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TESES DO XII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

COMISSÃO TEMÁTICA I - ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NA ÁREA CRIMINAL, DIANTE DAS 

MODIFICAÇÕES DO DIREITO PENAL 

E PROCESSUAL PENAL 

TESES: 

01 - Controle externo da atividade policial: Do discurso à prática 
- Autor: Manuel Pinheiro Freitas (CE) 

02 - Ministério Público e Segurança Pública - Uma proposta 
prática para o controle externo da atividade policial- Autor: 
Anco Márcio Valle (RJ) 

03 - Os órgãos de Segurança Pública e o papel controlador do 
Ministério Público - Autores: Luiz Renato Azevedo da 
Silveira e outros (ES) 

04 - O controle externo da polícia - Autor: Guilherme Costa 
Câmara (PB) 

05 - A efetivação do controle externo da polícia: propostas de 
execução de medidas - Autora: Anamaria Campos Tôrres 
(PE) 

06 - A efetividade do controle externo da atividade policial -
Autores: José Rodrigues Pinheiro e outros (ES) 

07 - O controle da atividade policial na produção da prova de 
escuta telefônica (lei 9296/ 96), excepcionada pela 
Constituição Federal - Autor: Ludgero Francisco Sabella 
(SP) 

08 - Meios alternativos de solução de litígios: a transação penal 
- Autor: Luiz Roberto Salles Souza (SP) 

09 - Lei 9.099/ 95: Alternativa à punição - Autores: Edison 
Miguel da Silva Júnior e outro (GO) 

10 - O descumprimento da transação penal - Autor: Eduardo 
M. Cavalcanti (RN) 

11 - O descumprimento da transação penal e o oferecimento 
de denúncia - Autora: Maria Fátima Vaguero Ramalho 
Leyser (SP) 
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12 - Inexigibilidade da formação do corpo de delito para a 170 
transação e a instauração do processo no Juizado Especial 
Criminal - Autor: Miguel Batista de Siqueira Filho (TO) 

13 - Juizado Especial Criminal como instância apuradora do 188 
delito de lesão corporal - Autor: Francisco Raulino Neto 
(PI) 

14 - Inconstitucionalidade parcial do artigo 87 da Lei W 9.099/ 195 
95 - Autores: Marcelo André de Azevedo e outro - (GO) 

15 - A necessidade de intimação da vítima virtual para 200 
comparecimento à audiência preliminar nos casos de 
aberratio ictus com unidade de resultado - Autor: Francisco 
de Assis Santos Lauzid (PA) 

16 - O direito de representação e o procedimento criminal da 206 
Lei 9.099/95 - Autor: João Batista Machado Barbosa (RN) 

17 - A representação nos crimes de lesões corporais leves e 221 
culposas, e a posição do Ministério Público diante da 
hipótese de decadência desse direito - Autora: Elaine 
Castelo Branco Souza (PA) 

18 - Possibilidade de retratação da representação, após o 231 
oferecimento de de núncia - Autor: Anastácio Nóbrega 
Tahim Júnior (RN) 

19 - Competência nas hipóteses de concurso de crimes - Autor: 237 
Anastácio Nóbrega Tahim Júnior (RN) 

20 - Aditamento da denú ncia com alteração da capitulação, em 240 
qualquer fase processual, para permitir a aplicação das 
medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/ 95 -
Autora: Hortênsia Gomes Pinho (BA) 

21 - Inclusão dentre as condições obrigatórias do SURSIS 247 
processual, previsto na Lei 9.099/ 95, da prestação de 
serviço à comunidade e exclusão da proibição de freqüentar 
determinados lugares, tornando-a facultativa - Autora: 
Hortênsia Gomes Pinho (BA) 

22 - Política criminal brasileira e alternativas à pena privativa 252 
de liberdade - Autor: Paulo Roberto Dantas de Souza Leão 
(RN) 

23 - O devido processo legal consensual e a execução das 260 
penas restritivas de direitos - Autor: David Medina da Silva 
(RS) 

24 - Execução penal e penas alternativas - Autora: Elza Roxana 274 
Álvares Saldanha (PE) 

25 - A execução penal e a inconversibilidade da pena de multa 280 
- Autor: Francisco Raulino Neto (PI) 



26 - Justiça rápida e eficiente: uma realidade - Autores: Rogério 291 
Schietti M. Cruz e outros (DF) 

27 - A plena democracia na prática dos julgamentos pelo Tribunal 301 
do Júri - A necessidade de reformas - Autor: Marcellus 
U giette (PE) 

28 - A necessidade de reforma do Júri Popular como forma de 307 
compatibilização e aprimoramento de seu mecanismo ao 
Estado Democrático de Direito - Autora: Ana Cláudia de 
Morais (CE) 

29 - A ignorância por imposição legal ou democracia pífia na 314 
morada das liberdades - Autores: Wandílson Lopes de Lima 
e outro (PB) 

30 - O crime organizado e propostas para atuação do Ministério 321 
Público - Autor: Mário Antônio Conceição (MG) 

31 - O artigo 594, do Código de Processo Penal e a impunidade 347 
- Autores: Antônio Marco Polo Cavalcanti Dias e outro (PB) 

32 - O Ministério Público e a manipulação ideológica da violência 352 
oficial - Autora: Márcia Aguiar Arend (SC) 

33 - Análise crítica das penas dos crimes de responsabilidade 373 
- Autores: Ângela Teresa Gondim Carneiro e outro (CE) 

34 - Crimes contra o meio ambiente : uma visão geral - Autor: 389 
Antônio Herman V. Benjamin (SP) 

35 - A questão ambiental e os delitos lesa-humanidade - Autor: 404 
Cláudio Barros Silva (RS) 

36 - A tutela penal do meio ambiente - Autor: José Carlos 420 
Meloni Sícoli (SP) 

37 - Responsabilidade penal da pessoa jurídica - Autor: 428 
Fernando A. N. Galvão da Rocha (MG) 

38 - As pessoas jurídicas como sujeito ativo de crime - Na Lei 444 
9.605/98 - Autor: Edward Ferreira Filho (SP) 

39 - Responsabilidade penal da pessoa jurídica e sua justificati va 454 
social - Autor: José Carlos Rodrigues de Souza (SP) 

40 - Mais um enfoque sobre a responsabilidade penal da pessoa 469 
jurídica - Autor: José Ramón Simons Tavares de 
Albuquerque (PE) 

41 - A responsabilidade criminal da pessoa jurídica na nova lei 477 
de infrações ambientais - Autor: Walter Claudius 
Rothenburg (SP) 

42 - A extensão dos termos ato administrativo e decisão judicial 492 
nos artigos 62 e 63 da Lei Federal W 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 - Autores: Fernando Reverendo Vidal 
Akaoui e outros (SP) 



43 - A Persecução Penal: Atribuição do Promotor de Defesa 502 
do Meio Ambiente e do Promotor de Defesa do Consumidor 
- Autores: Alayde Teixeira Corrêa e outro (PA) 

44 - A violência oficial e as Justiças Militares - Autor: Gilberto 509 
Valete Martins (PA) 

45 - Condenação de policiais militares-praças - Perda do cargo 517 
público - Efeito penal específico - Declaração -

Competência do Juízo de 1" instância - Independente de 
procedimento administrativo-punitivo - Autor: Mauro Viveiros 
(MT) 

46 - A Lei n° 9099/ 95 e a Justiça Militar - Autor: José Eduardo 529 
do Nascimento (GO) 

47 - Ministério Público,opinio delicti. Lei 9299/ 96, art. 2°, § 2° 541 
- Autores: Geraldo Batista de Siqueira e outros (GO) 

48 - Crimes de trânsito - Lei n° 9.503/ 97 - Disposições Gerais : 546 
U ma interpretação possível nos paradigmas do Direito Penal 
Democrático - Autores: Edison Miguel da Silva e outro (GO) 

49 - Código de Trânsito - Da Inaplicabilidade da muIta reparatória 556 
- Necessidade de aperfeiçoar e estender a aplicação do 
instituto - Autor: Gilson Sidney Amancio de Souza (SP) 

50 - O CTB e o Homicídio Culposo de Trânsito - Duas penas e 566 
duas medidas - Autor: João José Leal (SC) 

51 - Homicídios de trânsito. Capitulação na forma dolosa eventual 578 
- Autor: Eugênio Paes Amorim (RS) 

52 - Medidas administrativas de trânsito - Manifestação do poder 581 
de polícia - Autora: Sheila Cavalcante Pitombeira (CE) 

53 - Da prisão temporária - Autor: João Alberto Ramos (DF) 590 
54 - Os crimes hediondos (e assemelhados) e a possibilidade 608 

de progressão de regimes em face da Lei 9.455/ 97 -
Autora: Elaine Cardoso de Matos Novais (RN) 

55 - Denúncia no homicídio qualificado ou simp les: 624 
conseqüências processuais decorrentes da Lei 8930/ 94 -
Autores: Geraldo Batista de Siqueira e outros (GO) 

56 - A competência ratione personae nas infrações eleitorais 636 
- Autor: Miguel Batista de Siqueira Filho (TO) 

57 - Descriminalização da corrupção passiva eleitoral (art. 299 663 
do CE) - Autora: Denise Vinci Tulio (PR) 



58 - Inconstitucionalidade e outras ilegalidades no processo 667 
penal - Autores: Demostenes Xavier Lázaro Torres e outros 
(GO) 

59 - Consubstancia-se em prova urgente, passível de produção 675 
antecipada, na forma prevista no art. 366 do CPP, com a 
redação dada pela Lei 9271/96, a prova testemunhal nas 
ações penais em que há concurso de pessoas, com réu 
(s) revel (is) e presente (s) - Autora: Hortênsia Gomes 
Pinho (BA) 

60 - Da possibilidade de acesso dos agentes do Ministério 683 
Público a todos os dados constantes das entrevistas 
eleitorais, inclusive o nome dos entrevistados, nos 
procedimentos destinados a apurar os delitos previstos nos 
art. 33, & 4° e 34, & 3° da lei eleitoral (lei n° 9.504/97) -
Autora: Denise Vinci Tulio (PR) 

61 - Porte ilegal de arma e tipicidade: ausência de tipicidade 691 
na conduta de quem, autorizado ao porte de arma de fogo, 
porta arma não registrada - Autores: Haroldo Caetano da 
Silva e outro (GO) 

62 - Arma de brinquedo: Ficção ou realidade - Autoras: Maria 697 
Bernadete Gonçalves Aragão e outra (PE) 

63 - Algumas expressões discriminatórias ou preconceituosas 700 
dirigidas a uma determinada pessoa - Incidência do art. 
20, " caput" , da Lei n° 7.716/ 89 - Ação Penal Pública 
Incondicionada - Autor: Lidivaldo Raimundo Britto (BA) 

64 - Possibilidade de denunciação caluniosa contra agente que 704 
dá causa à instauração de inquérito policial contra emitente 
de cheque sem fundos - Autora: Elza Roxana Álvares 
Saldanha (PE) 

65 - Destinação judicial da coisa alheia e o devido processo 709 
legal- Autor: Epaminondas da Costa (MG) 

66 - Medidas de segurança e teoria finalista da ação - Autor: 716 
Cândido Furtado Maia Neto (PR) 

67 - A necessidade do contraditório no Inquérito Policial como 730 
afirmação democrática do direito de defesa - Autora: Ann 
Celly de Araújo Sampaio (CE) 



COMISSÃO TEMÁ TICA 11 - ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NAS ÁREAS CÍVEL E ESPECIALIZADAS - A 

EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DO CIDADÃO 

TESES: PAG. 

01 - Conceito de ação coletiva - Autor: Márcio Flávio Mafra 
Leal (DF) 

02 - O amplo conceito da ação civil pública - Autor: Carlos 
Frederico Brito dos Santos (BA) 

03 - Direitos e interesses individuais homogêneos: A "origem 
comum" e a complexidade da causa de pedir. Implicações 
na legitimidadead causam ativa e no interesse de agir do 
Ministério Público - Autora: Consuelo Yatsuda Moromizato 
Yoshida (SP) 

736 

747 

753 

04 - Legitimidade do Ministério Público para defesa dos 783 
interesses indiv iduais homogêneos em matéria 
previdenciária e tributária - Autoras: Ana Lúcia Amaral e 
outra (SP) 

05 - Sobre a argüição de inconstitucionalidade em sede de 790 
ação civil pública: Desdobramento de uma polêmica -
Autora: Maria Betânia Silva (PE) 

06 - Proposta de revogação da lei n° 9494/97, que tenta limitar 806 
a tutela dos interesses supra individuais - Autor: Ricardo 
Albuquerque da Silva (PA) 

07 - A abrangência nacional de decisão judicial em ações 812 
coletivas: o caso da lei 9494/ 97 - Autor: André de Carvalho 
Ramos (SP) 

08 - Racionalização da intervenção do Promotor de Justiça, 827 
como fiscal da lei , no processo civi l - Autores: Jorge 
Augusto Morais da Silva e outros (SP) 

09 - Ministério Público - custos legis ou legitimado ativo? - 832 
Autor: Odil José Cota (SC) 

10 - Ações contra a Fazenda Pública - causas de pequeno 839 
valor - dispensa de recurso de ofício - não cabimento de 
embargos à execução por quantia certa - Autor: Mauro 
Viveiros (MT) 

11 - Legitimação dos Promotores de Justiça para ajuizamento 844 
de ação civil pública contra chefe de poder estadual -
Inconstitucionalidade do inciso VIII do art. 29 da Lei 8.625/ 

• 



93 - Autor: José Galvani Alberton (SC) 
12 - Do pedido de informações sigilosas - Autor: Epaminondas 864 

da Costa (MG) 
13 - A indenização dos danos morais por ferimento ao princípio 882 

constitucional da moralidade administrativa - Autor: Valter 
Foleto Santin (SP) 

14 - A discricionariedade administrativa e a omissão do 902 
administrador diante dos interesses sociais - Autora: Inês 
Virgínia Prado Soares (SP) 

15 - Do exercício das atribuições constitucionais do Ministério 908 
Público, e de sua atuação junto aos Tribunais de Contas -
Autor: Márcio Etienne Arreguy (MG) 

16 - Audiência Pública na efetividade dos direitos fundamentais 915 
do cidadão - Autor: Paulo Antonio Locatelli (SC) 

17 - Ministério Público - Atuação extrajudicial - Envolvimento 938 
comunitário e defesa social - Autor: Cezar Augusto dos 
Santos Motta (PA) 

18 - Atuação extrajudicial: Envolvimento comunitário e defesa 944 
social - Autor: Marco Antonio Lopes de Almeida (MG) 

19 - As rádios comunitárias e a atuação do Ministério Público - 951 
Autora: Rosemary Souto Maior de Almeida (PE) 

20 - A presença social do Promotor de Justiça na concretização 964 
da fiscalização das entidades de interesse social pelo 
Ministério Público - Autor: José Eduardo Sabo Paes (DF) 

21 - Atuação do Ministério Público na implantação de políticas 976 
públicas estabelecidas na Constituição Federal - Autora: 
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (SP) 

22 - O Ministério Público e a fiscalização do sistema único de 983 
saúde - Autores: Libanio Alves Rodrigues e outra - (DF) 

23 - A tutela dos direitos das minorias - o Ministério Público e a 989 
inclusão da pessoa portadora de deficiência no âmbito 
escolar - Autora: Iadya Gama Maio (RN) 

24 - A tutela dos direitos das minorias: defesa das populações 1000 
indígenas - Autoras: Ana Lúcia Amaral e outra (SP) 

25 - O Ministério Público e o direito social à renda mínima - 1006 
Autor: Duciran Van Marsen Farena (SP) 

26 - A responsabilidade civil em acidentes do trabalho - Teoria 1024 
do risco - Seguro do INSS - Autores: Vilanir de Alencar 
Camapum Júnior e outra (GO) 

27 - Aperfeiçoamento do Projeto do Código Civil visando a 1040 
manutenção das atuais competências dos Ministérios 



Públicos Estaduais e do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios no velamento das Fundações - Autor: José 
Eduardo Sabo Paes (DF) 

28 - Ausência de normas que definam o local de registro das 1048 
Associações e Fundações. Prejuízo para os eventuais 
beneficiários. Entrave para atuação do Ministério Público 
e outros órgãos fiscalizadores - Autora: Liliane da Fonseca 
Lima Rocha (PE) 

29 - A Política Nacional das relações de consumo e a economia 1057 
brasileira - Autor: Ciro Expedito Scheraiber (PR) 

30 - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos 1073 
estabelecimentos de crédito - Autor: Leonir Batisti (PR) 

31 - Os limites da coisa julgada nas ações coletivas no Código 1089 
de Defesa do Consumidor - Autor: Paulo Valério Dal Pai 
Moraes (RS) 

32 - Proteção do consumidor diante do decreto-lei N° 911 / 69 - 1103 
Autor: Epaminondas da Costa (MG) 

33 - Titularidade do direito ao Meio Ambiente - Autor: Márcio 1108 
Flávio Mafra Leal (DF) 

34 - Da estética urbana e do direito à paisagem - Autor: Antonio 1114 
Carlos Brasil Pinto (SC) 

35 - Licenciamento ambiental como processo administrativo: A 1133 
participação do poder público, da coletividade e do 
Ministério Público na defesa do meio ambiente - Autor: 
Raimundo de Jesus Coelho de Moraes (PA) 

36 - O princípio da subsidiariedade como mecanismo de 1154 
resolução dos conflitos administrativos oriundos da 

competência comum ambiental - Autor: Paulo José Leite 
Farias (DF) 

37 - Atuação do Ministério Público em face as queimadas - 1169 
Autor: Juliano de Barros Araújo (GO) 

38 - Trata-se de averbação da reserva florestal legal, por ocasião 1175 
da aquisição da propriedade através do usucapião - Autor: 
Saint-Clair Honorato Santos (PR) 

39 - O Ministério Público e o direito à convivência familiar - 1180 
Autor: Munir Cury (SP) 

40 - Monitoramento da garantia da absoluta prioridade - Autor: 1194 
Valério Bronzeado (PB) 

41 - Ministério Público: Atuação prioritária na defesa da criança 1208 
e do adolescente - Autor: Cristiano Chaves de Farias (BA) 



42 - Da necessidade de efetiva apuração, comprovação e 1225 
punição do abuso e da exploração sexual infanto-juvenil -
Autora: Leane Barros Fiuza de Mello Chermont (PA) 

43 - Ministério Público da infância e da juventude - Das diversas 1239 
procuraturas - Autor: José de Farias Tavares (PB) 

44 - Venda de bens de " menores". Necessidade premente por 1260 
motivo de saúde. Depoimento dos "menores" - Autor: 
Solon Ivo da Silva Filho (PE) 

45 - Legitimidade do Ministério Público na ação de investigação 1268 
de paternidade, efeti vação de direito e interesse social -
Autora: Galatéia Fridlund Sotto Maior (PR) 

46 - Manifestação do Ministério Público nas possessórias por 1278 
conflitos sociais - Autor: Darcy Paulillo dos Passos (SP) 

47 - O pagamento indevido dos juros compensatórios nas 1303 
desapropriações por interesse social para fins de reforma 
agrária - Autora: Zélia Luiza Pierdoná (SP) 

48 - Parcelamento de solo rural com finalidades urbanas 1306 
(impossibilidade) - Autor: Ciro Expedito Scheraiber (PR) 

49 - A atuação do Ministério Público diante do serviço notarial 1317 
e de registro - Autor: Mário Antônio Conceição (MG) 

50 - Pagamento aos herdeiros de pequenos valores - Autor: 1340 
Epaminondas da Costa (MG) 

51 - O Ministério Público e a defesa do regime democrático - 1349 
Autor: Pedro Sérgio Steil (SC) 

52 - Um novo modelo para o Ministério Público na proteção do 1368 
meio ambiente - Autor: Antônio Herman V. Benjamin (SP) 

53 - O Ministério Público e a erradicação do trabalho infantil - 1384 
Autor: Olympio de Sá Sotto Maior Neto (PR) 



COMISSÃO TEMÁTICA m - ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NA DEFESA DA NORMA CONSTITUCIONAL E DAS 
LEIS - DEZ ANOS DA CONSTRUÇÃO POLÍTICO-JURÍDICA DO 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

TESES: 

01 - Da atuação do Ministério Público na luta pelo cumprimento 
dos deveres do Estado como forma de defesa dos interesses 
sociais frente à discricionariedade administrativa - Autor: 
Roberto Livianu (SP) 
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02 - Da atuação do Ministério Público na defesa do regime 1433 
democrático - Autor: Márcio Etienne Arreguy (MG) 

03 - O Estado Democrático de Direito e a reforma da seguridade 1441 
social - Autor: Vicente Elisio de Oliveira Neto (RN) 
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ANÁLISE CRÍTICA DAS PENAS DOS CRIMES DE 
RESPONSABILIDADE 

Ângela Teresa Gondim Carneiro 
Promotora de Justiça Titular da 1 a Promotoria 

da Comarca de Itapipoca/CE 
Luiz Antonio Abrantes Pequeno 

Promotor de Justiça Titular da 17a Promotoria 
Criminal da Comarca de Fortaleza/ CE 

Prefácio 

"As coisas estão fortes, 
mas eu não sou as coisas 
e me revolto" 
( C. D. Andrade) 

Não pretendemos, em absoluto, com o presente 
trabalho, esgotar as discussões em torno do assunto proposto. 
Ao contrário, desejamos compartilhar com os colegas as 
inquietações nascidas de nossa experiência paralela, de um 
lado, na atuação jurisdicional junto a 17a Vara Criminal, na 
apuração dos crimes comuns, e, de outro, nos processos que 
tramitam junto as Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de 
Justiça do Estado, para a averiguação dos denominados 
"crimes de responsabilidade". 

