
diam indispensável a criação de uma entidade nacional, que servisse de foro
das entidades de ciasse estaduais, destinado à discussão, estudo e definição do
perfil institucional, bem como à defesa das prerrogativas funcionais.
De fato, as entidades de classe sempre foram as grandes indutoras dos
avanços institucionais, fomentando o debate democrático e a formulação de
teses, assim como sempre se postaram à frente no trabalho de enfrentamento
aos ataques às prerrogativas e garantias institucionais, especialmente por meio
do trabalho permanente de acompanhamento legislativo.
Pois bem. O prestígio legitimamente angariado pela Instituição fomenta,
a cada dia, a demanda de trabalho.
Por outro lado, vivemos uma nova realidade em termos de recursos
financeiros no setor público, estamos sob a égide da chamada gestão fiscal
responsável que trouxe, entre outros mecanismos de contenção dos gastos públi
cos, rígida limitação no que refere às despesas com pessoal.

O Ministério Público, como é natural, continuará sendo cobrado e chama
do a atuar, inclusive, ao que parece, em termos de resultado de suas ações, como
acontece, por exemplo, com a segurança pública, verdadeiro flagelo, que tem co
locado a população no limite da suportabilidade de uma convivência social regu
lar.
A alternativa para atender a essa demanda, e outras, não pode ser, cer
tamente, o aumento de cargos da carreira.
Afigura-se necessário repensar, com relativa urgência, aspectos liga
dos ao sistema de atuação e à estrutura da Instituição. E isto, hoje, torna-se
mais tranqüilo em face da aprovação, pela Câmara dos Deputados, do regime
jurídico constitucional do Ministério Público no texto da reforma do Judiciá
rio, ora em tramitação no Senado Federal.
Juntamo-nos, doravante, ao segmento dos colegas mais experientes,
que detêm o saber acumulado pelos anos de estudo e de dedicação à função
ministerial.
É preciso que se abra para esse segmento novos espaços de atuação
funcional e que se assegure perfeita integração com os colegas da primeira
instância, ambos sairão fortalecidos e mais ainda a sociedade.
Basta pensar que o sistema de Promotorias não foi, ainda, devidamen
te testado, pois a coleta, tratamento e armazenamento de informações colhidas
em razão da própria atuação, não chegou a ser explorado convenientemente,
especialmente para a formulação da política de atuação do Ministério Público.
Da mesma forma, a definição de prioridades é essencial a toda Institui
ção que desfruta de autonomia, por ser a expressão mais clara da vontade po
lítica que lhe cabe, vontade política essa que será tanto mais feliz quanto mais
próxima dos apelos da coletividade.
Os planos e programas de atuação prestam-se a cumprir esse mister e a
desmistificar o princípio da independência funcional, que não pode significar
a falta de compromisso com o cumprimento das prioridades estabelecidas.
Por sua vez, o sistema legal vigente, como todos sabemos, permite
mudanças significativas, colocando-se como incentivo à discussão e iniciati
vas dessa natureza.
Não há intuito de crítica ou reparo aos Órgãos de Adm inistração Su
perior, muito ao contrário, há sim a enorme vontade de colaborar em busca
do natural e saudável aperfeiçoamento e engrandecimento do nosso M inisté
rio Público.
Afinal de contas, temos de continuar a fazer jus à credibilidade que nos
deposita a opinião pública, a qual não foi obtida de mão-beijada, mas sim pelo
trabalho sério, corajoso e independentemente de cada colega.
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Assim como procuramos, na medida de nossas forças e limitações,
exercer as atividades nos cargos anteriores, procuraremos da mesma forma
trabalhar no que ora assumimos com o mesmo afinco, a mesma disposição, o
mesmo denodo, sempre tendo como alvo o engrandecimento da Instituição e
como parâmetro os preceitos contidos na Lei Maior.

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 983 - 7,J andar - Presidente Prudente/
SP, o Dr. José Laury Miskulin, Procurador de Justiça aposentado, proferiu pa
lestra sobre o tema: “Aspectos Jurídicos da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

422

São estas poucas palavras que desejo deixar nesta tarde, agradecendo,
penhoradamente, aos familiares, amigos e colegas que nos honraram com suas
presenças.
Muito obrigado.