Observamos, de início, a par da especificidade 
procedimental que rege a ação penal cuj a competência 
originária é da Corte de Justiça, a benevolência do legislador 
ao cominar o preceito secundário da norma penal, em se 
tratando de crimes de responsabilidade. 

Não bastassem o privilégio de foro, a especialidade 
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do rito processual adotado, nitidamente mais benéfico ao 
administrador-mor das unidades municipais; ainda nos 
confrontamos com penas relativamente brandas cominadas 
aos chamados "delitos de responsabilidade" elencados no 
artigo lOdo Decreto-lei 201167. 

Reforça-se , ainda mais, a constatação mencionada, 
quando cotejamos as penas previstas no Decreto-lei n° 2011 
67 com as sanções abstratamente previstas para os crimes 
comuns, a que qualquer cidadão está adstrito, no caso de 
violação do preceito primário da norma penal. 

O que mai s despertou a nossa inquietação foi o 
fato de que cidadãos comuns, que não possuem qualquer 
compromisso de honestidade ou moralidade perante o meio 
social, fossem mais rigorosamente apenados do que certa casta 
de pessoas que, por serem detentoras de um mandato popular, 
prestam o compro m isso de honestidade, probidade e 
moralidade administrativas. 

A indagação que se impunha era exatamente esta: 
qual o compromisso que um "ladrão" tem com a sociedade? 
Entendemos, nenhum. Sua ação dolosa em subtrair o 
patrimônio alheio, apesar de macular a ordem jurídica vigente, 
não se reveste da mesma gravidade daquele que "desvia ou 
apropria-se" de recursos públicos. 

Primeiro , porque as repercussões do desvio de 
recursos públicos são sentidos diretamente pela coletividade, 
que se vê surrupiada em obras e serviços públicos, que , sem 
dúvida, trariam evidente melhoria em sua qualidade de vida. 

Em segundo lugar, porque o titular ativo do delito 
assumiu o compromisso de zelar e bem administrar o patrimônio 
que, apenas temporariamente, tem a seu dispor. Se nós não 
esperarmos honestidade e seriedade de tais pessoas, de quem 
mais? 

Este é, sem dúvida o cerne e o objetivo deste 
trabalho: questionar as repercussões práticas que as penas 
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atribuídas aos crimes de responsabilidade acarretam, 
comparativamente às sanções atribuídas aos chamados crimes 
comuns. 

CRIMES DE RESPONSABILIDADE 

sUMÁRIO 

1. Denominação 
2. Decreto-lei na 201167 - breves comentários 
3. Leis na s 8.038/90 e 8.658/93 - procedimentabilidade 
4. Penas 
4.1. Reclusão: 02 a 12 anos (incisos I e 11) 
4.2. Detenção: 03 meses a 03 anos (demais incisos) 
5. Repercussões 
5.1. Prescrição 
5.2. Suspensão Condicional do Processo 
6. Estudo comparativo 
6.1. Penas de crime comum 
6.2. Penas de crime de responsabilidade 
7. Análise crítica da legislação 
8. Conclusões e sugestões. 

Apesar de amplamente utilizada e pacificamente 
aceita pelos tribunais e doutrinadores pátrios, a denominação 
"crimes de responsabilidade" guarda, em si, alguma 
impropriedade. De fato, são quinze, taxativamente, as condutas 
elencadas no artigo 1 ° do Decreto-lei 201167, e, em todas as 
condutas previstas, observa-se uma violação a regras de Direito 
Penal, assemelhado-as a crimes comuns. 

A particularidade e peculiaridade que tais condutas 
encerram é, notadamente, a especificidade do sujeito ativo do 
delito, tendo em vista que, diante das condutas descritas, 
somente o titular da administração pública municipal poderá 
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concretizar referidos tipos penais. 

Extraindo a abalizada opinião de Rui Stoco, em seus 
comentários ao Decreto-lei n° 201167, na obra "Leis Penais 
Especiais e Sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos 
Tribunais, página 1366: 

"A doutrina aceita, portanto, já que a lei assim 
o faz, a expressão crimes de responsabilidade 
como sendo, no caso, os delitos de natureza 
funcional, cometidos por prefeitos municipais, 
no exercício de suas funções executivas do 
Governo local e em decorrência desse 
exercício" 

A impropriedade do termo "responsabilidade" reside, 
exatamente, na idéia de separação entre as responsabilidades 
penal, político- administrativa e civil a que estão submetidos 
os atos do gestor municipal. Quando se fala em 
"responsabilidade" leva-se à concepção de infração político
administrativa, apurada no âmbito do legislativo municipal, 
através de um procedimento interno de cassação de mandato . 

Sobre o assunto, oportuno lembrar o ensinamento 
da lavra dos eminentes penalistas Damásio E . de Jesus e 
Gianpaolo Poggio Smanio, publicado na Revista Jurídica 
Consulex, n° 08, do mês de agosto/97, página 26: 

"Após a realização das investigações, poderá 
o autor do ato sofrer ação penal para apuração 
de crime de responsabilidade, ação civil, para 
verificação da improbidade administrativa, 
ambas ações julgadas pelo Poder Judiciário, 
e um procedimento político-administrativo 
perante a Câmara dos Vereadores . " 
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Refugindo ao modesto objetivo deste trabalho, a 
análise da separação entre as responsabilidades dos atos dos 
prefeitos municipais, assunto dos mais palpitantes em matéria 
de Direito Administrativo, atemo-nos, neste passo, tão somente, 
a uma breve análise do termo "crime de responsabilidade", 
apontando a inconveniência do termo, embora este seja 
utilizado em contraponto ao termo "crime comum", também 
passível de ser praticado por qualquer pessoa, incluindo-se, 
aí, o mandatário popular. 

Cabe, ainda, nos moldes delineados no presente 
projeto, tecer alguns breves comentários sobre o Decreto-lei 
n° 201167, cuja autoria do anteprojeto ficou sob a 
responsabilidade do eminente administrativista Hely Lopes de 
Meirelles. Editado nos primeiros anos do regime de ditadura 
militar, o "decreto-lei" editado, à época, como hoje se editam 
as não menos famigeradas "medidas provisórias", objetivou 
imprimir "moralidade" às administrações municipais. Em 
verdade, a bandeira moralizadora hasteada pelo governo militar 
buscava afastar a "chaga" da corrupção e da improbidade 
administrativa, através de um mágico decreto -lei, que, na 
prática, pouco resultado tem trazido, tanto em termos de 
condenações, q uan to em atu ar pedago gic amente , 
entendendo-se como tal, que as sanções específicas do 
decreto-lei 201167 inibiria as delapidações dos bens públicos, 
nem um nem outro, infelizmente. 

Vale mencionar que o decreto-lei em comento possui 
um destinatário específico: o chefe do Poder Executivo 
Municipal, não alcançando qualquer outro Chefe do Executivo, 
quer da União, quer dos Estados-membros. 

Em todo caso, vigente até os dias de hoje, as 
tipificações ali contidas mantêm-se atuais . O advento da 
Constituição Federal de 1988, a conhecida "Constituição 
Cidadã", na expressão entusiasta dos políticos nacionais, 
atualizou e reforçou os termos contidos da denominada "Lei 
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dos Crimes de Responsabilidade" . 

O "caput" do artigo 37 da Carta Magna explicita como 
princípios norte adores da administração pública a legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade, revelando a 
necessidade pleonás tica de demonstrar ao administrador 
público axiomas inafastáveis de sua atividade. 

O certo é que, com o advento da nova ordem 
constitucional, fixou -se o privilégio de foro para apuração de 
crimes comuns e de "responsabilidade" dos prefeitos 
municipais, consoante o artigo 29, inciso X (emenda 
constitucional n° 02, repetindo-se no artigo 108, inciso VII, letra 
a) da Constituição do Estado do Ceará. Tal privilégio estende
se a ex-prefeitos, por força da Súmula n° 394 do STF, desde 
que os atos tenham sido praticados em razão do cargo que 
ostentava. 

Coube à lei ordinária estabelecer normas 
procedimentais para os processos de competência originária 
do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal: 
trata-se da Lei Federal n° 8.038/90, estendida sua aplicação 
aos Tribunais de Ju stiça Estaduais e Tribunais Regionais 
Federais, através da Lei n° 8.658/93. Mencionada legislação 
estabelece o rito processual a ser adotado na apuração dos 
crimes de responsabilidade. 

Referenciado procedimento guarda alguma 
semelhança com o rito estabelecido no Código de Processo 
Penal, em seu Título li - "Dos Processos Especiais", Capítulo 
II "Do Processo e do Julgamento dos Crimes de 
Responsabilidade dos Funcionários Públicos", previsto nos 
artigos 513 a 518 daquele diploma legal. 

Realmente , o que particulariza tal procedimento é o 
fato de que, antes do recebimento da denúncia, é oferecida a 
oportunidade ao denunciado, no caso, prefeito ou ex-prefeito, 
de apresentação de uma "defesa preliminar", onde pode 
colacionar novos documentos que podem possuir o condão 
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de ilidir os termos da pretensão punitiva estatal. 

Enxergamos nítidas vantagens no oferecimento da 
defesa preliminar, que pode evitar o desgastante e 
desnecessário constrangimento do denunciado a todo um 
procedimento judicial, articulando a já assoberbada máquina 
judiciária e o próprio Ministério Público em uma demanda 
justificada e comprovadamente fadada ao insucesso. 

Por outro lado, após a manifestação prévia do 
acusado, manifestar-se-á o Órgão Ministerial, em cinco dias 
(art. 5° , da Lei 8.038/90), nada impedindo que, nesta 
oportunidade, o próprio órgão delator, se suficientemente 
convencido da improcedência da acusação, retroceda em seu 
pedido inicial, pugnando pelo não recebimento da denúncia. 

A crítica que se faz, neste passo, ao rito processual, 
diz respeito à própria crise do Poder Judiciário, que possui 
raízes bem mais profundas. A prática tem demonstrado que o 
lapso de tempo que medeia o oferecimento e o efetivo 
recebimento da peça delatória tem sido bastante considerável. 
O problema se agrava, ainda mais, em casos de co-autoria, 
quando os diversos autores residem em lugares diferentes, 
ensejando emissão de Cartas de Ordem ou Precatórias, que, 
comumente, atrasam o andamento processual. 

Some-se, ainda, aos diversos incidentes processuais 
próprios do processo penal, que podem ser criados, e, de tão 
usuais, deviam deixar de chamar-se de "incidentes". 

Em todo caso, após o regular e efetivo recebimento 
da denúncia, segue-se a citação does) acusado (s) para 
apresentação de defesa prévia, em 05 (cinco) dias, prazo um 
pouco mais dilargado que no processo penal comum. A 
instrução seguirá as normas estatuídas no CPP, no que couber. 
Encerrada a instrução, abre-se prazo às partes para 
requerimento de diligências, para, seguirem-se as alegações 
finais. Em apertada síntese, eis como se processam os prefeitos 
perante o Tribunal de Justiça do Estado, por crimes comuns 
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ou de responsabilidade. 

Ressalve- se , por derradeiro , que os privilégios 
decorrentes do foro e do rito processual se justificam, consoante 
majoritária corrente doutrinária, não pela pessoa e sim pela 
função pública, que deve ser preservada dos dissabores 
ocasionados pela má administração, resguardando -se, em 
última análise, a própria sociedade, que se vê cercada por um 
sistema jurídico que lhe garante estabilidade. 

No que pertine , especificamente, à quantidade de 
pena aplicada aos crimes de responsabilidade, o § IOdo artigo 
10 prevê penas de dois a doze anos para os crimes dos incisos 
I e 11 e para os demais 13 (treze) incisos, penas de 03 (três) 
meses a 03 (três) anos . 

A maior in tensidade de pena para os incisos I e 11 
refletem, por óbvio, que tais condutas são consideradas mais 
gravosas à moralidade pública, causando maior prejuízo ao 
erário. São o crime de "peculato", consistente em: desvio ou 
apropriação de bens ou rendas públicas, em benefício próprio 
ou alheio; e a utilização indevida, em proveito próprio ou alheio, 
de bens, rendas ou serviços públicos. 

Para tais ações, o legislador atribuiu pena mais 
reforçada, cominando às demais condutas, consistentes, 
exemplificativamente de: negar execução à Constituição 
Federal, descumprimento de ordem judicial, não realização ou 
fraude a procedimentos licitatórios, nomeação ou admissão 
de servidores contra expressa disposição de lei; sanção de 
pequeno porte. 

o que se quer demonstrar é que tais 
condutas são igualmente lesivas ao patrimônio público, 
com graves repercussões na vida dos munícipes. À 
guisa de exemplo, invocamos a desregrada contratação 
de servidores públicos, através de simples nomeação, 
contrariando preceito constitucional expresso, que 
determina a realização de prévio concurso público para 
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contratação de pessoal. Tal atitude, além de onerar o 
orçamento municipal, comprometendo-o com elevadas 
despesas, em detrimento de obras sociais; cerceia o 
livre acesso ao serviço público, com igualdade de 
condições, contrariando a Lei Maior do país. 

Para tal ato, a lei prescreve um "quantum" 
compreendido entre 03 meses e 03 anos de detenção. 
A primeira conseqüência lógica é a suspensão 
condicional do processo, nos moldes do artigo 89 da 
Lei n° 9.099/93. 

Oportuno, neste passo, citar as digressões 
de Luiz Flávio Gomes, reproduzidas na 2a Edição da 
Obra "Suspensão Condicional do Processo Penal", ed. 
Revista dos Tribunais, página 210: 

"Em razão do disposto no art. 89 da Lei n.9.099/ 
95 tornou-se possível a suspensão condicional 
do processo 'nos crimes em que a pena mínima 
cominadafor igualou inferior a um ano '. Desde 
logo cabe ressaltar que diferentemente do que 
ficou estatuído no art.61, não fez o legislador 
aqui nenhuma ressalva quanto aos 
'procedimentos especiais' previstos em lei. Não 
importa, destarte, se o delito tem ou não 
procedimento especial (envolve, portanto, em 
tese, crimes eleitorais, porte ilegal de drogas 
par uso, etc); não importa, de outro lado, se o 
delito está previsto no Código Penal ou em lei 
especial ( envolve, portanto, em tese, 
sonegação fiscal - alguns crimes, crimes 
militares, eleitorais, ecológicos, etc.). O marco 
fundamental é a pena mínima cominada ( pena 
em abstrato). (sic) " 
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Importa, ainda, trazer à colação julgado do 
excelso Supremo Tribunal Federal, que já firmou 
posicionamento em torno da possibilidade de aplicação 
da suspensão condicional do processo, em se tratando 
de crimes perpetrados por prefeitos e ex-prefeitos 
municipais, abaixo especificado: 

HC-75193 / MG 
HABEAS CORPUS Relator 
Ministro SYDNEY SANCHES 
Publicação 
DJ DATA-29-08-97 PP-40219 EMENT VOL-01880-02 PP-
00380 Julgamento 
10/06/1997 - Primeira Turma 

EMENTA: 
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. EX-PREFEITO PROCESSADO PERANTE TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, POR CRIMES PREVISTOS NOS INCISOS /lI E 
IV DO ART. 1 DO DECRETO-LEI N20l/67, E TAMBÉM PELO 
CRIME DO ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO 
PENAL. SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO (ART. 89 
DA LEI N 9.099, DE 26.09.1995). NULIDADE. "HABEAS 
CORPUS" .1. No que concerne à imputação de crime previsto 
no art.299, parágrafo único, do Código Penal, a suspensão do 
processo é inviável, nos termos do art.89 da Lei n 9.099, de 
26.09.1995, pois a ele se comina pena superior a um ano de 
reclusão, já que necessariamente acrescida de um sexto.2 . 
Quanto aos crimes sancionados, ambos com pena mínima de 
três meses de detenção (incisos /lI e IV do art. 1 do Decreto
Lei n 201, de 27.02.1967), a suspensão do processo é, em 
tese, possível, nos te rmos do mesmo art. 89, ou seja, "desde 
que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 
sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos 
que autorizam a suspensão condicional da pena (art. 77 do 
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Código Penal)." 3 . O Tribunal, apontado como coator, deve, 
pois, verificar se o paciente preenche todos os requisitos 
referidos no item anterior, e, nesse caso, se aceita a suspensão 
parcial do processo (quanto aos delitos ali referidos ).4. Uma 
vez admitida e aceita tal suspensão, o Tribunal fixará as 
condições a serem cumpridas (§ r do art. 89).5. Se 
necessário, será providenciado o traslado de peças, para nele 
se verificar o preenchimento das condições eventualmente 
impostas na hipótese de suspensão parcial do processo.6. 
"H. C. " deferido, em parte, nos termos do voto do Relator. 
7. Decisão unânime. Primeira Turma." (grifos da 
transcrição)ObservaçãoVotação: Unânime. 
Resultado: Deferido em parte. 
N .PP.:(25). Análise:(KCC). Revisão:(AAF). 
Inclusão: 09/09/97, (LSS).PartesPACTE. : PERLI 
PINHEIRO DE LACERDA 
IMPTE. : LUCIANO PEREIRA VIANNA 
COATOR : TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 
Legislação 
LEG-FED DEL-002848 ANO-1940 

ART -00077 ART -00299 PAR-ÚNICO 
****** CP-40 CODIGO PENAL 

LEG-FED DEL-000201 ANO-1967 
ART -00001 INC-00003 INC-00004 

LEG-FED LEI -009099 ANO-1995 
ART -00089 PAR-OOOOl 

Indexação 
PP3645 , SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
PROCESSO PENAL (SURSIS 
PROCESSUAL), LEI NOVA, CONCURSO DE 
CRIMES, APLICAÇÕES, POSSIBILIDADE, 
VERIFICAÇÃO, EX-PREFEITO, CRIME DE 
RESPONSABILIDADE. 
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Tratando-se de verdadeiro direito subjetivo do 
denunciado , o prefeito ou ex-prefeito, se enquadrado em 
qualquer das 13 últimas hipóteses do artigo 1 ° do dec.-Iei 201/ 
67, também faz jus ao benefício. 

A segund a conseqüência que se abstrai é a 
incidência da pres crição. Já demonstramos que o rito 
processual penal previsto para a competência originária dos 
Tribunais de Justiça é mais dilargado que o rito penal ordinário, 
demandando mais tempo para sua conclusão. Isto repercute, 
logicamente, no tempo de duração do processo-crime e a 
prestação jurisdicional final, com a prolação de sentença de 
mérito. 

Esta distância provoca, inevitavelmente, a incidência 
da prescrição retroativa, mais uma vez beneficiando o réu. 

Todas estas circunstâncias geram, na sociedade, 
uma sensação de impunidade, especialmente pelo 
desconhecimento de toda a burocracia que envolve o aparato 
jurisdicional, agravada, como demonstrado, na apuração dos 
crimes de responsabilidade. Tal sentimento se acentua, airida, 
em virtude da possibilidade de retorno ao cargo, por parte do 
ex-prefeito processado por improbidade administrativa, se 
ainda não houver condenação de mérito, nos moldes do artigo 
1 ° , letra g) da Lei Complementar n° 64/90 - a Lei das 
Inelegibilidades . 

Como se sabe, o direito elege bens e valores aos 
quais se busca tutelar. Assim, cabe-nos questionar sobre o 
que levou o legislador a sancionar de forma tão branda delitos 
que são de extrema gravidade, cometidos por pessoas a quem 
toda uma sociedade creditou confiança e esperança na' 
resolução ou minimização das desigualdades sociais, e por 
outro lado, sancionar de forma draconiana, crimes comuns, e 
que no mais das vezes, efetivamente traduzem pouca 
lesividade social. 

Se é verdade que se elegem valores para que se 

12° CONCI2t&&O NACIONAl DO />nNI&Tt QJO PÚlJUCO / LIVRO DE TESES - TOMO 2 



protejam, porque os bens públicos estão tão desprestigiados 
perante esta mesma escala de valores? 

Se quisermos aferir a veracidade desta afirmação, 
basta compararmos, hipoteticamente, as penas cominadas 
em concreto a um delito comum, como o furto qualificado, e 
um delito do artigo 1° do Dec-Iei 201/67. 

Vejamos o exemplo. 

Senhor x, morador da favela do pantanal, que 
recentemente completou dezoito anos (primário e bons 
antecedentes ), à noite, durante um feriado, escalou o muro 
de várias e ricas residências, como método de furto, retirava 
algumas telhas da cobertura e de lá furtava somente as 
bicicletas ( para fugirmos ao exemplo da galinha .. ) . Preso, 
processado seria condenado a uma pena aproximada de dois 
anos e onze meses. 

Senhor z ( também primário e de bons antecedentes 
) , eleito Prefeito da cidade B, logo nos primeiros meses de 
seu mandato, desviou a quantia de R$300.000,00 ( trezentos 
mil reais) que seriam destinados à compra de merenda escolar 
para as escolas de seu município. A seguir, apenas três meses 
após, desviou mais de R$300.000,00 ( trezentos mil reais) de 
um convênio para construção de um hospital que atenderia a 
população carente, e ao final do primeiro ano, utilizando-se do 
mesmo modus operandi apropriou-se da mesma quantia, que 
seria destinada ao pagamento da construção de um conjunto 
habitacional. 

Processado ( claro que não foi preso .. ) após alguns 
anos, se condenado, o seria a uma pena aproximada de dois 
anos e quatro meses (hoje é um respeitado líder da bancada 
do governo ... ) 

Ora, eis aí onde queremos chegar. 

Qual o bem jurídico mais importante? 

Qual a conduta que se revelou mais intensamente 
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dolosa? Para a sociedade, qual das condutas foi mais 
prejudicial? 

Todavia, como já demonstrado, a apenação mais 
severa recaiu sobre quem? 

A resposta é óbvia demais para que se responda. 

É contra tal estado de coisa, senhores, que nos 
insurgimos. Não podemos continuar a ignorar que o papel do 
Ministério Público não se limita a esta burocracia processual 
cega e acrítica. 

Não se trata aqui de defendermos a bandeira do 
famigerado movimento da "lei e da ordem" , mas, ousamos 
perguntar .. 

Porque tai s facínoras não estão presos, afastados 
do convívio social e principalmente das funções públicas que 
eles conspurcaram? 

Se o fulano ou sicrano, favelados que cometeram 
delitos de lesividade efetiva tão mínima respondem e sofrem 
as conseqüências de seus atos , superlotando os porões e 
senzalas do "sistema penitenciário" como vemos massivamente 
no nosso cotidiano ministerial, 

PORQUE NÃO O SR. PREFEITO QUE DESVIOU 
VERBAS PÚBLICAS ? 

Não estão presos , senhores, porque o legislador 
assim não o quer. 

Ao cominar a pena mínima de dois anos para as 
condutas mais graves, afastou a possibilidade de que tais 
criminosos, ainda que venham a ser condenados, venham a 
ser encarcerados. No exemplo citado, bem como na praxis 
forense, é raro o Magistrado que condenaria algum destes 
edis, se primário e de bons antecedentes, a algo mais que a 
um biênio, e se assim ousasse, as instâncias superiores logo 
lhe cassariam a ousadia. 
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o nosso entendimento é que os crimes de 
responsabilidade, hoje, é que são os verdadeiros crimes. 

São eles que matam de inanição crianças, são eles 
que desabrigam famílias, são eles que deixam à mingua todos 
que se socorrem aos hospitais públicos .. E se é assim, porque 
não são considerados hediondos ? 

Porque não adotamos uma política de 
endurecimento contra estes delinqüentes, como já o fizemos 
contra os seqüestradores, latrocidas e estupradores? 

Se o Congresso Nacional quisesse agir de modo 
diferente, assim o faria, afinal o repertório de crimes cujas 
penas tem sido exacerbadas nos últimos tempos não é de 
pequena monta. 

Alguns com plena justificação, tal como o latrocínio 
e seqüestro com resultado morte, apenas para 
exemplificarmos. Outros não. 

Afinal, o interesse de quem foi atendido com as 
alterações das penas do roubo e receptação de veículos ... 

A solução que apontamos, e que é a síntese deste 
trabalho, é que se encaminhe ao Congresso, pelos canais 
competentes, proposta de exacerbação das penas elencadas 
no decreto-lei 201/67, a fim de tais increpações possam tornar
se eficazes, ou se não, intimidativas, entendendo-se como 
tal, que se consiga, afinal, prender-se esta avis rara, bandido 
do colarinho branco ( perdoe-nos a licença poética ). 

Assim e para finalizarmos, sugerimos que as penas 
mínimas estabelecidas para todos os incisos do artigo 10 da 
lei suso mencionada sejam exarcebadas , a fim de que sejam 
aplicadas aos crimes de responsabilidade as justas e 
equivalentes reprimendas, bem como para que se afastem os 
pri vilégios acima demonstrados e por nós combatidos neste 
trabalho . 
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CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE: 
UMA VISÃO GERAL 

Antônio Herman V. Benjamin' 

1. Revolução industrial, crise ambiental 
e o papel do Direito Penal 

A revolução industrial, fenômeno que está na gênese 
da nossa época, além da extraordinária produção de riquezas 
e de conforto para o homem, trouxe consigo ameaças concretas 
à base bio -física que permite e abriga a humanidade, o 
aconchego planetário. 

Progressi vamente, o Direito vem procurando 
responder a essa problemática. Numa primeira perspectiva, 
com providências que nenhuma implicação trazem para jus 
libertatis do degradador, como é o caso do controle 
administrativo e civil da patologia ambientaF. Numa outra 
dimensão, para aqueles casos mais graves de ataque ao meio 
ambiente, convoca-se o Direito Penal, propiciando-se, assim, 
a criação de tipos e penas direcionados a auxiliar - pela 
repressão - no controle dos comportamentos deflagradores de 
desconformidades ecológicas3

. 

São várias as questões a serem resolvidas quando 
nos propromos a investigar a norma penal no contexto da 
proteção do meio ambiente, ou seja, o Direito Ambiental Penal 
ou Direito Penal Ambiental4 

• 

Neste rápido estudo, meu intuito é analisar apenas 
três aspectos preliminares e abrangentes que, de uma forma 
ou de outra, diretamente influenciam a intervenção da norma 
penal no esforço protetório do ambiente, problemas esses que 
podem ser resumidos numa tríplice fórmula questionadora: 
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"s e?", "o que?" e "como?". 

Primeiro, interessa-nos explorar o próprio cabimento 
e conveniência da tutela penal na salvaguarda do planeta. Além 
disso, cabe indagar sobre a natureza do bem jurídico 
respaldado pelas normas de Direito Ambiental Penal. Em outras 
palavras, aqui a dúvida é se as ofensas previstas e os benefícios 
almejados devem estar direta e preponderantemente ligados 
à saúde, segurança e patrimônio das pessoas ou se , ao 
contrário, a natureza merece proteção per se, sem referência 
imediata ao seu impacto nos seres humanos. Terceiro, importa 
conhecer, entre os muitos modelos tipo lógicos e sancionatórios 
possíveis, aqueles que melhor se prestam a alcançar os 
resultados sociais almejados. 

2. Cabimento da intervenção da norma 
penal na tutela do meio ambiente 

Um primeiro ponto a ser abordado em qualquer 
análise da degradação ambiental é a pertinência do uso do 
Direito Penal no tratamento jurídico dessa problemática. A 
matéria é atual embora, pelo menos na primeira fase do Direito 
Ambiental (1970-1980), tenha sido praticamente esquecida ou 
relegada a segundo plano. 

2.1 A consagração mundial 

Antes de mais nada, como bem acentua Gilberto 
Passos de Freitas, é bom sempre ter em mente que o Direito 
Penal "não pode se manter afastado da realidade social. Deve 
receber os valores que a consciência social do momento façam 
por merecer a sua tutela"5. Hoje, tanto nas manifestações de 
órgãos internacionais (Nações Unidas) ou regionais (Conselho 
da Europa), como na prática dos direitos nacionais (Estados 
Unidos, França, Espanha, Canadá, Portugal, Venezuela e, 
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agora, Brasil, para citar alguns), é amplamente prevalente o 
entendimento de que a norma penal não só é cabível, mas 
essencial na proteção do meio ambiente6

• O direitofundamental 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - previsto de 
maneira expressa na Constituição Federal (art. 225) - pode e 
deve, pela sua relevância, ser tutelado com a utilização de 
sanções criminais. 

Se o Direito Penal é, de fato, ultima ratio na proteção 
de bens individuais (vida e patrimônio, p. ex.) , com mais razão 
impõe-se sua presença quando se está diante de valores que 
dizem respeito a toda a coletividade, já que estreitamente 
conectados à complexa equação biológica que garante a vida 
humana no planeta. 

Agredir ou pôr em risco essa base de sustentação 
planetária é, socialmente, conduta de máxima gravidade, 
fazendo companhia ao genocídio, à tortura, ao homicídio e ao 
tráfico de entorpecentes, ilícitos também associados à 
manutenção, de uma forma ou de outra, da vida em sua 
plenitude. Os "crimes contra o meio ambiente são talvez os 
mais repugnantes de todos os delitos do colarinho-branco"? , 
sentimento que vem apoiado em sucessivas pesquisas de 
opinião pública naqueles países que já acordaram para a 
gravidade e irreparabilidade de muitas das ofensas ambientais. 
Ainda em 1984, 60.000 americanos foram entrevistadas e, 
numa lista dos mais graves delitos, incluíram os crimes contra 
o meio ambiente em sétimo lugar, considerando-os mais 
preocupantes que o tráfico de heroinas . 

Confrontado com a degradação do meio ambiente, 
o ordenamento jurídico, via Direito Ambiental, não se contenta, 
pois, com a simples reparação do prejuízo causado (admitindo
se que, na hipótese, isso seja possível), estabelecendo, em 
acréscimo, como resposta social ao comportamento ilícito, 
sancionamento penal e também administrativo. No Brasil, os 
três sistemas de responsabilização - civil, administrativa e penal 
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- podem ser utilizados simultânea e cumulativamente. 
Objetivando resultados diversos, são considerados autônomos. 
Assim é porque " um sistema completo de preservação e 
conservação do meio ambiente supõe necessariamente a 
responsabilização do s causadores de danos ambientais e da 
maneira mais ampla possível, envolvendo as esferas civil, penal 
e administrativa"9. 

Em con se quência, consideradas "reserva 
estratégica" dos instrumentos ambientais e referendadas pelas 
Nações Unidas, as sanções penais ganham, mundialmente, 
cada vez mais espaço nos sistemas jurídicos nacionais1o , 

operando como mecanismo de despersuasão. A criminalização 
de condutas anti-ambientais demonstra que a busca do 
equilíbrio ecológico é uma prioridade social relevantell

. Onde 
têm sido aplicadas de modo consistente, as sanções penais 
tornam-se um poderoso e eficiente instrumento de proteção 
do meio ambiente l2 , mais ainda quando se prevê a 
responsabilização criminal da pessoa jurídical 3

• 

2.2 Fundamentos para o sancionamento penal 

No terre n o ambiental, várias são as razões 
apontadas para a utilização das sanções penais, a começar 
pelo fato , já referido, de que a previsão de tutela penal é um 
simples reflexo da importância do bem no meio social (o critério 
cb percepção pública): se o meio ambiente é 
constitucionalmente assegurado, se a natureza é, científica e 
socialmente, percebida como a base da qual depende nossa 
civilização, se não há divergência sobre a relevância e a 
conveniência de proteger os ecossistemas de maneira eficaz, 
então nada mais necessário e legítimo do que a criminalização 
das condutas anti- ambientais. O s bens jurídicos mais 
importantes merecem a tutela da extrema ratio. 

Além disso , sabe-se que multas (em particular as 
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administrativas) e perdas e danos podem ser repassados aos 
consumidores finais do produto ou serviço que esteja na origem 
da atividade degradadora, bastando para tanto aumentar seu 
preço . É uma singela operação matemática: os infratores 
calculam os custos do cumprimento da lei (instalação de filtros, 
p. ex.) e, ao cotejá-los com aqueles associados à eventual multa 
imposta ou indenização a ser paga, optam por estes14

. É um 
curioso (e perverso) fenômeno em que o cidadão é vitimizado 
duas vezes. De um lado, como vítima difusa da degradação 
ambiental e, de outro, como devedor final do quantum 
reparatório ou sancionatório . Encurralado, dessa maneira, pelo 
nível insatisfatório de dissuasão das sanções administrativas 
e da obrigação reparatória, o legislador é levado ao 
sancionamento penal que, em sentido contrário, não permite, 
como regra, tal socialização punitiva ou reparatória . A 
"internalização punitiva", própria da sanção penal, faz dela um 
mecanismo promissor para assegurar o cumprimento da 
legislação ambientaPs. O extermínio de jacarés no Pantanal é 
um dos exemplos que comprovam de um lado a insuficiência 
da regulação administrativa e civil e, do outro, a eficiência da 
criminalização rigorosa. Caçados aos milhares, essa espécie 
foi salva da extinção pela Lei n. 7653/88 (Lei Fragelli), que 
transformou tal prática anti -ambiental de contravenção em 
crime. 

Em terceiro lugar, a sanção penal traz consigo um 
forte estigma social, o que não é próprio nem da sanção 
administrati va, nem da atuação reparatória. Com ela, a 
atividade poluidora sofre maior exposição, deixando a violação 
ambiental de ser uma simples decisão econômica, 
transformando-se em conduta criminosa, muitas vezes com 
garnde publicidade negativa. 

Demais disso, a norma penal está numa melhor 
posição, quando comparada com a civil, para enfrentar os riscos 
ambientais, atuando na fase do perigo, antes que a degradação 
ocorra. Sabemos que, comumente, a reparação, tendo por 
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pressuposto o dano, opera post factum, isto é, quando o meio 
ambiente já foi atingido, muitas vezes de maneira irreversível. 

Finalmente, agora numa perspectiva pragmática, 
para o Poder Público a sanção penal é de aplicação mais fácil 
e menos onerosa do que a reparação civil '6 , fato esse que 
importa em países com deficiências técnicas e econômicas no 
terreno da implementação. 

2.3 A determinação constitucional 

No Brasil, a proteção penal do meio ambiente não é 
uma opção do leg i slador ordinário, mas decorre de 
determinação constitucional explícita. Segundo a Constituição 
Federal, "As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a san ç ões penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados"'? . 

Aqui, o Direito Penal incorpora o sistema axiológico 
que está na base das estruturas constitucionais welfaristas, 
abrigando os novos valores reconhecidos pela norma maior '8 . 

3. Os objetivos da norma penal 
na proteção do meio ambiente 

o Direito Penal Ambiental tem objetivos gerais e 
específicos. 

3.1 Os objetivos gerais 

No plano mais geral, o regramento penal ambiental 
cumpre os mesmos fins das normas ambientais administrativas 
e civis, quais sejam estancar a poluição presente e prevenir a 
possibilidade de sua ocorrência futura. 
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Foi-se o tempo em que a responsabilidade civil era 
dogmaticamente descrita como o terreno por excelência da 
reparação, limitado o objetivo preventivo às normas 
sancionatórias, criminais ou administrativas. Por outro lado, 
também está superada a visão exclusivamente dissuasiva (pela 
punição) do Direito Penal, já que os sistemas criminais 
modernos vinculam, com frequência, aplicação da pena e 
reparação do dano19

. Hoje, sem dúvida, as fronteiras entre a 
responsabilidade administrativa, civil e penal já não são tão 
claras (se é que algum dia foram). Não só tratamos também 
de prevenção no terreno da responsabilização civil, como não 
é de todo alheio ao regime das sanções penais e administrativas 
um certo conteúdo reparatório. 

3 .2 Objetivos específicos 

Mais especificamente, a norma penapo ambiental 
busca proteger certos bens jurídicos de alta relevância para a 
sociedade. Num primeiro momento, as eventuais e inseguras 
incursões do Direito Penal no terreno ambiental estavam 
umbilicalmente ligadas à proteção do ser humano (vida, saúde, 
patrimônio) e, a partir dele, se assim fosse necessário, de 
alguns elementos e recursos da natureza (água, solo, florestas, 
fauna, pesca, minérios, entre outros). Assim, p. ex., no Código 
Penal os recursos hídricos são resguardados na sua forma de 
"água potável" (art. 271). É a visão homocêntrica da proteção 
ambiental. 

Numa segunda fase, coincidindo com o instante em 
que os vários ordenamentos passam a conferir autonomia 
jurídica ao meio ambiente, introduz-se, no âmbito da 
subjetividade tutelada, as gerações futuras, ou seja, passa-se 
à uma visão homocêntrica-intergeracional da proteção do meio 
ambiente21 • 

Finalmente, nos últimos anos, ganha força e 
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crescente incorporação , em normas tanto internacionais como 
nacionais, a idéia de que a proteção penal do meio ambiente 
faz-se em favor do ser humano vivente e das gerações futuras, 
mas também em nome da natureza em si mesma considerada, 
outorgando-se a esta valor intrínseco. Chegamos à visão 
biocêntrica22 ou ecocêntrica23 da proteção jurídica ·do meio 
ambiente, a perspectiva adotada pela recente Lei dos Crimes 
contra o Meio Ambiente (Lei n. 9605, de 12.02.98). Nela, a 
fauna (arts. 29 a 37) e a flora (arts . 38 a 53), p . ex., são 
salvaguardadas independentemente de qualquer consideração 
utilitarista, vista, ademais, a poluição como malum in se. 

4. O sujeito ativo e passivo 

A crimin alidade ambiental tem conformação 
subjetiva extremamente peculiar. Primeiro, inexiste um "tipo 
clássico" de criminoso ambiental. Em verdade, nesses casos 
o infrator como regra não age individualmente, mas atua em 
nome ou em benefício de uma empresa ou instituição. Sua 
conduta, pois, antes de ser individual, é corporativa. Em 
segundo lugar, com frequência a atividade do delinquente 
ambiental não se volta para o crime como um fim em si mesmo. 
Ao contrário, a conduta delitiva ocorre como resultado de um 
atuar em tese até positivo e benéfico para a comunidade, ou 
seja, a produção de bens. Vale dizer, o crime contra o meio 
ambiente nasce como um excesso desta atividade lícita e 
produtiva. 

Como consequência desses traços peculiares da 
criminalidade contra o meio ambiente, nota-se, em todo o 
mundo, tanto no c ommon law como no civil law, uma 
tendência ampliativa dos sujeitos passíveis de incriminação 
penal. É nesse contexto que aparece a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica24 • 

De outra parte, nos crimes contra o meio 'ambÍente 
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também o sujeito passivo tem traços muito próprios. Uma deles 
é sua difusidade: mais que sujeitos múltiplos ou plúrimos, vêm 
dotados de grande abstração (= indeterminação). Além disso, 
muitas vezes sofrem de insuperável incapacidade de 
identificarem claramente o dano ou sua conexão com a 
atividade e o sujeito ativo, já que este, com frequência, é, por 
igual, pulverizado. Finalmente, é comum seu desinteresse na 
persecução, na medida em que esta aproveita a todos que 
estão na mesma posição, conhecido fenômeno do "carona" 
(jree rider). 

5. O modelo tipológico e sancionatório ambiental 

Tradicionalmente, tal como com a responsabilização 
civil, a responsabilidade penal tem uma forte tendência a 
funcionar em momento posterior ao dan025 . Aí reside sua 
insuficiência, quando se trata de salvaguardar o meio ambiente. 
No terreno penal, técnicas existem para conferir à incriminação 
um efeito preventivo maior, p. ex. com a antecipação da 
consumação do delito, mediante a construção de tipos de perigo 
abstrato . Como bem anota Paulo Affonso Leme Machado, "a 
criminalização do perigo tem por fundamento o objetivo de que 
a sociedade quer evitar o resultado da ação perigosa. Para 
não haver dano, criminaliza-se, isto é, pune-se"26. 

Todo o Direito Ambiental está alicerçado no princípio 
da prevenção e, mais recentemente, também no princípio da 
precaução. Por conseguinte, na formulação dos tipos penais 
destinados a tutelar o meio ambiente, o legislador deve sempre 
ter em mente o caráter preventivo e de precaução da 
preocupação ambiental. Todas as disciplinas jurídicas que 
cuidam da questão do meio ambiente apresentam em comum 
esse desafio: abarcar também os riscos e não somente os 
danos, pois o prejuízo ambiental é, comumente, de difícil 
identificação (condutas fluidas e temporalmente protráteis), de 
larga dimensão e irreparável. Penalmente, isso implica 
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utilização, freqüente e legítima, de tipos de perigo abstrato . 

As sanções , por sua vez, precisam estar ajustadas 
ao objetivo dissuasório. Em verdade, sem sanções penais (e 
administrativas) eficientes, o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equi librado seria só mais uma declaração 
formal, esvaziada de qualquer sentido jurídico27 

. 

Logo, a repressão às infrações ambientais há que 
ser feita sob um sistema sancionatório renovado. Ao lado das 
sanções penais clássicas (prisão e multa). A Lei n. 9605/98 
moldou outras, como, p. ex ., a suspensão total ou parcial de 
atividade (arts. 8, IH e 22, I); a proibição de contratar com o 
Poder Público (art. 10); a vedação de receber incentivos fiscais 
ou quaisquer outros benefícios públicos, como subsídios, 
subvenções ou doações (ar ts. 10 e 22 , 111); o custeio de 
programas e projetos ambientais, a execução de obras de 
recuperação de áreas degradadas, a manutenção de espaços 
públicos, e a destinação de recursos a entidades ambientais 
ou culturais (art. 23); a liquidação forçada da pessoa jurídica 
(art. 24). 