GRUPOS DE ESTUDOS
Durante o terceiro trimestre de 2001, foram realizadas as seguintes
reuniões de Grupos de Estudos:
CA RLO S SIQ U EIR A N ETO (Capital): dia 25 de julho, no Auditório
“Antonio Alvarenga Neto”, Fórum Ministro Mário Guimarães, situado na Ave
nida Dr. Abrahão Ribeiro, 313 - Térreo - Barra Funda - São Paulo/SP, o Pro
fessor Dr. M iguel Reale Ju n io r proferiu palestra sobre o tema: “Anteprojeto
da Parte Geral do Código Penal”.
Q U E IR O Z F IL H O (São José do Rio Preto): dia 28 de julho, na Sede
Regional da Associação Paulista do Ministério Público, situada na Rua XV de
Novembro, 2.939, 2Qandar - Centro - São José do Rio Preto/SP, o Dr. Darcy
Pauliilo dos Passos, Procurador de Justiça aposentado, proferiu palestra sobre
o tema: “O Atual Perfil Constitucional do Ministério Público e o Estado Social
de Direito” .

JOÃO BATISTA DE SANTANA (M a rília ) e ROBERTO
G U G L IO T T I (Assis/Ourinhos): dia 4 de agosto, na Associação Paulista dos
Cirurgiões Dentistas, situada na Avenida Esmeralda, 1.001 (próximo a Chur
rascaria Kieza), Marília/SP, o Dr. Júlio Fabbrini Mirabete, Procurador de
Justiça aposentado, proferiu palestra sobre o tema: “Aspectos Relevantes da
Reforma do Código de Processo Penal”.
CAMPOS SALLES (Campinas) e OSCAR XAVIER DE FREITAS
(Americana): dia 25 de agosto, no Ermitage Hotel, situado na Avenida Aquidabã,
280 - Campinas/SP, o Dr. Agenor Nakazone, DD. Corregedor-Geral do M i
nistério Público, proferiu palestra sobre o tema: “Corregedoria: Filosofia, In
formatização e Racionalização”.
RONALDO PORTO M ACEDO (Presidente Prudente): dia 1Dde se
tembro, na Sede Regional da Associação Paulista do Ministério, situada na
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MÁRIO MOURA ALBUQUERQUE (Bauru): dia 15 de setembro, na
Casa do Advogado, situada na Avenida Nações Unidas, 30-30 - Bauru/SP, o Pro
fessor Dr. Edson Passett proferiu palestra sobre o tema: “Abolicionismo Penal”.
CÉSAR SALGADO (Vale do Paraíba): dia 16 de setembro, na Pousa
da Sertão das Cotias, situada na Rodovia Oswaldo Cruz, Km 42,5 - São Luiz
do Paraitinga/SP, o Dr. Eduardo Ferreira Valério, Promotor de Justiça, pro
feriu palestra sobre o tema: “Crime Organizado”.
IBRAHIN NO BRE (Baixada Santista): dia 22 de setembro, no Plená
rio da Câmara Municipal de São Vicente, situado na Rua Jacob Emerich, 1.195
- Parque Bitaru - São Vicente/SP (rua do Fórum), o Dr. Agenor Nakazone,
DD. Corregedor-Geral do Ministério Público, proferiu palestra sobre o tema:
“Corregedoria: Filosofia, Informatização e Racionalização”.
BRAGANÇA PAULISTA/ATIBAIA (Bragança Paulista/Atibaia) e
JORGE LUIZ DE ALMEIDA (Jundiaí): dia 29 de setembro, no Center Park
Hotel, situado na Avenida Jundiaí, 300 - Jundiaí/SP, o Dr. Maurício Guima
rães Soares, Delegado de Polícia, Professor da Academia de Polícia Civil de
São Paulo, proferiu palestra sobre o tema: “Alguns Aspectos da Investigação
nos Crimes de Extorsão Mediante Seqiiestro”.
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