6. Conclusão Geral 

Em síntese , podemos afirmar que Ja não mais é 
possível esquecer ou diminuir o papel do Direito Penal na 
proteção do meio ambiente e de seus componentes. De outro 
lado, não basta querer utilizá-lo em tal missão sob as bases de 
uma dogmática tradicional, totalmente distanciada da 
criminalidade própria da sociedade industrial. 

Daí a ampliação de seu leque subjetivo ativo (com 
a inclusão da pessoa jurídica) e passivo (incorporando-se a 
perspectiva das gerações futuras e da natureza per se), assim 
como das opções do seu modelo sancionatório, com a 
formulação de penas novas, capazes de resgatar a eficiência 
acauteladora da norma criminal. 
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7. Conclusões Articuladas 

7.1 A sancionamento penal é imprescidível à 
adequada proteção do meio ambiente, como providência 
complementar à regulação civil e administrativa. 

7 .2 A Constituição Federal de 1988 determina a 
criminalização das condutas anti-ambientais, assim como prevê 
a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

7.3 Na tutela penal do meio ambiente, são 
resguardados o ser humano, as gerações futuras e a própria 
natureza, isoladamente considerada. 

7.4 O Direito Penal Ambiental tem por objetivo 
reprimir não só o dano efetivamente causado ao meio ambiente, 
mas principalmente colaborar na sua prevenção. 

7.5 A incriminação por tipos de perigo abstrato é a 
forma mais eficiente para a consecução do objetivo preventivo 
da norma penal ambiental. 

I Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente de São Paulo, Relator
Geral da "Comissão de Juristas" do Ministério da Justiça encarregada 
de elaborar o Anteprojeto de Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, 
Presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde e Professor 
de Direito Ambiental na University of Texas School of Law. 
2 No Brasil, a proteção ambiental, como sistema autônomo, nasce 
mesmo com a Lei n. 6938/81 (Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente); antes , o ordenamento limitava-se a tutelar elementos do 
meio ambiente, como a flora (Lei n. 4771/65), a fauna (Lei n. 5197/ 
67) e a pesca (Decreto-lei n. 221/67). 
3 Sobre a criminal idade ambiental em geral, cf. na literatura jurídica 
brasileira: Vladimir Passos de Freitas e Gilberto Passos de Freitas, 
Crimes Contra a Natureza, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1991; 
Ivete Senise Ferreira, Tutela Penal do Patrimônio Cultural, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 1995; Luiz Regis Prado, Direito Penal 
Ambiental (Problemas Fundamentais), São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1992; Paulo José da Costa Jr., Direito Penal Ecológico, 
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São Paulo, Forense Universitária, 1996. 
4 Ambas denominações têm seus defensores e, na essência, dizem 
o mesmo. Uns, talvez com maior rigor científco, preferem pôr a ênfase 
na interdisciplinaridade e horizontalidade do Direito Ambiental (daí 
falar-se em "Direito Ambiental Penal"); outros, mais tradicionais, 
optam por pintar o Direito Penal com as tintas da proteção do meio 
ambiente (daí "Direito Penal Ambiental") . 
5 Gilberto Passos de Freitas, A tutela penal do meio-ambiente, in 
Antônio Herman V. Benjamin, Dano Ambiental: Prevenção, 
Reparação e Repressão, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 
310. 
6 "Útil" e "válido" é o recurso a instrumentos penais para a proteção 
do meio ambiente, afirma Paulo José da Costa Jr. (Ob. cit., p. 36). 
7 Jason M. Lemkin, Deterring environmental crime through flexible 
sentencing: a proposal for the new organizational environmental 
sentencing guidelines, in California Law Review, vol. 84, 1996, p. 
307. 
8 Colleen C. Murnane, Criminal sanctionsfor deterrence are a needed 
weapon, but self-initiated auditing is even better: keeping the 
environment clean and responsible corporate officers out of jail, in 
Ohio State Law Journal, vol. 55, 1994, p. 1.184. 

9 Âlvaro Luiz Valery Mirra, Fundamentos do Direito Ambiental no Brasil, in Revista 

dos Tribunais, vol. 706, agosto de 1994, p. 18 . 

10 Peider Kónz, LalV and global environmentalmanagement: Some open issues, in Edith Brown 

Weiss ( editor), Environmental Change and [nternational La IV. NelV Challenges and Dimensions, 

Tokyo, United Nations University Press, 1992, p. 173 . 

o Direito Ambiental, contudo, nasceu órfão da 

proteção penal. Antes de 1981, a implementação ambiental nos 

Estados Unidos utilizava basicamente os instrumentos reparatórios 

e administrativos (Robert I. McMurry and Stephen D. Ramsey, 

Environmental crime: the use of criminal sanctions in enforcing 

environmentallaws, in Land Use & Environment Law Review, 1987, 

p . 428) . Em 1982, contudo, foi criada, na Procuradoria Geral da 
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República (Department of Justice) a primeira "Unidade de Crimes 

Ambientais" (Environmental Crimes Unit), dentro da "Divisão de Solo 

e Recursos Naturais" (Land and Natural Resources Division) . 

Ultrapassada a fase experimental e crescendo em importância e 

prestígio, em 1987 a Unidade foi ampliada e transformada em Seção . 

Já em 1990, a Seção, tomando como referência o ano de 1989, 

havia aumentado em 33% os processos criminais, dos quais 78 % 

tinham como réus empresas e seus altos funcionários, sendo a 

margem de condenação de 95%. Dos indivíduos condenados a 

penas restritivas de liberdade, quase 85% cumpriu, efetivamente, 

tempo de prisão (Roger J. Marzulla and Brett G. Kappel, Nowhere to 

run, nowhere to hide: criminalliability for violations of environmental 

statutes in the 1990s, in Columbia Journal of Environmental Law, 

vol. 16, 1991, p. 201). Para se ter uma idéia do que esses dados 

significam em termos de evolução da implementação criminal, vale 

lembrar que, de 1970 a 1980, o Ministério Público Federal denunciou 

somente 25 crimes ambientais (Colleen C. Murnane, art. cit., p. 1.183), 

número esse que foi em muito ampliado nos anos 90. 

11 Celia Campbell-Mohn, Barry Breen and J. WilliamFutrell, Environmenlal 

LawfromResourceslo Recovery, St. Paul, West Publishing Co ., 1993, p. 141. 

12 Peider Konz, art. cit., p. 173. 

13 Um estudo comparativo da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica pode ser encontrado em Guy Stessens, Corporale crimillalliability: A 

comparalive perspeclive, in lnternational and Comparative Law Quarter1y, vol. 

43, part 3, July 1994, pp. 493-520. 
14 Colleen C. Murnane, art. cit., p. 1.184. 
IS Roger J. Marzulla and Brett G. Kappel, art. cit., p. 202. 
16 É certo que o Estado, no sancionamento penal, tem que provar o 
elemento subjetivo da conduta, enquanto que no terreno civil, o 
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sistema brasileiro é de responsabilidade civil objetiv (art. 14, par. 1, 
da Lei n. 6938/81). De qualquer maneira, na persecutio criminis 
ambiental não se exige, para condenação do réu, prova técnica 
detalhada do valor do dano ao meio ambiente, dado esse que é 
essencial no juízo indenizatório . 

Mesmo nos modelos, como agora o Brasil, que 
infiltraram no sistema criminal aspectos de caráter reparatório, ainda 
assim a prova do valor do dano é simplificada. Nessa linha, a Lei dos 
Crimes contra o Meio Ambiente (Lei n. 9605/98)faz menção a "valor 
mínimo para a reparação dos danos causados" (art. 20, caput, grifo 
meu), acrescentando que, na jurisdição cível, poder-se-á fazer, aí 
sim, a "liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido" (art. 
20, par. único). 
17 Art. 225, par. 3, grifo nosso. 
18 Cf. Paulo José da Costa Jr., Oh. cit. , p. 39 . 
19 É evidente que as normas ambientais penais têm, como objetivo 
principal, evitar o dano ambiental. Mas mesmo no Direito Penal 
ortodoxo, já cumpriam elas objetivos reparatórios secundários . Assim, 
p. ex ., nos países que admitem aactio exdelicto, na medida em que 
esta permite que a decisão judicial penal seja utilizada na jurisdição 
civil para fins compensatórios. 

Por sua vez , a Lei n. 9605/98 estabelece que "A sentença 
penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para 
reparação dos danos causados pela infração, considerando os 
prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente" (art. 20, 
caput) . Além disso, o art. 27 dispõe que "Nos crimes ambientais de 
menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena 
restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei n. 9.099, de 
26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que 
tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o 
art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade". 
20 A análise vale também para a norma civil e a norma admnistrativa. 
2 1 A Constituição Federal, no seu art. 225 ,caput, faz menção expressa 
às gerações futuras. 
22 "Biocêntrica" porque só confere autonomia jurídica (e, diriam alguns, 
titularidade de direitos) aos elementos vivos da natureza (fauna e 
flora, fundamentalmente). 
23 "Ecocêntrica" porque amplia o leque da tutela autônoma, levando-
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a à dimensão mais larga dos próprios ecossistemas e seus 
componentes abióticos, incluindo aí rios, lagos, montanhas, pântanos, 
etc . 
24 Cf., p . ex ., a Resolução n° 28, de 1993, do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas. Adotando a responsabilidade penal da 
pessoa jurídica, no sistema romano-germânico, cabe citar, entre 
outros, a França e Portugal. 

A Lei n. 9605 /98 veio, em certa medida, regulamentar a 
determinação constitucional no sentido de que "As condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados" (art. 225, par. 3, grifo nosso). 

25 Peider Konz, art. cit., p. 174. 
26 Paulo Affonso Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro, São 
Paulo, Malheiros, 1992, p. 400. 
27 Janusz Symonides, The human right to a clean, balanced and 
protected environment, in International Journal of Legal Information, 
vol. 20, n. 1, 1992, p. 34. 
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TESE: A QUESTÃO AMABIENTAL E 
OS DELITOS LESA-HUMANIDADE 

AUTOR: Cláudio Barros Silva, Procurador de Justiça no 
Rio Grande do Sul 

Ementa: Para os delitos transnacionais praticados contra o meio 
ambiente, que condenam gerações a sofrer seus danos, 
devemos produzir, através de organismos internacionais, 
regras penais, administrativas e civeis, com o fim de impor 
sanção aos que mais se preocupam com as leis de mercado 
do que com o próprio homem. 

I. Introdução 

Neste final de século, vivemos um período onde a 
expressão histórica da luta pelos direitos fundamentais do 
cidadão é posta em contradição pela força do poder econômico, 
onde o lucro e o resultado finance iro valem mais do que a 
dignidade e a solidariedade, bens fundamentais que avalizam 
os mais elementares direitos do homem. 

A idéia de direitos fundamentais do cidadão é 
relativamente nova na história da humanidade. Formalmente, 
os direitos fundamentais passaram a ter assento dogmático 
no final do Século XVIII, através da Declaração de Virgínia de 
1776, e da Declaração resultante da Revolução Francesa de 
1789. Os ideais ilu ministas e humanistas daquele Século 
expuseram ao mundo um novo sentimento revolucionário, que 
elevou o homem a ser sujeito de direitos e obrigações. 

As Declarações de Direitos tidos como universais, 
sem maiores restrições , ofereciam a oportunidade da afirmação 
futura da desejada promessa de estabilidade na defesa e na 
proteção dos mais elementares direitos do homem. 
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Com certeza, como o assinalou Hannah Arendt, os 
homens não nascem iguais, tampouco são criados com 
igualdade. O próprio homem, de forma artificial, construiu 
dogmas e formas para tentar demonstrar o mínimo de 
desigualdades. 

Estes direitos afirmados ao homem, tidos como de 
"primeira geração", naquele momento histórico, tiveram, como 
fim ideológico a reação do próprio homem contra o Estado 
absoluto e religioso, caracterizando a afirmação da doutrina 
liberal, que marcou a emancipação da tutela do poder político 
e do poder ecônomico consolidado pelos senhores feudais. 

Com a expectativa da igualdade social do final do 
Século XIX, o liberalismo se confronta com a organização da 
classe operária e os grupos massificados de deserdados que 
surgiram com o desenvolvimento industrial. Da contradição, 
nasceu a concepção socialista, passando o cidadão a ter 
créditos no contexto social, tais como ter direito ao trabalho, à 
organização sindical, à saúde, à educação. Com a perpectiva 
da universalização, o homem passou a ter a expectativa de 
repartir a riqueza em busca do bem-estar social. Estes direitos 
passaram a ser incorporados aos textos constitucionais do 
Século XX e a serem chamados de direitos de "segunda 
geração" . 

Claramente fica acentuada importante contradição 
entre os direitos de "primeira" e de "segunda" gerações. 
Enquanto os primeiros procuravam limitar os poderes do 
Estado, os direitos de "segunda geração" tinham como 
pressuposto básico a necessidade de ampliação do campo de 
proteção do próprio Estado. 

Face à contradição, passou-se, na segunda metade 
deste Século, a caminhar para a afirmação de uma "terceira 
geração" de direitos do homem, que não têm como titular o 
indivíduo, mas grupos humanos, como a própria estrutura 
familiar, o povo com o sentimento de nacionalidade, as 
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coletividades regionais de Nações, os sentimentos étnicos e 
culturais, e os valores próprios da humanidade. Passamos a 
reconhecer, com clareza, o direito à autodeterminação dos 
povos, o direito ao autodesenvolvimento, o direito à paz, ao 
meio-ambiente, enfim, direitos de coletividades e direitos 
difusos. 

Em contraposição aos direitos que afirmam a 
evolução social, onde o individual perde espaço ao coletivo, 
neste final de Século ressurge, com todo o vigor, o 
neoliberalismo, que nada mais é do que a volta do liberalismo 
que esteve em contraposição ao socialismo no Século passado. 

Há, hoje, no mundo, por dados oferecidos pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
cerca de um bilhão de pessoas desempregadas. Também, há 
cerca de um bilhão e trezentos milhões de pessoas que vivem 
com menos de um dólar/dia. Estes dados foram divulgados 
em Genebra no dia 16 de outubro de 1997, véspera do Dia 
Mundial contra a Pobreza. Se levarmos em conta que há, no 
mundo, cerca de três bilhões de pessoas que são 
economicamente ativas, os dados ofertados impressionam pois 
afirmam que uma terça parte dos indivíduos que são 
economicamente ativos estão desempregados, o que os leva 
à faixa de miséria absoluta. 

O administrador do PNUD disse que, se houvesse 
um investimento anual de 1 % da renda mundial, durante vinte 
anos, milhões de pessoas seriam beneficiadas, pois se 
melhoraria o acesso à água potável, à saúde, à educação e ao 
planejamento familiar, com um custo anual de cerca de US$40 
bilhões. 

Este é um dado social resultante de um processo 
econômico extremamente perverso e maléfico causado pela 
chamada globalização da economia, crescentemente criticada 
neste final de Século. Há, no mundo, hoje, por dados da O.N.U., 
cerca de 840 milhões de pessoas mal-alimentadas, sendo cerca 
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de 160 milhões de crianças. Também, há cerca de 1 bilhão de 
analfabetos e um número maior, ainda, de pessoas que não 
têm acesso à água potável. 

Ninguém pode negar a necessidade de 
interdependência e inter-relacionamento entre os povos, como 
conseqüência do desenvolvimento tecnológico, científico e 
econômico. Todavia, o processo de globalização a ser aceito 
deve aproximar os povos e não confundí-Ios. Deve haver a 
afirmação da personalidade cultural de cada Nação e não a 
sua mitigação. 

Ao contrário, temos visto, cada vez mais, que a 
chamada globalização significa o domínio de uma comunidade 
sobre a outra. Ao invés de corrigir as desigualdades sociais, 
tem se observado o acentuado poder de determinada Nação 
sobre outra. Em conseqüência, cada Estado submisso à idéia 
da globalização passou a sustentar, no âmbito de sua 
soberania, a necessidade da mínima participação estatal, com 
o argumento de que tudo em que o poder público interfere não 
está correto , abrindo caminho para o fácil discurso da 
necessidade de privatização, da livre iniciativa e da plena 
competição. O indivíduo, com todas as suas limitações, pelo 
argumento sustentado, não deve mais ser protegido pelo 
Estado, pois a livre iniciativa resolverá os seus males. 

Todos sabemos que o Estado liberal, ao contrário 
do Estado social, privilegia o lucro acima de tudo. O lucro está 
muito acima de padrões que afirmam a cidadania e a própria 
produção . Em meio século, as riquezas do mundo se 
multiplicaram por sete. Por dados das Nações Unidas, "se o 
número de ricos duplicou em cinqüenta anos, o de pobres 
triplicou" . 

Em razão deste caminho, passamos a contar com 
segmentos de excluídos sociais que, hoje, já são aceitos, no 
contexto social como excluídos, onde os incluídos os identificam 
com rótulos padronizados. Temos os sem-terra, os sem-teto, 
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os de rua etc. Estes excluídos sociais formam massas de 
indivíduos desemp regados, que, quando organizados, 
estruturam um segmento de economia informal, à margem do 
controle estatal, levando ao reconhecimento, cada vez mais 
acentuado, de classes sociais. Uns inseridos no contexto social 
e outros totalmente marginalizados. As desigualdades externas 
e internas de cada País são tantas e tão acentuadas que levam, 
por vezes, ao reconhecimento de bolsões de miséria, com a 
divisão de classes, em regiões de um mesmo País. 

Para que possamos admitir a efetiva globalização, 
teremos que vencer os seus erros e enfrentá-la naquilo em 
que é mais perversa: acima do homem está o lucro. Quando 
conseguirmos globalizar a solidariedade, afirmando direitos do 
trabalho e do trabalhador nele envolvido e quando aceitarmos 
a globalização que respeite a ética e a justiça, certamante o 
cidadão, envolvido no contexto de mercado , não será a própria 
mercadoria. 

Neste final de século, fala-se em direitos de "quarta 
geração", que passam pela ética das relações individuais ou 
supraindividuais. A revolução tecnológica vem suscitando 
graves e fecundas controvérsias sobre estes direitos. Direitos 
que vão desde a manipulação genética até o controle de dados 
informatizados. 

Os direitos do cidadão, diante da velocidade do 
avanço da ciência, cad a vez mais, devem ser ressaltados, 
sendo que o seu reconhecimento holístico deve ter como 
resultado o bem da própria sociedade. Hoje, buscamos resgatar 
o homem no contexto social, como titular de direitos, que não 
são apenas seus, mas de todos os cidadãos, sem ter um titular 
de forma individualizada. 

O direito, neste final de século, deve ser avançado 
e radical na promoção da liberdade e da cidadania. Assim, 
estará este direito em contraposição ao "modelo" de direito 
que nos é imposto, que nos cria uma geração de sujeitos 
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alienados, desinteressados das questões públicas de seu 
cotidiano, obscecados pelo prazer e pelo consumo, cínicos 
diante da política e, inevitavelmente, conformados e omissos 
diante das injustiças sociais. 

11. A proteção ambiental no Brasil 

A Constituição Federal, em seu Título VIII, trata "Da 
Ordem Social". Entre os bens jurídicos tutelados no Título VIII, 
estão a seguridade social (saúde, previdência e seguridade 
social), a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a 
tecnologia, a comunicação social, a família, a criança e o 
adolescente, o idoso, o índio e o meio ambiente (arts. 193 a 
232). 

Por sua vez, o Capítulo VI do Título VIII, que trata 
"Do Meio Ambiente", coloca este bem fundamental à vida ao 
lado de outros bens necessários à propria sobrevivência . O 
meio ambiente ecologicamente equilibrado passa, pela força 
do texto constitucional, a ser um dos bens comuns da sociedade 
e do cidadão, fundamental a sua qualidade de vida como ser 
humano. A tutela, a proteção e a preservação desses bens 
são impostas pela regra constitucional aos poderes públicos, 
à sociedade organizada e aos cidadãos, com vista a beneficiar 
as gerações presentes e as futuras. 

O artigo 225 da Constituição Federal estabelece: 

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

"§ 10 - Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: 

"I - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
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ecossistemas; 

"lI - preservar a diversidade e a integralidade do 
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e manipulação de material genético; 

"li - definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua 
proteção; 

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

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

"VI - promover a educação ambiental em todos os 
níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente; 

"VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma 
da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade. 

"§ 2° - Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 
na forma da lei. 

"§ 3° - As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
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"§ 4° - A Floresta Amazônica Brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro das condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais. 

"§ 5° - São indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

"§ 6° - As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que 
não poderão ser instaladas." 

Há, portanto, expressamente colocadas, no texto da 
Constituição Federal, regras de proteção a agressões e danos 
reais e potenciais. 

No contexto das normas jurídicas nacionais sobre 
matéria ambiental, a proteção e a preservação do meio 
ambiente poderão ser efetivadas por regras, além das de direito 
constitucional, de direito civil, de direito penal, de direito 
tributário e de direito administrativo. 

ID. A questão ambiental 

No dia 8 de outubro de 1997, o Fundo Mundial para 
a Natureza (WWF), em Londres, deu publicidade a dados que 
estarreceram às elites políticas brasileiras e os cidadãos do 
mundo. 

Pelos dados do relatório apresentado, dois terços 
da cobertura florestal do mundo foram destruídos . Com o 
lançamento dos novos mapas continentais de florestas pelo 
WWF, o Brasil ainda é o País que mais perde florestas a cada 
ano. Se, na América Latina, o desmatamento atinge cerca de 
41 % da área original, no Brasil, por exemplo, a Mata Atlântica 
teve 93% de sua cobertura natural destruída. 
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No mundo, o pior cenário de devastação é o da Ásia. 
Aquela região perdeu 88% de sua cobertura original, o que 
caracteriza cerca de 31,76 milhões de quilômetros quadrados 
de florestas. Do que restou, somente 5% está legalmente 
protegido. 

Na América Latina, onde a superfície original de 
matas era de 11,7 milhões de quilômetros quadrados, a 
cobertura remascen te é de 6,9 milhões de quilômetros 
quadrados. Como a área original da cobertura da Floresta 
Amazônica é de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, a área 
perdida corresponde a 89% da Amazônia. 

O Governo Brasileiro tem sido denunciado ao mundo 
por sua omissão, e specialmente em relação à área de 
desmatamentos no Estado do Mato Grosso, onde o Governo 
afirma que estão, apenas, queimando pastagem, mas que, dos 
286 milhões de hectares em que o Governo permitiu a limpeza, 
em 1996, naquele Estado, 60% eram de florestas que estão 
no contexto da Amazônia. 

O Brasil, o legislador constituinte considerou a 
Floresta Amazônica e a Mata Atlântica patrimônio nacional, 
sendo que a sua utili zação deve preservar sempre a questão 
ambiental (art. 225, § 4°, C.E). 

Também, o Brasil tem sido denunciado pelo baixo 
investimento no controle e no mapeamento das queimadas, 
principalmente na região amazônica. Face ao descaso, o 
Ministério do Meio Ambiente recebe cerca de 0,46% do 
orçamento público anual. Boa parte dos recursos é aplicada 
em programas hídricos. O IBAMA e as Fundações Estaduais, 
pelo sucateamento, não têm recursos e não conseguem efetuar 
qualquer controle que tenha resultado efetivo. A cultura da 
queimada não é enfrentada com seriedade e o resultado é 
exposto na adversidade climática que tem mostrado à Nação 
brasileira a necessi dade de mudança imediata da postura 
adotada até hoje. 
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É inegável que a relação entre a energia e o meio 
ambiente é intensa, devido à necessidade de utilização de 
recursos naturais e aos resultados dessa utilização nos 
impactos ambientais envolvidos ao longo da cadeia de 
produção, transformação, transporte, distribuição, 
armazenamento e uso final da energia. 

Os riscos ambientais associados ao uso da energia 
chegam a colocar, hoje, em perigo a própria sobrevivência 
humana na Terra. Além do buraco na camada de ozônio, os 
principais riscos ambientais em escala planetária estão 
intimamente associados à elevação do consumo de energia: o 
efeito estufa, o aquecimento da atmosfera devido à emissão 
de gases, sobretudo dióxido de carbono, que pode ocasionar 
perigosas mudanças climáticas, a poluição do ar urbano, 
principalmente nas grandes metrópoles, pelas indústrias e 
veículos de transporte, a chuva ácida e seus impactos sobre 
os solos, os recursos hídricos, a vegetação e as construções, 
o risco de acidentes em reatores nucleares, os problemas 
criados pela disposição de seus resíduos e pela desativação, 
após seu tempo de vida útil, bem como os perigos de 
contaminação associados ao uso da energia nuclear. 

A complexidade da questão ambiental deve ser vista 
com extremada atenção, diante do reconhecimento das 
diversidades biológicas, culturais e tecnológicas dos Países, 
levando -se em conta, sempre, as dimensões territorial e 
populacional, bem como a extensão e multiplicidade dos 
ecossistemas, a complexidade da estru tura agrária e produtiva, 
bem como as grandes disparidades na distribuição de renda. 

Não se pode mais, em razão da complexidade da 
questão ambiental, pensar em ações isoladas ou puramente 
regionais ou nacionais. 

Diante da transnacionalização da problemática, que 
envolve a necessidade energética e as questões econômicas, 
o meio ambiente deve ser inserido como necessário à 
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globalização da solidariedade humana. 

É inegável que os Países, sejam ricos ou pobres , 
podem incrementar o seu PIB sem aumentar o consumo de 
energia. Os Países ricos e mais desenvolvidos têm dado 
mostras de que é possível o crescimento econômico, mudando 
métodos e processos internos de produção e de lucro, alterando 
os hábitos de consumo e adequando o desenvolvimento 
tecnológico. 

Dados das Nações Unidas dizem que "no período 
1980/85, por exemplo, o uso de energia final na indústria pelos 
países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) decresceu à taxa de 1,9% ao ano, 
enquanto o PIB cresceu, em média, 2,2% ao ano." 

Todavia, no Brasil, pelos mesmos dados, "não há 
sinal de progresso nesse campo, como mostram os indicadores 
de intensidade energética dos produtos brasileiros: a relação 
entre consumo energético e PIB manteve -se praticamente 
inalterada no período 1980/ 93 (entre 2,6 e 2, 7 barris 
equivalentes de petróleo por mil dólares), um valor nitidamente 
superior ao de países do próprio Mercosul, como Argentina e 
Uruguai." (2) O Brasil, hoje, consome em torno de 174 milhões 
de toneladas equivalentes de petróleo de energia, dos quais 
39% são destinados ao setor industrial, 16% ao setor residencial 
e 20% ao setor de transportes. 

Diante da complexidade da questão ambiental, ao 
lado do consumo energético, o Brasil tem entre 10% e 30% 
das espécies que compõem a diversidade biológica do planeta, 
abriga a mais diversa flora do mundo (mais de 55 mil espécies 
descritas), 22% da totalidade mundial. Abriga, ainda, uma das 
faunas mais ricas do universo, a maior diversidade de primatas 
e, segundo estimativas, mais de dois milhões de espécies de 
microorganismos. 

Sendo um santuário ecológico universal, os recursos 
biológicos mais valorizados no Brasil, sob o ponto de vista 
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comercial, são os produtos madeireiros e extrativos. Como a 
biodiversidade da fauna e da flora oferece ilimitadas 
possibilidades à humanidade, ainda pouco exploradas, em 
termos de conhecimento científico e tecnológico, a exploração 
comercial, com o puro fim do lucro dos produtos madeireiros e 
extrativos, tem colocado em risco o meio ambiente natural neste 
final de século, deixando escuras expectativas para Terceiro 
Milênio. 

Os ecossistemas de Países com a grandeza 
ambiental do Brasil oferecem serviços direitos e não comerciais 
que refletem um valor econômico, por vezes sequer 
mensurados e avaliados, e que garantem a sustentabilidade 
de diversas atividades econômicas em todo o Mundo. Entre 
essas, estariam a regulamentação da disponibilidade e da 
qualidade das águas, a estabilidade climática, a redução da 
concentração de poluentes atmosféricos e a própria 
preservação do solo. 

Com certeza, o valor existencial de ecossistemas, 
pelo seu valor ecológico e de renovação ambiental, pode ser 
de igual importância quando se considera a preservação de 
outras espécies não-humanas e da própria vida. 

O processo de ocupação territorial e a devastação 
ambiental conseqüente à ocupação colocam em risco grande 
parte dessas espécies e ecossistemas, na medida em que 
dificultam ou impedem a preservação das cadeias alimentares 
reprodutivas das quais depende a sobrevivência da fauna, da 
flora e da própria humanidade. 

Ao contrário da média mundial, que procura 
preservar unidade de conservação de ecossistemas, em torno 
de 5%, o Brasil tem, apenas, 1,8% de seu território teoricamente 
protegido. Existem oitenta e quatro unidades de proteção 
integral, onde se permite, apenas, a presença de visitantes e 
pesquisadores , sem nenhuma atividade econômica. Essas 
unidades têm área total de 15,5 milhões de hectares. 
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Na região amazônica, as áreas protegidas, de fato, 
representam cerca de 80%, que estão praticamente intocadas. 
Todavia, estimativas dizem que, dessas áreas, apenas 10% 
estão legalmente protegidas. A alienação de grandes extensões 
de terras, ocupadas por florestas intocáveis, para madeireiros 
do sudeste asiático, sem qualquer controle do governo 
brasileiro, levará, com certeza, à devastação florestal, com 
graves repercussões nos ecossistemas, em poucos anos, com 
danos que não poderão ser, jamais , recuperados e que, com a 
dor do seu resultado, estarão condenando as gerações futuras 
ao sofrimento e à carência de bens fundamentais à própria 
sobrevi vência. 

Em matéria publicada no dia 23 de outubro de 1997, 
no Correio do Povo (RS), sob o título "Asiáticos querem 
desmatar mais", há a notícia de que, para compensar o declínio 
da produção de madeira na Malásia, conforme Comissão 
Externa da Câmara dos Deputados, as madeireiras asiáticas 
estabelecidas no Brasil desejam aumentar a extração da 
madeira, deixando o rastro da devastação. Estas empresas 
abastecem os mercados europeu e norte-americano, sem 
qualquer preocupação com a questão ambiental e estão 
estabelecidas nos Es tados do Amazonas e do Pará. 

Recentemente, nosso País desprezou o alerta de 
organismos mundiais sobre as queimadas que devastaram 
quase duas terças parte do Estado de Roraima e somente 
enfrentou, com seriedade, o fato, meses após as denúncias, 
quando organismos internacionais denunciaram queimadas em 
áreas demarcadas como reservas indígenas. O descaso, 
todavia, mereceu a indignação de todos brasileiros lúcidos e 
da comunidade mundial, pelos danos irrecuperáveis 
conseqüentes de tamanha devastação. Foram sistemas e 
micro-sistemas afetados de forma impiedosa pela mão do 
homem. A biodi versidade da flora e da fauna foram afetadas 
com tamanha profundidade que as conseqüências da 
devastação ainda serão sentidas, com certeza, pelos filhos de 
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nossos filhos. 

Fatos como este, que causam danos diretos ao 
sistema natural, também, colaboram de forma decisiva para o 
aquecimento do Planeta Terra. 

A atmosfera possui um manto de gases que envolve 
a Terra e tem 30 mil quilômetros de espessura desde o nível 
do mar. Todavia, noventa e nove (99%) de sua massa está 
contida nos primeiros 80 quilômetros e as perturbações 
climáticas estão limitadas aos primeiros 20 quilômetros. Esta 
camada, por certo, é a parte mais sensível e delicada da 
máquina viva da Terra. Qualquer variação na costa e nos mares, 
por menor que possa ser, afeta o ar e o clima de maneira 
drástica e devastadora. 

Em dezembro passado, os cento e cinquênta Países 
que assinaram a Convenção do Clima, durante a Rio-92, se 
reuniram em Kioto, no Japão, com o objetivo de arrancar das 
nações mais desenvolvidas e industrializadas um organograma 
para a redução das emissões de dióxido de carbono e de 
metano, dois dos maiores causadores do efeito estufa. Após 
muita discussão sobre a limitação de poluição por gases nos 
próximos vinte e cinco anos, pouco se avançou. 

Segundo estudos de organizações não 
governamentais, como o Greenpeace, alguns efeitos do 
aquecimento global já são sentidos com vigor hoje, como o 
derretimento das plataformas de gelo nos Pólos, o aumento 
das doenças infectocontagiosas, como a dengue e a malária. 
Os modelos matemáticos de projeção das temperaturas da 
Terra indicam que o aumento de 1°C teria efeitos muito fortes. 
Os furacões seriam mais violentos e fenômenos como o EI 
Nino poderiam se intensificar ou modificar seus períodos de 
ocorrência. Segundo estes estudos, por exemplo, o nordeste 
brasileiro receberia de 17% a 50% menos chuva, hoje já tão 
necessária à região. 

O descaso e a inconsciência dos que vivem, neste 
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momento histórico no Planeta Terra, nos levam à afirmação de 
que se deverá caminhar, com urgência, para a definição de 
defeitos transnacionais que , quando praticados, lesam a própria 
humanidade e condenam gerações a viver com extrema 
dificuldade num futuro muito próximo. 

Estes crimes, por vezes têm autores conhecidos e, 
muitas vezes, têm origem na ganância e no lucro de um sistema 
social que impõe o mercado acima dos interesses do próprio 
homem. 

Assim, somente a consciência social e, em particular, 
neste Congresso Nacional, a avaliação da real dimensão das 
atribuições de uma Instituição como a do Ministério Público 
poderá fazer com que possamos pensar em defender, com 
plenitude, o interesse da sociedade , com o fim de dar felididade 
e condições de vida às gerações futuras. 

N. Conclusões 

Nosso mundo tem sido construído pela história da 
civilização humana. O Homem sempre foi e sempre será o 
centro e o objetivo do caminho da humanidade. 

Por divesos motivos, grupos sociais, organizações 
e instituições têm, nos últimos anos, voltado as costas para a 
própria sociedade . 

Devemos reagir à altura, superar a regressão 
pretendida e quase consumada, tomar posse do que nossos 
antepassados criaram e colocaram à nossa disposição. Temos 
de ser herdeiros - essa á condição humana -, e não 
antepassados de nó s mesmos. Temos que, como herdeiros, 
construir um mundo melhor para nossos filhos. 

Conscientemente, temos que enfrentar, com força 
e determinação, a fa lácia da "lei de mercado", que coloca o 
homem em segundo plano. 

Com consciência, enfrentar uma das questões que 
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mais atormenta a sociedade contemporânea, neste final de 
Século. Como será o mundo de nos sos filhos, se somos 
incapazes de motivar o Estado e a sociedade a preservá-lo? 

O Estado Organizado e os que aderem à chamada 
"globalização" do "livre mercado", sem globalizar a solidariedade 
e os direitos fundamentais do homem, têm praticado, sem 
qualquer reparação, delitos que lesam a própria humanidade. 
Estão condenando as gerações subseqüentes a viver com 
extrema dificuldade num futuro muito próximo. 

Deve o Ministério Público brasileiro, neste momento 
histórico, no último Congresso Nacional deste século, marcar 
posição que leve o Estado, por seus órgãos, e as entidades 
internacionais a caminhar pela tipificação de delitos 
transnacionais ambientais e pela criação imediata de Tribunais 
ligados a organismos internacionais capazes de impor sanções 
penais privativas de liberdade e pecuniárias, administrativas e 
civeis àqueles que violam, sem qualquer sentimento, a natureza 
e o meio ambiente. 

(2) Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil, pág. 90, publicado 
para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 
1996. 
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Tese: "A Thtela Penal do Meio Ambiente" 

José Carlos Meloni Sícoli -

Ministério Público de São Paulo 

o meio ambiente tem merecido grande destaque 
na agenda internacional, por conta da constatação de que o 
desenvolvimento econômico e social, imprescindível à 
ci vilização modern a , está sendo alcançado à custa da 
acelerada, e em alguns casos irreversível, degradação dos 
recursos naturais, colocando em risco a qualidade de vida e a 
própria sobrevivência humana no planeta. 

Situações graves como a desertificação de grandes 
regiões desmatadas, a transformação de rios importantes em 
corredores de e sgo tos a céu aberto, as chuvas ácidas, 
resultantes da poluição do ar, que provocam a destruição da 
vegetação natural e a contaminação das águas, o uso 
imoderado de agrotóxicos, contaminando os alimentos, a 
crônica escassez de água potável, e inúmeras outras similares, 
servem para dar a exata dimensão do problema, ao mesmo 
tempo em que evidenciam a quase total ineficácia dos 
mecanismos jurídicos destinados ao controle das atividades 
causadoras de degradação ambiental. 

A partir desta preocupante realidade e do 
reconhecimento de que a preservação do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é direito fundamental do homem e 
essencial para sua sadia qualidade de vida, o legislador lança 
mão da "ultima ratio", convocando o Direito Penal para buscar 
dar efetividade à sua proteção. 

Nessa esteira advém a nova Lei dos Crimes contra 
o Meio Ambiente, que, em todas as suas figuras típicas, tem, 
como objeto jurídico mediado, não apenas a fauna, flora ou 
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outro bem ambiental em si considerado, mas o próprio direito 
da presente e das futuras gerações ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida (art. 
225 da Constituição Federal). 

Este o traço fundamental do novo Diploma Legal, o 
que justifica, mesmo sob a ótica da atual doutrina do Direito 
Penal Mínimo, a sua edição como mecanismo imprescindível 
à tutela deste bem jurídico de alta relevância para toda 
sociedade humana. 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

A maior inovação da Lei n° 9.605/98, e que encontra 
fundamento na Constituição Federal, é a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica pelos atos de degradação ambiental 
cometidos por decisão de seu representante legal ou contratual, 
ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua 
entidade (art. 3°), sem excluir, evidentemente, a 
responsabilidade individual das pessoas físicas autoras, co
autoras ou partícipes do mesmo fato. 

A Constituição Federal, no capítulo do Meio 
Ambiente, expressamente estabeleceu a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica ao dispor que " As condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados" (art. 225, § 3°). 

Foi rompida secular tradição de nosso Direito Penal, 
tradicionalmente edificado em torno da responsabilidade 
individual e no princípio da intranscendência, o que, certamente, 
será objeto de intenso e rico debate doutrinário. 

Dez anos depois, finalmente, advém o texto 
normati vo, na esteira da Lei Maior, que concretiza a 
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possibilidade de punição penal da pessoa jurídica. 

O direito pátrio, reconhecendo o estágio de 
desenvolvimento de nossa civilização, cria mecanismos para 
a punição criminal das empresas, entes fictícios criados para o 
desenvolvimento de grandes atividades negociais, algumas, 
no entanto, diretamente responsáveis pelas maiores violações 
das normas legais, de forma a exigir-se novo enfoque, inclusive 
e especialmente sob o prisma do Direito Penal. 

Agora, as pessoas jurídicas são sujeitos ativos de 
ilícitos penais, criminalmente responsáveis por atividades que 
contrariem o ordenamento penal voltado à tutela do bem jurídico 
"meio ambiente". 

As pesso as jurídicas serão responsabilizadas 
penalmente quando a infração for cometida em seu interesse 
ou benefício, por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu colegiado. 

O texto legal pecou, porém, em não estabelecer 
regras processuais específicas, notadamente quanto ao 
processo por crimes atribuídos à pessoa jurídica, o que exigirá, 
além do natural emprego das normas processuais penais, a 
aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 

o sistema de penas. 

As penas aplicáveis à pessoa jurídica, por óbvio, 
não serão as privativas de liberdade, mas as de multa, restritivas 
de direitos e prestação de serviços à comunidade (arts. 22 a 
23), com possibilidade, inclusive, de liquidação forçada, na 
hipótese extrema de se constatar a constituição ou utilização 
da pessoa jurídica com o fim preponderante de praticar crimes 
ambientais (art. 24). É "pena de morte da pessoa jurídica". 

No tocante à responsabilidade do agente causador 
do dano ambiental, ficou evidenciada a preocupação em se 
dar preferência à substituição da pena privativa de liberdade 
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por penas restritivas de direito ou por prestação de serviços à 
comunidade, com ênfase a atividades voltadas para o meio 
ambiente, inclusive na imposição das condições em caso de 
concessão do "sursis". 

A sistemática da nova lei, possibilitando a utilização 
dos institutos da transação ou da suspensão do processo para 
quase todas as figuras típicas, bem como alargamento dos 
prazos para a substituição das penas privativas de liberdade 
por restritivas de direito e para a concessão da suspensão 
condicional da pena, evidenciam clara intenção do legislador 
de reservar a imposição efetiva de pena privativa de liberdade 
para casos de grave de degradação ambiental. 

A reparação do dano ambiental. 

A recuperação ou indenização do dano ambiental 
recebeu atenção especial, exigível como condição prévia para 
a transação do artigo 76 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 
1996, bem como para a declaração de extinção da punibilidade, 
nas hipóteses de aplicação do artigo 89 do mesmo Diploma 
Legal. 

A Lei ainda estabelece que a sentença penal 
condenatória fixará o valor mínimo para a reparação dos danos, 
considerando o prejuízo sofrido pelo ofendido ou pelo meio 
ambiente. 

Importante atentar para a coincidência de objetivos 
entre a legislação penal e a civil, relativamente à reparação do 
dano, com a possibilidade, especialmente em se tratando de 
dano ambiental considerado de pequena monta e de simples 
apuração, do equacionamento da questão na esfera penal, com 
base na Lei n° 9.099/96, sem a necessidade, pois, da 
propositura da correspondente ação civil pública. 
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As condutas típicas. 

No que diz respeito às condutas tipificadas pela Lei 
9 .605/98, atualizou -se dispositivos já contemplados em textos 
legais que tratavam de forma esparsa da questão ambiental, 
com a transformação de algumas contravenções em crimes, 
criando-se algumas novas figuras delitivas. 

Os Crimes contra a fauna. 

Abandonou-se o exagerado rigor do anterior Código 
de Caça, que impunha sanções severas e considerava 
inafiançáveis os delitos contra a fauna silvestre. Se destacam 
o combate ao comércio de animais, à exportação de peles e 
couros de anfíbios e répteis e à introdução descontrolada de 
espécime animal no país . A contravenção de crueldade contra 
animais passou a ser crime, com a punição de todo ato de 
abuso praticado contra animais silvestres, domésticos ou 
domesticados, o que reforça a posição contrária à realização 
de rodeios, ocasião em que o emprego de instrumentos como 
sedém e esporas submetem os touros e cavalos a desconforto 
e incômodo. 

A pesca predatória, principalmente com o uso de 
explosivos ou substâncias tóxicas, passou a ser sancionada 
com pena de reclusão (de 1 a 5 anos). 

Os crimes contra a flora. 

Na seção do crimes contra a flora, basicamente 
foram repetidas as contravenções do Código Florestal, agora 
consideradas crimes, com destaque para as florestas de 
preservação permanente, mesmo que em formação (definidas 
nos artigos 2° e 3° da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 
- Código Florestal); para as matas e florestas em geral, nas 
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quais se insere a reserva florestal legal (art. 16 do Código 
Florestal); e para as Unidades de Conservação, cujo elenco é 
trazido no parágrafo IOdo artigo 40. A motossera, instrumento 
principal com o qual se promove desmatamentos, continua 
controlada e a sua comercialização ou emprego sem o devido 
registro no IBAMA, configura o crime do artigo 51. O incêndio 
em matas ou florestas é o crime mais severamente apenado 
na nova Lei, e os "balões", reconhecidos como perigosos não 
apenas às florestas mas também às áreas urbanas e a qualquer 
tipo de assentamento humano, estão definitivamente proibidos 
(art. 42). 

A poluição e outros crimes. 

A Seção IH cuida de toda espécie de poluição que 
resulte ou possa resultar em danos à saúde humana ou que 
provoque mortandade de animais ou a destruição significativa 
da flora. Especial destaque para a poluição atmosférica que 
cause danos diretos à saúde da população (dispositivo que 
possibilitará combate mais efetivo à prática da queima da palha 
da cana-de -açúcar), para a poluição hídrica que torne 
necessária a interrupção do abastecimento público, para os 
resíduos industriais e o emprego e destinação de produto ou 
substância tóxica, notadamente as nucleares ou radioativas . 

Os crimes contra o patrimônio urbano e cultural 

O Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, que 
integram o meio ambiente cultural ou artificial, está contemplado 
na Seção IV, onde se encontram as punições para condutas 
contra bem especialmente protegido, arquivo, registro, museu, 
biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido 
por lei. Da mesma forma, mereceram atenção edificações ou 
locais especialmente protegidos por lei em razão do valor 
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, 
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religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, quando 
houver indevida alteração do aspecto ou estrutura, bem como 
construção em solo não edificável ou no seu entorno. 

Os pichadores e grafiteiros responderão, a partir de 
agora, pelo crime do artigo 65. 

Os crimes contra a administração ambiental. 

Finalmente , são tipificadas condutas contra a 
Administração Ambiental, com a imposição de sanções penais 
aos funcionários públicos que atuarem de modo inadequado 
nos procedimentos de autorizações e licenciamentos 
ambientais, bem como a quem deixar de cumprir obrigação de 
relevante interesse ambiental ou ainda atuar obstando ou 
dificultando a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de 
questões ambientais. 

As infrações administrativas. 

No capítulo seguinte, a Lei traça as regras do 
processo administrativo para apuração de infração ambiental, 
prevendo a o rito a ser seguido e as penalidades aplicáveis, 
inclusive a multa, que pode atingir a impressionante soma de 
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). 

Conclusões: 

1. Para dar maior efetividade à proteção do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e da sadia qualidade de 
vida, direitos fundamentais da pessoa humana, o legislador 
lançou mão da "ultima ratio", o Direito Penal, uma vez 
constatando que a s intervenções nas esferas cível e 
administrativa não vinham sendo suficientes. 

2. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, 
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contemplada na Lei n° 9.605/98, encontra amplo respaldo na 
Constituição Federal. 

3. O objeto jurídico da Lei dos Crimes contra o Meio 
Ambiente é difuso, posto que o que se tutela é o direito de todo 
o povo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia 
qualidade de vida. 

4. A sistemática da nova lei, possibilitando a 
utilização dos institutos da transação ou da suspensão do 
processo para quase todas as figuras típicas, bem como 
alargamento dos prazos para a substituição das penas 
privativas de liberdade por restritivas de direito e para a 
concessão da suspensão condicional da pena, evidenciam 
clara intenção do legislador de reservar a imposição efetiva de 
pena privativa de liberdade para casos de grave de degradação 
ambiental. 

5. Incumbe precipuamente ao Ministério Público, na 
qualidade de titular exclusivo da ação penal pública, a 
implementação da nova Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, 
devendo instrumentalizar-se de forma adequada para o 
cumprimento desta tarefa. 

6. Há coincidência de objetivos entre a legislação 
penal e a civil, relativamente à reparação do dano, com a 
possibilidade, em tese, especialmente em se tratando de dano 
ambiental considerado de pequena monta e de simples 
apuração, do equacionamento da questão na esfera penal, com 
base na Lei n° 9.099/96, sem a necessidade da propositura 
da correspondente ação civil pública. 

Autor: 

José Carlos Meloni Sícoli - Promotor de Justiça de 
São Paulo 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo. 
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Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica 

Fernando A. N. Galvão da Rocha 
Promotor de Justiça em Minas Gerais 

Professor da Universidade Federal de Viçosa - MG 

1. Introdução 

A doutrina tradicional do direito penal vivencia 
momento de dificuldades diante da moderna política criminal 
que está sempre a exigir a superação de seus anteriores 
paradigmas dogmáticos. Se o edifício teórico-repressivo 
alcançou seu grau máximo de legitimação na construção que 
estabelece responsabilidade pela conduta humana, novas 
formas de manifestação criminal indicam a necessidade de se 
ampliar a proteção deferida a determinados bens jurídicos. As 
peculiaridades da vida social contemporânea estimulam os 
indivíduos a abrigarem-se sob o manto protetor das entidades 
jurídicas de modo que as atividades desenvolvidas por essas 
pessoas morais podem violar, e até com mais eficiência, bens 
e interesses juridicamente tutelados. Delitos contra a ordem 
econômica, o meio ambiente, a fé pública, entre outros, são 
praticados por intermédio de pessoas jurídicas. A necessidade 
de desestimular es sas práticas indica que o direito penal deve 
ampliar sua esfera de proteção para também punir as entidades 
morais que atuam ilicitamente. O combate à criminalidade 
moderna, organizada, exige discutir com profundidade o tema 
da responsabilização das pessoas jurídicas. Afinal, a idéia da 
punição da pessoa jurídica é manifestamente incompatível com 
a noção de culpabilidade individual. 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica constitui 
tema cujo debate é bastante atual e de solução ainda não 
uniforme no direito comparado. No entanto, o XV Congresso 
Internacional de Direito Penal, realizado na cidade do Rio de 
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Janeiro em setembro de 1994, aprovou enunciado segundo o 
qual "os sistemas penais nacionais devem, sempre que possível 
no âmbito de sua respectiva constituição ou lei básica, prever 
uma série de sanções penais e de outras medidas às entidades 
jurídicas e públicas".' 

O Direito reconhece na pessoa jurídica ente 
possuidor de personalidade jurídica que a habilita a ser titular 
de direitos e obrigações. Com certeza, "admitir la idea de que 
una agrupación puede ser el autor de una infracción (de 
competencia, de derecho fiscal etc.) no significa nada más que 
recoger en el derecho el juicio que la realidad social porta sobre 
estas entidades. A sua vez, las disposiciones de los códigos 
penales sobre la responsabilidad de los representantes en caso 
de delitos especiales (art. 14 de CP alemán, art.15 bis CP 
espanol, arts. 172 y 326 CP suizo etc.) claramente parten deI 
concepto de que la persona moral puede ser la destinatária 
primaria de normas de derecho fiscal , penal etc."2 

2. A Constituição Federal 

Promovendo significativa mudança no paradigma 
tradicional, a Constituição Federal, expressamente, admitiu a 
responsabilização penal da pessoa jurídica. Em seu artigo 173, 
§ 50, nossa carta magna dispõe que "a lei, sem prejuízo da 
responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 
estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a à punições 
compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a 
ordem econômica e financeira e contra a economia popular". 
De maneira ainda mais clara, no parágrafo 3 o do artigo 225 
dispôs que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. " 
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Para interpretar esses dispositivos constitucionais, 
o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro considerou o fato que a 
pessoa moral somente desenvolve sua personalidade jurídica 
por meio de pessoas físicas e o argumento de que se o 
legislador constituinte quisesse resolver a polêmica que envolve 
a responsabilidade da pessoa jurídica o teria feito, de maneira 
expressa, no capítulo em que definiu os princípios do direito 
penal. Assim, concluiu que "a constituição brasileira não afirmou 
a responsabilidade penal da pessoa jurídica, na esteira das 
congêneres contemporâneas", somente possibilitando a 
aplicação das demais sanções jurídicas que lhe são 
compatíveis.3 

Em sentido contrário, José Henrique Pierangeli4 e 
Gilberto Passos de Freitas5 

, entre outros, embora reconheçam 
a necessidade de se repensar toda a formulação teórica do 
direito penal, admi tem que a constituição viabilizou a 
responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Até mesmo os 
constitucionalistas nacionais6 vislumbram que a nossa lei maior 
possibilitou a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que 
com atividade que lhe possa ser atribuída viole os interesses 
maiores da sociedade. 

A vontade constitucional, na verdade, é muito clara. 
A posição em que se situam os dispositivos constitucionais 
determinantes da responsabilidade penal das pessoas jurídicas 
não é importante, é mera formalidade se entendermos que a 
constituição é a expressão maior do sistema jurídico nacional. 
Interpretar os dispositivos constitucionais de modo a não admitir 
a responsabilidade da pessoa moral significa desatender à 
finalidade protetiva da norma jurídico-constitucional. Outro 
caminho não resta senão construir novo edifício dogmático 
para, paralelamente ao que define os limites da 
responsabilidade individual, reprimir as atividades 
desenvolvidas por pessoas jurídicas em prejuízo dos bens e 
interesses juridicamente tutelados. 
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Contudo, materializar a vontade do legislador 
constituinte em sancionar a pessoa jurídica, quando delas se 
servir a pessoa natural para a realização de atividades 
proibidas, significa enfrentar uma série de dificuldades 
dogmáticas . Entre tais obstáculos destacam-se os argumentos 
de que o direito penal moderno se funda nos princípios da 
culpabilidade e da personalidade das penas; que não se pode 
reconhecer responsabilidade sem culpa ou por fato de terceiro; 
que a pessoa jurídica é incapaz de voluntariamente realizar 
conduta e atender às exigências subjetivas da tipificação, 
consequentemente, não podendo ser intimidada ou reeducada . 

Alguns dos argumentos contrários à 
responsabilização da pessoa jurídica podem, de plano, serem 
desacreditados. O princípio segundo o qual nenhuma pena 
passará da pessoa do condenado não constitui verdadeiro 
obstáculo ao reconhecimento da responsabilidade penal das 
pessoas jurídica. Toda e qualquer pena deve ser dirigida 
diretamente ao autor da violação à norma protetiva do bem 
jurídico, mas seus efeitos podem ser sentidos por terceiros. 
Ninguém negará o fato de que os familiares do condenado 
sofrem com sua estada na prisão, sua impossibilitada de 
exercer determinada atividade profissional ou sua obrigação 
de pagar uma multa . Em todas essas hipóteses, a pena atinge 
indiretamente pessoas que não praticaram a infração penal. 
No caso da pessoa jurídica, a penalidade que lhe possa ser 
aplicada atingirá apenas indiretamente os sócios ou quotistas 
que, eventualmente, tenham se oposto a realização da atividade 
deliti va. A pena aplicada à pessoa jurídica, nesse sentido, acaba 
por afetar de algum modo todos os indivíduos que com ela se 
relacionam, seja na qualidade de consumidores, fornecedores 
ou empregados. Mas, a pena que possa ser aplicada à pessoa 
moral decorre de sua atividade lesiva ao bem jurídico e lhe é 
diretamente dirigida. 

O argumento de que a pessoa jurídica é incapaz de 
arrepender -se, igualmente, não constitui obstáculo à 
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responsabilização da pessoa jurídica. Se as manifestações da 
pessoas jurídica resultam sempre da intervenção individual, o 
caráter preventivo da pena deve se dirigir às pessoas físicas 
que se utilizaram do ente moral para realizar a atividade lesiva. 
A punição da pessoa jurídica atende perfeitamente ao escopo 
preventivo, seja em seu aspecto geral, de intimidar os demais 
membros da comunidade, ou especial, de oferecer contra
estímulo às pessoas que se serviram do ente moral. 

Para a superação das outras dificuldades, mais 
estreitamente vinculadas à teoria do delito, é necessário realizar 
opção político -criminal entre duas alternativas que se 
apresentam igualmente viáveis: a primeira é a de construir 
uma teoria do delito própria ao escopo de responsabilizar a 
pessoa jurídica. Nes se caso, além de vincular o tipo penal 
objetivamente a uma atividade proibida, é necessário conceber 
a ilicitude desprovida de elementos subjetivos e substituir o 
conceito de culpabilidade por critério que possibilite um juízo 
de necessidade da aplicação da pena, em atenção à gravidade 
social do fato praticado. Certamente, para a punição da pessoa 
jurídica não se poderá trabalhar com as tradicionais noções de 
tipicidade, ilicitude e culpabilidade, que se referem à conduta 
individual. A segunda opção, por outro lado, se coloca no 
sentido de preservar a atual formulação da teoria do delito, 
ampliando-se somente a responsabilidade para alcançar a 
pessoa jurídica que participa e se beneficia da violação ao bem 
jurídico. Nesse caso , a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica será sempre secundária, já que deriva de conduta 
humana violadora do bem jurídico. Não será responsabilidade 
pelo fato de outro, se a punibilidade pressupor que o 
responsável direto da atividade proibida tenha atuado em nome 
e no interesse da pessoa jurídica. 

Qualquer que seja a opção, ainda é necessário que 
o sistema penal prescreva penas ou medidas de segurança 
adequadas à natureza especial dos entes morais, bem como 
defina as hipóteses em que o ato da pessoa natural autorize a 
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sanção da pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica poderá ser 
apenada, o processo penal também deverá adaptar-se a nova 
realidade e possibilitar ao ente moral o exercício pleno do 
contraditório. A opção política de responsabilizar criminalmente 
a pessoa jurídica, certamente, exige o aprofundamento das 
reflexões sobre as repercussões a serem verificadas no sistema 
repressIvo. 

3. Atividade Proibida 

Ao tratar da proteção ao meio ambiente a 
constituição federal expressamente se referiu às atividades 
lesivas ao bem jurídico, deixando clara a possibilidade da 
construção de nova teoria do delito, adequada a estabelecer 
os pressupostos fáticos que autorizam a responsabilização da 
pessoa jurídica. O novo paradigma significa que é a violação 
das expectativas sociais que preponderantemente importa para 
a imputação de um resultado lesivo a um autor, e não somente 
a caracterização de uma conduta humana. 

O primeiro reflexo dessa mudança do referencial 
naturalístico ocorreu na tutela jurídico-penal estabelecida para 
o patrimônio genético, entendido este como indispensável para 
a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas, bem 
como para a qualidade do meio ambiente. Nessa oportunidade, 
o legislador nacional avançou no sentido de construir teoria do 
delito própria a responsabilização da pessoa jurídica. Na 
incriminação estabelecida pela Lei 8.974/95 abandonou-se a 
técnica usual para a construção de figuras típicas e não se fez 
referências à conduta humana proibida. Pela nova técnica, o 
legislador definiu como criminosa a atividade lesiva ou 
potencialmente lesiva ao bem jurídico, e não a conduta humana 
que a realiza. Inicialmente, tal mudança de paradigma recebeu 
críticas ferozes de autores do porte de Alberto Silva Franco, 
que chegou a qualificar a lei de "verdadeiro besteirol jurídico".7 
Mas será que a maneira diferente de definir crimes representa 
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retrocesso que viola as garantias fundamentais do indivíduo? 

Como se sabe, a noção de tipo, introduzida por 
Beling, deu o impulso inicial para a formulação dos conceitos 
analíticos do delito, sendo que todas as elaborações posteriores 
ao sistema causal-naturalista tomaram como ponto de partida 
a consideração de que o delito deve ser analisado sob o 
enfoque da conduta humana. O tipo, como ponto de referência 
para os juízos de ilicitude e culpabilidade, na realidade, 
representa importante suporte para a função de garantia da 
lei penal, na medida em que define com clareza o 
comportamento juridicamente proibido. 

Mas a teoria do tipo penal, como proposta por 
Welzel, não se mostra plenamente adequada a realização da 
garantia individual almejada. Exemplos marcantes dessa 
assertiva são os delitos culposos e os omissivos impróprios, 
nos quais o legislador descreve apenas parte do modelo de 
comportamento proibido, delegando ao juiz a tarefa de 
completá-lo . Os tipos que necessitam deste complemento são 
denominados pela doutrina de tipos abertos. 8 Nos delitos 
culposos, os tipos abertos identificam apenas o resultado 
naturalístico indesejado, cabendo ao julgador materializar a 
vontade da norma proibitiva com a identificação da conduta 
que, concretamente, viola o cuidado objetivo exigível no âmbito 
das relações sociais. Nos delitos impróprios de omissão, de 
mesma forma, pretende-se que o julgador complete a descrição 
do comportamento típico, com a utilização do critério da posição 
de garantidor da não produção do resultado, para relacionar 
uma inatividade à descrição legal de uma atividade e determinar 
a autoria.9 

Quando a Lei 8.974/95 não estabeleceu modelos 
de comportamento proibido, mas de atividades proibidas, 
surgiram questionamentos sobre a violação ao princípio da 
reserva legal. Na verdade, os dispositivos incriminadores da 
lei sobre engenharia genética constituem nova modalidade de 
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tipos abertos, nos quais a atividade integradora do julgador 
assume particular importância. 

Poder-se-ia imaginar que a nova técnica, por não 
referir -se diretamente à conduta humana, inviabilizaria a 
aplicação das normas incriminadoras. No entanto, após a obra 
clássica de Binding sobre a teoria das normas, foi possível 
perceber que é a norma, como proposição jurídica, que 
expressa um valor sobre a conduta humana. O preceito 
incriminador apenas descreve a conduta proibida, mas é a 
norma, ainda que não formulada expressamente em lei, que 
determina a contrariedade do fato com a ordem jurídica. No 
exemplo do homicídio, o preceito descreve a conduta proibida 
de matar alguém e a norma jurídico-penal que lhe é subjacente 
impõe a todos os indivíduos o dever de não matar alguém. É a 
violação da norma, por meio da realização da conduta descrita 
no preceito, que autoriza a realização do jus puniendi. 

O objeto do juízo de valor, apartir do qual se constrói 
a norma jurídico-penal, é sempre a conduta humana, que 
representa o exercício de uma atividade finalistica. 1o A conduta 
é pressuposto indispensável a todos os elementos constitutivos 
da tradicional noção jurídica de crime e, como observa Eduardo 
Correia, sua consideração deve ocorrer antes da doutrina da 
tipicidade e mesmo fora dela, embora já na construção 
conceitual do crime. 1I 

A Lei 8.974/95 estabeleceu preceitos incriminadores 
relacionados às atividades indesejadas, mas a mudança de 
paradigma, por si só, não impede a punição do autor (pessoa 
física) da violação ao bem jurídico, caso seja possível a este 
conhecer e entender a norma jurídica que lhe impõe 
comportamento diverso. 

Vale observar que as normas mais importantes para 
a construção da noção de delito não se encontram inseridas 
de maneira expressa no direito escritoP João Mestiere, nesse 
sentido, já alertou que "ao exame de um tipo penal devemos 
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identificar a norma de agir, de natureza cultural, ordenando 
conduta determinada, consentânea com a finalidade 
perseguida pelo sistema jurídico ao criar a figura delituosa."13 
Assim, se o preceito descritivo da lei possibilitar a compreensão 
da norma jurídico-penal que lhe é subjacente, bem como da 
finalidade protetiva do bem jurídico, será possível aplicar o 
dispositivo incriminador ao indivíduo violador dessa norma. 
Afinal, "visando à aplicação prática do Direito, a interpretação 
jurídica é de natureza essencialmente teleológica. O intérprete 
(isto é, o juiz) há de ter sempre em vista a finalidade da lei, o 
resultado que se quer alcançar na sua atuação prática" .1 4 

A Lei 8.974/95, em seu artigo 2°, parágrafo 2°, 
estabelece que as atividades e projetos, inclusive os de ensino 
e pesquisa científica , desenvolvimento tecnológico e de 
produção industrial que envolvam organismos geneticamente 
modificados, no território brasileiro, ficarão restritas a entidades, 
de direito público ou privado , que serão tidas como 
responsáveis pela obediência aos preceitos legais, bem como 
pelos eventuais efeitos ou conseqüências advindas de seu 
descumprimento, vedando expressamente a pessoas físicas, 
enquanto agentes autônomos independentes, o exercício de 
tais atividades. 

A referência à atividade lesiva ou potencialmente 
lesiva do bem jurídico constitui técnica legislativa que possibilita 
a responsabilização da pessoa jurídica. Entretanto, a lei que 
dispõe sobre a proteção ao patrimônio genético só possibilitou 
responsabilidade administrativa para a pessoa jurídica, pois 
não estabeleceu mec anismos de aplicação de penas ao ente 
moral. Conforme o artigo 12 da referida lei, a inobservância 
das normas de biossegurança vigentes tem como conseqüência 
a aplicação, pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
- CTNBio, de multas, cujo valor mínimo será equivalente a 
16.110,80 Ufir e guardará proporcionalidade com o dano direta 
ou indiretamente causado. Nesse caso, certamente, a multa é 
sanção administrativa. 
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4. Responsabilidade Penal Secundária 

No sentido da utilização da teoria do delito 
tradicional, a Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, definiu os pressupostos para a 
responsabilidade da pessoa jurídica e estabeleceu penas 
compatíveis com sua natureza peculiar. 

De início, em seu art. 2°, a lei dos crimes ambientais 
estabeleceu que o diretor, o administrador, o membro de 
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto 
ou o mandatário de pessoa jurídica está na posição de 
garantidor da não ocorrência do resultado lesivo contra o meio 
ambiente, respondendo penalmente por sua omissão, nos 
casos de crimes dolosos .15 Vale observar que, como o 
dispositivo legal faz expressa menção aos crimes previstos 
nessa lei, a responsabilização ora estabelecida não alcança 
as hipóteses previstas na lei protetiva do patrimônio genético, 
constituindo regulamentação jurídica especial. Tal descuido é 
de se lamentar, existe figura típica prevista na Lei 8.974/95 
que possui finalidade protetiva do meio ambiente. 

Em seu art. 3°, a Lei 9.605/98 dispõe que "as 
pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil 
e penalmente conforme o disposto nesta lei, nos casos em 
que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
benefício da sua entidade. Com tal disposição, o legislador 
ordinário tomou clara posição no sentido da responsabilização 
penal da pessoa jurídica. A responsabilidade da pessoa jurídica, 
no entanto, é sempre vinculada à uma conduta violadora da 
norma protetiva do bem jurídico que se verifica em nome e 
benefício do ente moral. Diz expressamente a lei que a 
responsabilidade da pessoa jurídica somente ocorrerá quando 
a infração for cometida por decisão de seu representante legal 
ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 
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benefício da entidade . Assim, é necessário comprovar que a 
violação ao meio ambiente atendeu aos interesses da pessoa 
jurídica. No entanto, a redação do dispositivo não é muito feliz 
e resta uma dúvida: também será preciso identificar a pessoa 
física que, com sua conduta, les ionou o bem jurídico no 
interesse da entidade moral? O art. 30 da Lei 9.605/98 dispõe 
que para responsabilizar a pessoa jurídica é necessário que a 
infração tenha sido cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado. Um exame 
precipitado poderia levar a entender que bastaria comprovar a 
ocorrência da referida decisão. Mas, tal compreensão não é 
adequada. Em todos os crimes definidos na lei ambiental usou
se da técnica tradicional de redação típica, de modo que a 
caracterização dos tipos somente se verifica diante da 
constatação da conduta proibida referida e não somente da 
atividade lesiva ao meio ambiente. Assim, pode-se concluir 
que a estrutura tradicional da teoria do delito foi preservada, 
embora a responsabilidade tenha sido ampliada para alcançar 
a pessoa jurídica. Esta ampliação da responsabilidade exige a 
comprovação da ocorrência da infração. Havendo culpabilidade 
da pessoa física que praticou a conduta proibida, esta 
responderá pelo delito, como também responderá a pessoa 
jurídica. Se a pessoa física não for culpável, não há obstáculos 
para a responsabilização da pessoa jurídica, pois o art. 3 o exige 
a ocorrência de infração à norma protetiva do meio ambiente e 
não de crime. Mas, a responsabilidade da pessoa jurídica 
somente é possível se for constatado que a violação da norma 
ocorreu por causa de sua decisão . Vale dizer, é necessário 
verificar relação de causalidade entre a decisão e a violação 
concreta da norma. Tal verificação exige a identificação do 
indivíduo que materialmente viola o comando normativo. 

Vale observar que a Lei 9.605/98 trouxe como 
inovação importante a previsão de penas compatíveis com a 
natureza da pessoa jurídica. Em seu art. 8 0

, a referida lei 
estabelece que dentre as penas restritivas de direitos está a 

12° CONCJ2t&50 NACJONiU DO flflNMTt mo PÚIJUCO / LIVRO DE TESES - TOMO 2 



prestação de serviços à comunidade, a interdição temporária de 
direitos e a suspensão parcial ou total de atividades. No que diz 
respeito à prestação de serviços à comunidade, o art. 23 dispõe 
que a entidade moral poderá custear programas e projetos 
ambientais, executar obras de recuperação de áreas degradadas, 
manter espaços públicos e prestar contribuições a entidades 
ambientais ou culturais públicas. 

O artigo 10, por sua vez, esclarece que "as penas de 
interdição temporária de direitos são a proibição de o condenado 
contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou 
quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, 
pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três 
anos, no de crimes culposos". 

No artigo 11, a lei dispõe que a suspensão de atividades 
será aplicada quando estas não estiverem obedecendo as 
prescrições legais. Conforme o disposto no artigo 22, é possível a 
interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, 
quando a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica não estiver 
obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relati vas à 
proteção do meio ambiente. Este dispositivo ainda prevê a 
proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter 
subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo máximo de dez 
anos. 

Como sanção mais grave, o art. 24 da Lei 9.605/98 
dispõe que "a pessoa jurídica constituída ou utilizada, 
preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a 
prática de crime definido nesta lei terá decretada sua liquidação 
forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e 
como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional". É, 
verdadeiramente, a pena de morte da pessoa jurídica. A lamentar, 
novamente, a restrição de aplicação da pena aos casos previstos 
na Lei 9.605/98, pois não alcança as hipóteses da Lei 8.974/95, 
que também protege o meio ambiente contra a emissão de 
organismos geneticamente modificados. 
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5. Conclusão 

Do exposto, pretende-se chegar as seguintes 
conclusões: 

1) A legislação brasileira admite a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica. 

2) A técnica de redação típica utilizada pela Lei 
8.974/95, de referir-se à atividade proibida e não à conduta 
que a realiza, não impede a responsabilidade penal da pessoa 
física. 

3) Para responsabilizar a pessoa jurídica, a opção 
político-criminal de preservar a estrutura tradicional da teoria 
do crime é mais adequada ao escopo garantista, na medida 
em que vincula a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica 
à constatação de conduta humana violadora do bem jurídico e 
considera os aspectos subjetivos de tal violação. 

4) A opção pela elaboração de nova teoria do delito, 
que se concilie co m as necessidades de repressão das 
atividades ilícitas praticadas por pessoas jurídicas, fragiliza a 
garantia que o orde namento jurídico deve oferecer às 
manifestações da liberdade individual. 
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AS PESSOAS JURÍDICAS COMO SUJEITO 
ATIVO DE CRIME - NA LEI 9.605/98 

I - A Responsabilidade Penal Pessoal 
Como Garantia De Ética E Justiça 

Para combater as mazelas advindas dos abusos 
das autoridades e da ausência até então, de orientadores fortes 
e significativos do direito de liberdade, permitindo com isso 
julgamentos sumários e imprecisos quanto à consideração de 
determinada conduta como criminosa ou não, além da 
possibilidade de estender a pena para pessoas ligadas ao autor 
da infração penal, a sociedade e os estudiosos do Direito Penal 
lutaram e conquistaram a garantia de que a sanção penal não 
atingisse senão o autor da infração, a responsabilidade penal 
pessoal. Assim, o princípio da responsabilidade penal pessoal 
ou, a certeza de que a pena não passaria da pessoa do 
condenado e o não menos importante princípio da reserva 
legal, foram assimilados pelos ordenamentos jurídicos de quase 
todo o mundo moderno, para eliminar a vingança privada e 
para que os cidadãos pudessem, de antemão, separar o lícito 
do ilícito penal e não serem surpreendidos em face deste ou 
daquele comportamento. Tais princípios, por serem essenciais 
à estruturação da sociedade baseada no direito, foram 
reconhecidos e incluídos na Declaração Dos Direitos Do 
Homem de 1.789 e, também, na Declaração Dos Direitos 
Humanos de 1.948. 

A responsabilidade penal pessoal significa, ainda, 
que além da limitação de que a pena não passará da pessoa 
do condenado, a da necessária apuração do grau de 
reprovação social da conduta e a ligação desta conduta com 
resultado, a partir da vontade do sujeito ativo. É a exigência da 
busca do elemento subjetivo do autor do fato, afastando-se a 
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responsabilidade objetiva para efeito de sanção criminal. 

11 - A Responsabilidade Criminal no Direito Pátrio 

No Brasil, embora o Direito tenha evoluído sob forte 
influência das ciências da Europa e América do Norte, teve 
sua própria elaboração e caminhada, passando pelo 
costumeiro Direito Penal indígena, que era essencialmente 
costumeiro e contemplava a vingança privada, a vingança 
coletiva e o talião, cuja contenda era, na maioria das vezes, 
para captura de prisioneiros para ritos antropofágicos, tomadas 
de troféus, etc., do que disputas por motivos econômicos. A 
era indígena pouco legou ao Direito Penal Brasileiro, já que 
aquela população não se preocupava muito com o valor 
humano. 

A conquista da responsabilidade penal pessoal e o 
principIO da legalidade passou, no Brasil, por períodos de 
difíceis como a vigência entre nós das Ordenações do Reino, 
que sem muita ética apenavam com severidade extrema, 
algumas condutas sem gravidade aparente, na filosofia de 
conter os maus pelo terror dos efeitos tenebrosos da lei, muitas 
vezes com previsão de pena capital. 

Finalmente, em 1.824, com o início da era Imperial 
no Brasil, por conta dos fortes movimentos sociais liberais e 
doutrinas penais cônscias de seu tempo, já passaram a fazer 
parte da Lei Maior de então, os princípios da responsabilidade 
penal pessoal e o da legalidade: - art. 179, da Constituição do 
Império, que "determinava a igualdade de todos perante a lei; 
a não retroati vidade da lei penal e que a pena não passaria da 
pessoa do delinquente". E o art.178, $ 18, da mesma carta 
determinava a urgente elaboração de "um Código Criminal, 
fundado nas sólidas bases da justiça e da equidade". 

Daí por diante, o Direito Brasileiro, já sob os 
auspícios das experiências de outros países, passou a 
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contemplar esses basilares princípios como informadores do 
seu Direito Penal até nossos dias, ingressando no período 
Republicano, insculpindo-os nas Constituições de 1.891,1934, 
1946,1967 e, obviamente, na Lei Suprema de 1.988 com muito 
mais vigor que nas anteriores. 

Destarte, verifica-se que desde a segunda metade 
do século XVIII vários países se preocuparam em praticar os 
princípios da responsabilidade penal pessoal e da reserva legal, 
seguindo-se, também, nessa linha, o Direito Brasileiro. 

Mas o Direito é uma ciência essencialmente 
dinâmica e deve refletir as exigências e as adequadas 
reflexões sobre a convivência harmônica da sociedade de seu 
tempo, na medida em que é ele tanto mais eficaz quando se 
propõe como instrumento capaz de encaminhar a solução dos 
problemas individuais e coletivos que vão surgindo. De fato, 
cabe ao Direito a formulação, o desenvolvimento e análise 
das condutas que passam ao status jurídico, portanto, 
relevantes para determinado povo, para determinada 
sociedade. 

E o Direito Penal Brasileiro, a exemplo de tantos 
outros países, assumindo o seu papel inarredável na seara da 
ciência humana, passou a debruçar sobre o inadiável tema da 
responsabilidade penal das pessoas jurídicas, sobretudo em 
relação a alguns fatos específicos do mundo moderno que 
estamos inseridos, dando um passo à frente em relação a 
responsabilidade penal pessoal sem, contudo, manter-se firme 
em sua defesa. Vejamos. 

IH - Responsabilidade Penal das Pessoas 
Jurídicas - Precedentes No Direito Brasileiro 

Para muitos, sobretudo para os estudiosos adeptos 
da doutrina tradicional, a responsabilidade penal só pode ser 
pessoal, mormente pela máxima "societas delinquere non 
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potest". Referido entendimento só admite a pessoa física como 
sujeito ativo de crime e, em se tratando de infração praticada 
em razão de uma atividade de uma pessoa jurídica, pune-se o 
administrador, o diretor, o gerente, etc., mas jamais a própria 
pessoa jurídica. 

Com efeito, não pode-se ouvidar que a Lei Magna 
de 1.988, em seu art. 5°, inciso XLV preceituou que: "nenhuma 
pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação 
de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, 
nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido". 
Contudo, outros princípios constitucionais existem na mesma 
Lei Suprema a admitir, claramente, a responsabilidade penal 
das pessoas jurídicas e, como se sabe, os princípios 
constitucionais têm o mesmo status, não significando que um 
possa afastar a observância do outro mas, ao contrário, que 
devem coexistir na interpretação do ordenamento jurídico como 
um todo, cada qual irradiando os efeitos esperados e almejados 
pelo constituinte e pela sociedade. 

Ainda, é oportuno ressaltar, como o fez o Prof. Roque 
de Brito Alves, autor de monografia a respeito do tema, citado 
pelo Prof. Paulo José Da Costa Júnior, um dos autores do 
projeto que redundou na Lei Federal n° 9.605, de 12 de 
feverei ro de 1.998, em palestra proferida no último mês de 
março na Escola Superior Do Ministério Público Paulista, "as 
objeções da doutrina tradicional, para repelir a responsabilidade 
penal das pessoas jurídicas, estão vinculadas à culpabilidade. 
Dificilmente poder-se-á falar em imputabilidade da pessoa 
jurídica, enquanto pressuposto da culpabilidade, ou mesmo 
em vontade e consciência da ilicitude de sua conduta". 

Argumenta-se, ainda, a doutrina tradicional, contra 
a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica, 
que inexiste pena que lhes possa ser aplicada. 

Mas forte, atual e aguerrida corrente doutrinária 
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sustenta que o princípio "societas delinquere non potest" não 
é absoluto. De fato, como ensina o Pro f. Paulo José da Costa 
Júnior, (in, Palestra proferida na Escola Superior do Ministério 
Público Do Estado De São Paulo "há crimes que, por suas 
características, são praticados quase que exclusivamente por 
pessoas jurídicas e, sobretudo, no exclusivo interesse dela. 
São os crimes praticados mediante fraude, crimes ecológicos 
e di versas figuras culposas". 

E os argumentos contrários à responsabilidade penal 
das pessoas jurídicas não encontram sustentáculos no Direito 
Penal Moderno, universal e brasileiro. 

Com relação à aplicação de penas à pessoa coletiva, 
assim chamada pelo Direi to Português, res ta clara a 
necessidade de buscar-se a imputação de sanções compatíveis 
com a natureza do suj eito ativo da infração, ficando a resposta 
penal incumbida de aplicar penas restritivas de direitos, 
pecuniária e de pre stação de serviços à comunidade, 
afastando-se a idéia de que pena estej a ligada, indelevelmente 
a detenção e ou reclusão, vez que seria navegar na ilogicidade 
pensar na prisão de uma pessoa jurídica. 

De outro lado, o juízo de reprovação social que 
integra a culpabilidade tradicional, como sendo o desvalor da 
conduta volitiva e ou a falta do cuidado objetivo necessário 
devem, necessariamente ser visto e assimilado como a conduta 
da pessoa jurídica tentente à consecução de seus objetivos 
sociais, vale dizer, há de ser analisado o comportamento típico 
e o benefício natural que a conduta traz para ela, daí 
possibilitando a an áli se do juízo de reprovação social, 
centrando-se aí a sua culpabilidade. Ou ainda, como ensina o 
insigne mestre Paulo José da Costa Júnior que: " a 
responsabilidade penal das pessoas jurídicas não pode ser 
definida a partir do conceito tradicional de culpabilidade ... a 
responsabilidade penal há de ser associada à responsabilidade 
social da pessoa j urídica, que tem como elementos a 
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capacidade de atribuição e a exigibilidade" . 

E continua o mesmo ilustrado Prof. " a 
responsabilidade social permite construir um juízo de 
reprovação sobre a conduta da pessoa jurídica. Não se trata 
de um fato psicológico, mas de um comportamento 
institucional" . 

Para tanto, quando busca-se a imputabilidade de 
certa conduta da pessoa jurídica como relevante para o Direito 
Penal, sob a ótica da responsabilidade social, deve ser 
verificada a questão da capacidade de atribuição, a fim de 
possibilitar a separação da conduta pessoal, daquela realizada 
para consecução dos fins do ente coletivo, que somente a este 
deve ser atribuída, salvo em casos de co-autoria com o 
representante legal. É preciso, também, para separar-se a ação 
do representante legal como pessoa física, da conduta da 
instituição, identificar-se o benefício almejado e ou conseguido 
com a conduta delituosa. Se o beneficiado for a pessoa física 
do representante legal, ele responde. Ao contrário, se o 
benefício da conduta for da pessoa jurídica, esta responde. 

E a Lei Federal n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998, 
ao dispor sobre as sanções penais e administrati vas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a despeito 
de trazer inovação no campo do Direito Penal Brasileiro, na 
medida em que descreveu tipos específicos que a pessoa 
jurídica pudesse figurar como sujeito ativo do preceito primário 
e a consequente sanção, além de prever expressamente em 
seu art.3°, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, veio, 
na verdade, contemplar e seguir a tendência mundial de 
estender o instituto da pena criminal aos entes coletivos, já 
que, cada vez mais as empresas e pessoas jurídicas em geral, 
estão assumindo papéis cada vez mais relevantes na sociedade 
e, por isso mesmo, ao menos em relação a várias condutas 
sociais não podem simplesmente serem consideradas como 
ente fictício. E, efetivamente, não há como negar hoje, com a 
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evolução alcançada pelo direito, que a conduta e fins do ente 
coletivo é diversa daquela de seu dirigente como pessoa física. 

Os adeptos e defensores da responsabilidade penal 
da pessoa jurídica encontram e apontam na legislação 
brasileira, inúmer as previsões que admitem aludida 
responsabilidade. 

Nossa Lei Suprema de 1.988, contempla no mínimo 
dois dispositivos autorizadores da aplicação da 
responsabilidade penal das pessoas jurídicas: "art.225, $ 3°. 
(capítulo que trata da proteção do meio ambiente) e art.173, $ 
5° (princípios gerais da ordem econômica). 

A legislação ordinária também já dispões de 
preceitos que respons abilizam a pessoa jurídica penalmente -
art.1 0. e 2°., da Lei n. 8.13 7, de 27 de dezembro de 1990 (delitos 
contra a ordem tributária); art.14,1I, III e IV, da Lei n. 6.938, de 
31 de agosto de 1.981, (Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente); arts .15, 16, 23 e 24, da Lei n. 8.884, de 11 de junho 
de 1.994 (infrações contra a ordem econômica); art.3°., da Lei 
7.492, de 16 de junho de 1986 (crimes contra o sistema 
financeiro nacional). 

Vê-se , pois, que o Direito Brasileiro positivamente 
abraçou e admite a possibilidade de responsabilidade penal 
das pessoas jurídicas , parecendo não haver dúvidas a este 
respeito, vez que os obstáculos colocados por aqueles que 
entendem de forma contrária são facilmente transpostos e 
com argumentos construtivos sólidos na ciência sem esquecer
se da sua utilidade prática no vai e vem social. 

Ainda, apenas para ressaltar um pouco mais a 
realidade da responsabilização das pessoas jurídicas no direito 
moderno, consigna-se que os países que se abeberam no 
ordenamento anglo-saxão já a adotam. Noutros a jurisprudência 
vem se incumbindo de adotá-la e, especialmente o Direito 
Português em breve a agasalhará positiva e especificamente. 
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IV - A Lei n. 9.605/98 e a Responsabilidade 
Penal Objetiva 

Muito se tem ouvido dizer, equivocadamente, que 
um dos obstáculos à aplicação da Lei n. 9.605/98, é o fato dela 
trazer o instituto da responsabilidade penal objetiva, o que seria 
inadmissível do ponto de vista da doutrina do direito penal. Se 
assim o fosse, com razão estariam os arguentes. 

Mas, de forma alguma a referida lei prevê a hipótese 
da responsabilidade penal objetiva, vez que, mesmo enfocando
se a culpabilidade sob a ótica da responsabilidade social e 
tendo em conta o benefício do ente coletivo, admite -se 
eximentes à referida responsabilização social, como o erro de 
tipo e as causas de justificação da conduta, equivalendo a 
dizer que deverá ser apurado o elemento subjetivo, que deve 
ser analisado em cada caso concreto, com as circunstâncias 
que o envolvem mas, evidentemente utilizando-se critérios 
consentâneos à natureza da pessoa jurídica, não podendo, 
por exemplo, simploriamente, querer apurar o dolo como 
vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa. Esse 
raciocínio puro só se aplicará à pessoa física e às pessoas 
dos dirigentes. É necessário buscar-se uma nova forma de 
conceituação, mais específica, como já dito, à natureza das 
pessoas jurídicas . 

CONCLUSÕES 

1- A Responsabilidade Penal das Pessoas Jurídicas 
constitui-se na maior inovação do Direito Penal Positivo 
contemplado pela Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998, na 
medida em que expressou em tipos penais, uma tendência do 
direito moderno seguindo, inclusive, indicações constantes da 
Constituição Federal e em leis ordinárias. Essas observações 
são importantes para ressaltar que a Lei Especial citada, 
embora especificamente inovadora não é a primeira a falar 
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sobre a responsabilização das pessoas jurídicas; 

2- A Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 não 
introduziu no Direito Penal Brasileiro a chamada 
responsabilidade penal objetiva, como querem alguns, talvez 
com o intuito deliberado de enfraquecer o novo diploma; 

3- As penas a serem aplicadas às pessoas jurídicas, 
ao contrário do que preconizam os adeptos da doutrina 
tradicional, são absolutamente factíveis e possíveis, ou seja, 
restritivas de direitos , pecuniárias e de prestação de serviços 
à comunidade (arts.2 1 a 24), afastando-se aquelas também 
tradidicionais, como detenção, reclusão, etc, estas sim cabíveis 
somente para pessoas físicas. 

4- O elemento subjetivo do tipo há de ser apurado 
em consonância com a responsabilidade social da pessoa 
jurídica, assim o fazendo, também, em relação ao juízo de 
reprovação social, tendo o benefício como finalidade e a 
capacidade de atribuição e a exigibilidade como elementos da 
responsabilidade soci al; 

5- A resp o nsabilidade penal da pessoa do 
representante legal e da pessoa coletiva será identificada pelo 
benefício auferido, se auferido pelo primeiro ele responderá. 
De outro lado, se a conduta é para beneficiar e atingir objetivos 
da própria pessoa jurídica, ela responderá; 

6- A pessoa jurídica, por ocupar e desempenhar no 
mundo moderno, cada vez mais atividades importantes para a 
vida do Estado e cidadãos , não pode ser vista simplesmente 
como um ente fictíc io do direito, já que seus objetivos nem 
sempre são os mesmos de seus dirigentes, uma vez que têm 
estatutos e regimentos cada vez mais definidos segundo as 
regras de exigências e convivências sociais e de mercado 
interligado e não segundo os caprichos de seus representantes. 
As pessoas jurídicas , para que tenham espectativa de vida 
devem, claramente, expor suas metas e objetivos previamente 
e de forma autônoma. Isso lhes dão uma natureza muito mais 

12° CONCQff&&O NACIONAL DO NlNM 'l'ffm o P ú/J/,/CO / LIVRO DE TESES - TOMO 2 



concreta e viva, trazendo-as para o mundo das realizações 
práticas na vida do homem, aliado às pulsações do mercado 
respectivo. De fato, hoje nas grandes empresas e não são 
poucas, o elemento humano virou material da linha de produção 
e dos fins objetivados por ela . Não é mais o homem 
manipulando a pessoa jurídica mas, ao contrário, esta última 
quem indica e exige que o seu dirigente tome esta ou aquela 
decisão em benefício do ente coletivo, sob pena de muitas 
vezes perecer. 

EDWARD FERREIRA FILHO 
Promotor de Justiça de São Carlos -SP 
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Responsabilidade penal da pessoa 
jurídica e sua justificativa social 

José Carlos Rodrigues de Souza 
Promotor de Justiça na Comarca de Catanduva. 

Est. de São Paulo 

Desde os primórdios o homem tomou ciência de que 
a manutenção da vida de forma isolada não lhe era benéfica. 

É da natureza do homem a vida em sociedade, em 
grupos, onde existe o atendimento mútuo às necessidades do 
todo . 

Assim é que dentro de todas as sociedades, mesmo 
as mais primitivas, di vidiam-se tarefas, trabalhos, de modo a 
obterem os bens que atendessem aos interesses de todos os 
membros da sociedade. 

N a sociedade moderna essa di visão de tarefas foi 
se especificando e tomando volume e complexidade ao ponto 
de se criarem pessoas fictícias , as pessoas jurídicas, que 
nasceram com a função de facilitar a divisão das tarefas de 
atendimento às necessidades da sociedade. 

E mesmo as pessoas jurídicas não nasceram de 
forma singular. Dividiu-se em pessoas jurídicas de direito 
público e pessoas jurídicas de direito privado . 

Enquanto a primeira visava apenas o bem estar da 
sociedade, não buscando a obtenção de capital como finalidade 
principal, a segunda, mesmo atenta aos interesses da 
sociedade, até mesmo para ser admitida e mantida no meio 
social, tinha como meta principal a busca da lucratividade, o 
que geraria a satisfação primitiva de seus membros . 

Não é, no entanto, o fato da pessoa jurídica de direito 
privado ter como meta principal a obtenção de lucro que a 
desvirtua a ponto de afastá-la dos interesses da sociedade, 
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especialmente porque os membros da sociedade somente são 
aceitos e mantidos no meio em razão de atenderem aos 
interesses de todos, nos mesmos moldes da divisão primitiva 
das tarefas do grupo organizado. 

Para se estabelecer as regras de produção e 
conduta dos membros da sociedade, criou-se normas, 
inicialmente não escritas, e posteriormente ordenadas em 
codificações. 

A essas normas devem se submeter todos os 
membros da sociedade, mesmo os que, em razão de liderança, 
ocupem posição de destaque no meio, sob pena de se 
desestabilizar a existência da comunidade. 

Nas sociedades primitivas, na ocorrência de 
qualquer membro deixar de atender aos interesses sociais do 
grupo, causa da permissibilidade de sua existência e 
manutenção no meio, cominava-se sua extinção ou, quando 
menos, o afastamento do grupamento. 

Com a evolução da sociedade e dos preceitos 
religiosos e humanitários a maioria das sociedades modernas 
caminhou para medidas outras que não a extinção do membro 
social que não lhes fosse interessante manter. 

A essa extinção na fase primitiva, ( vale apontar 
que algumas sociedades modernas ainda mantém a extinção 
do membro social não interessante de ser mantido, cominando 
pena de morte diante de determinadas condutas) deu-se o 
nome de pena. 

A idéia que norteava a pena era de que o membro 
da sociedade que deixasse de cumprir as regras estabelecidas 
para todo o meio social deveria padecer um sofrimento, uma 
punição, o que se prestava como repreensão mais também 
tinha a finalidade de educar os demais membros do grupo ou, 
quando menos de amendontrá-Ios de modo a não exercitarem 
a mesma conduta que teria gerado a punição. 

Ainda à evolução se atribuiu a alteração das penas 

]20 CONCQC<B<BO NACIONAl DO HlNf<Brtmo PÚ/JUCO / LIVRO DE TESES - TOMO 2 



e da finalidade de sua existência, passando o direito moderno 
a apontar que a pena se destina à ressocialização do membro 
rebelde e à educação , pelo exemplo, dos demais membros . 

Como a sociedade não permanece inerte e a cada 
momento novas situações são criadas, a beneficiar ou 
prejudicar o grupo social e ou os membros que o compõe, de 
forma individual, criam-se novos regramentos que buscam 
harmonizar a vida em comum. 

Não se deixando esquecer que para satisfaçã'o dos 
interesses da sociedade acabou-se por se criar entes fictícios, 
como as pessoas jurídicas, de direito público e de direito 
privado, passou a ser necessário que também à essas pessoas 
se aplicassem medid as que coibissem a conduta desregrada 
ou desarmoniosa com os interesses do grupamento social. 

Dentre as pessoas fictícias que tinham a função de 
atender aos interesses da sociedade , como meta principal de 
sua existência, formou -se o Estado, a quem cabia formalizar o 
regramento, executá-lo e punir aos demais membros que não 
o respeitassem. 

Inicialmente medidas de cunho administrativo, de 
repreensão do Estado às demais pessoas jurídicas se fizeram 
criados, impondo-se pena pecuniária aos desrespeitadores das 
normas estabelecidas, nascendo nesse passo as multas 
administrati vas. 

Ocorre que apenas a aplicação de multas, até 
mesmo por seu caráter e pela não reparação do dano gerado 
pela conduta, não se fez suficiente para coibir a continuidade 
das condutas irregulares das pessoas jurídicas, especialmente 
pelo fato de ser extremamente fácil a criação e a extinção 
daquelas pessoas sem que houvesse de fato a aplicação da 
repreensão. 

Num segundo momento criou-se então a reparação 
civil, as regras onde impunha o Estado à pessoa jurídica a 
obrigação de fazer ou de não fazer determinada conduta, no 
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caso de haver interesse ou não da sociedade. 

Mesmo cumulando-se ambas as medidas, 
repreensão administrativa e repreensão civil, compelindo 
obrigações, mesmo assim não se obtia a finalidade visada pelo 
apenamento, qual seja a ressocialização do membro 
desregrado e especialmente a educação dos demais membros. 

Ao contrário passou-se a viver um período em que 
essas pessoas fictícias sobrepunham os interesses da 
sociedade comercial ou mercantil aos interesses dos demais 
membros da sociedade civil e, em alguns casos, descumpriam
se as regras de modo a ofender aos interesses fundamentais 
da sociedade, interesses esses que, apesar de deverem ser 
defendidos pelas pessoas jurídicas de direito público, em muitos 
casos eram até por essas ofendido. 

Nesse passo ressaltava que os dirigentes das 
pessoas jurídicas de direito público, além do escudo da própria 
pessoa jurídica, ainda contavam com outro escudo, o da 
proteção política. 

Não podendo a sociedade permanecer inerte diante 
do que vinha acontecendo, e sendo reclamo social a ocorrência 
de medidas que atendesse aos interesses da sociedade, 
buscou -se outras medidas, ora de agravamento da pena 
pecuniária, ora de aplicação de outras penalidades, como a 
suspensão do exercício da atividade, a apreensão dos bens 
utilizados para prática do ato ilícito e até mesmo o fim do 
exercício da atividade. 

Apesar da punição ser gr ave sob o prisma do 
resultado imediato, tinha-se que como medida educativa não 
se fazia eficaz. 

Desse modo os bens juridicamente protegidos, que 
se destacavam por serem fundamentais, como a vida, a 
integridade física, a segurança e a manutenção do próprio 
habitat, estavam sendo violados sem que se tivesse uma 
resposta na mesma proporção dos valores perdidos. 
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Não bastava, não se fazia suficiente apenas a 
reparação pecuniária, ante a perda de bens de difícil ou 
impossível recuperação. 

Para atendimento à essas situações de gravidade, 
de ofensa a direito s fundamentais de manutenção da 
sociedade, criou-se penas, inicialmente corporais que ao longo 
do tempo caminharam para privativas de liberdade ou mesmo 
restritivas de direito. 

É bem verdade que essas penas, de cunho penal, 
se fizeram e se fazem suficientes, na maioria dos casos, para 
atender à pretensão da sociedade de prevenir a ocorrência de 
novos delitos com a exclusão do membro social por período 
que se destina 'a sua ressocialização e especialmente pela 
demonstração aos demais membros da sociedade que a 
conduta não é bem quista e contraria aos interesses do meio e 
que, desse modo , são punidas. Garante-se o prisma educativo 
da medida repressiva penal. 

Mas , assim como ocorreu no primeiro momento, 
onde a divisão das tarefas caminhou para a criação de pessoas 
fictícias, as jurídic as, passou-se a vê-las não apenas 
exercitando as tarefas que atenderiam aos interesses do grupo 
social onde foram constituídas, mas a tê -las como autoras de 
delitos, e delitos de gravidade posto que ofendiam a interesses 
fundamentais da sociedade. 

Para destacar um dos interesses fundamentais, 
cumpre apontar o direito a um ambiente sadio, onde a 
continuidade da espécie seja garantida, se não com mais 
qualidade que a exis tente quando do recebimento de nossos 
ancestrais ao menos não mais degradado. 

A desvalorização do patrimônio ambiental que 
recebemos de nossos antecessores tem sido tamanho que 
impunha-se a tomada de medidas mais gravosas que apenas 
a aplicação de multas de caráter civil ou administrativo, a 
pessoa jurídica necessitava de maior punição. 
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Havia a necessidade de repreensão no sentido 
estrito da palavra, com aplicação de medidas que gerassem 
desconforto no executor, de modo a reduzir a ocorrência das 
condutas delituosas. 

É que, em muitas vezes, as sanções civis e 
administrativas não se mostram suficientes para coibir a prática 
dos ilícitos, que atingem não apenas o interesse individual de 
determinado membro do grupo social, mas também bens 
jurídicos extremamentes relevantes, qualificando as condutas 
como lesivas à própria manutenção da vida das presentes e 
das futuras gerações. 

Ademais soma-se a isso o fato de que muitas vezes 
as pessoas jurídicas se fazem criadas apenas com a finalidade 
de facilitar a prática de crimes por pessoas físicas dificultando, 
quando não impedindo a aplicação de medida repressiva penal 
ao executor do fato. 

O conteúdo marcadamente retributivo e intimidativo, 
de contra-estímulo criminoso, representa satisfação meramente 
jurídica, destinada a recompor a ordem jurídica violada, ao revés 
do que ocorre com a sanção civil, de finalidade reparatória, 
satisfativa, cujo escopo é desfazer os efeitos da inobservância 
do imperativo legal, buscando, na medida do possível, repor 
as coisas no estado anterior. l 

E era esse contra-estímulo, essa satisfação jurídica 
da recomposição da ordem jurídica violada que não se 
encontrava na punição que se aplicava às pessoas jurídicas, 
fosse de ordem privada, fosse de ordem pública. 

Como se anota, a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica, assim como das demais pessoas, visa garantir as 
condições indispensáveis à coexistência dos elementos que 
compõem o grupo social. 

A previsão inicial de responsabilidade penal da 
pessoa jurídica em lei penal ambiental, apenas ressalta a 
importância atual da preservação do meio ambiente, garantidor 
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da existência da própria especle e dos demais direitos 
protegidos pelas legis lações civil e penal. 

Como se sabe tem a lei penal caráter finalista, 
porquanto visa à proteção de bens e interesses jurídicos 
merecedores de tute la mais eficiente que só podem ser 
eficientemente protegidos pela ameaça legal de aplicação de 
sanções de poder intimidativo maior, como a pena. Essa 
prevenção é a maior finalidade da lei penaJ.2 

Nesse ponto , da maior reprovabilidade da conduta, 
que se sustenta a possibilidade da aplicação de lei penal à 
pessoa jurídica. 

O mercado econômico busca, nas relações 
travadas, manter-se sempre apoiado na conduta de seus 
membros, sendo desprestígio para qualquer pessoa jurídica 
sua condenação criminal, o que não acontece com o dirigente, 
esse substituível a qualquer momento. 

A pena, mácula que se impõe à pessoa jurídica 
diante da previsão legal trazida pela lei ambiental, traz em si o 
contra-estímulo necessário para coibir a continuidade das 
medidas criminosas que são praticadas em nome da pessoa 
jurídica visando atender ao interesse dessa de manutenção 
ou ampliação do lucro sem respeito a qualquer regra. 

Essa conduta anti -social praticada por empresas 
degradadoras do meio ambiente necessitava de maior 
repressão, repress ão que pode ser vista agora com a 
possibilidade de apenação criminal. 

Reside nessa reprovabilidade qualificada a 
necessidade de se reprimir, nos delitos de grave repercussão 
para continuidade da espécie ou das relações sociais, a pessoa 
jurídica, mesmo sendo ela uma ficção legal. 

Certamente surge a pergunta de como se avaliar o 
elemento subjetivo do tipo quando estamos diante de uma 
pessoa sem vontade própria, cuja ação é manifestada por 
deliberação de seus dirigentes e executada por seus agentes. 
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o mais razoável, numa visão primária seria imputar
se a conduta ao dirigente, sendo a pessoa jurídica apenas 
instrumento do crime. 

Ocorre, contudo, que o legislador, atento ao uso da 
pessoa jurídica como instrumento do crime ou meio para facilitar 
sua execução ou impunidade, acabou elevando a conduta 
realizada como sendo conduta da própria pessoa jurídica. 

Nova ficção se criou. 

Não mais se considera a pessoa jurídica apenas 
uma pessoa estranha aos membros que a compõe, como os 
dirigentes. Também se atribuiu à essa pessoa a autoria da 
conduta que, intelectualmente foi pensada por seu 
representante e materialmente executada por seus agentes, 
apenas com a condicionante de ter sido o ato praticado no 
interesse ou benefício da entidade. 

Desse modo, se o ato praticado, mesmo através da 
pessoa jurídica, apenas visou satisfazer aos interesses do 
dirigente, sem qualquer vantagem ou benefício para a pessoa 
jurídica, essa deixa de ser o agente do tipo penal e passa a ser 
meio utilizado para a realização da conduta criminosa. Ao 
contrário, quando a conduta visava a satisfação dos interesses 
da sociedade essa deixa de ser meio e passa a ser agente. 

Partindo dessa avaliação, dessa condicionante 
imposta pelo legislador, de que o delito há de ser praticado de 
modo a satisfazer os interesses da pessoa jurídica ou quando 
menos em benefício dessa, é que se deva analisar o elemento 
subjetivo do tipo, visto que a conduta executiva, material, será 
sempre exercida a mando do representante legal ou contratual 
ou ainda do órgão colegiado. 

Estando pois diante de uma conduta realizada por 
uma pessoa jurídica, devemos inicialmente avaliar se essa 
conduta foi efetuada em benefício ou visando satisfazer aos 
interesses sociais da pessoa jurídica e, num segundo momento, 
o elemento subjetivo, dolo ou culpa, quando da execução ou 
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da determinação do ato gerador do delito, transferindo, num 
ato de ficção , a vontade do dirigente à pessoa jurídica. 

Quanto ao conteúdo, o dolo tem sido avaliado por 
três teorias, a da r epresentação , a da vontade e a do 
assentimento. 

A teoria da representação, é a simples previsão do 
resultado, embora não se negue a existência da vontade na 
ação, o que importa para essa posição é a inteligência, a 
consciência de que a conduta provocará o resultado. 
Argumenta-se, contudo, que a simples previsão do resultado, 
sem a vontade efetivamente exercida na ação, nada representa 
e que, além disso, quem tem vontade de causar o resultado 
evidentemente tem a representação deste.3 

Nesse termos, a representação já estaria prevista 
na teoria da vontade. 

A teoria da vontade, por sua vez diz que, "age 
dolosamente quem pratica a ação consciente e 
voluntariamente. É necessário para a sua existência, portanto, 
a consciência da conduta e do resultado e que o agente pratique 
voluntariamente. 

Por fim a teoria do assentimento ou do 
consentimento. 

Para essa faz parte do dolo a previsão do resultado 
a que o agente adere, não sendo necessário que ele o queira. 
Para a teoria em apreço, portanto, existe dolo simplesmente 
quando o agente consente em causar o resultado ao praticar a 
conduta.4 

Como se sabe o Código Penal Brasileiro adotou a 
teoria da vontade quanto ao dolo direto e a teoria do 
assentimento ao conceituar o dolo eventual, ambos aplicáveis 
à conduta da pessoa jurídica. 

Para avaliação do elemento subjetivo da conduta 
desenvolvida pela pessoa jurídica devemos nos valer da mesma 
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avaliação que fazemos da conduta da pessoa física. 

Como no caso da pessoa jurídica, em muitas vezes 
não se consegue identificar com perfeição qual o momento ou 
o responsável legal que efetuou a deliberação, especialmente 
quando a conduta está inserida há tempo nas técnicas adotadas 
pela pessoa jurídica no desenvolvimento de sua atividade, 
devemos fazer a avaliação do elemento volutivo nos socorrendo 
à outra ficção, qual seja, de que essa, deliberação, partiu da 
própria pessoa fícta, a jurídica, como se vontade tivesse. 

E não se diga que estamos diante de 
responsabilidade objetiva, onde basta o resultado e o nexo, 
visto que há de estar a conduta inserida nas técnica de 
produção adotada pela pessoa jurídica, isso quando não se 
identifique, repito, o momento em que se decidiu pela adoção 
da técnica. 

Se a técnica está integrada no processo produtivo 
da empresa evidente o assentimento dos órgãos de direção, 
onde se inclui o representante legal. 

Bom que se exemplifique. 

A lei 9605/98, em seu artigo 54 estabelece: 

Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, 
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora. 

Vê-se do tipo em comento que a conduta delituosa, 
o tipo objetivo, é único, causar poluição, sendo circunstâncias 
elementares do tipo o resultado, no caso a mortandade de 
animais ou a destruição significativa da flora. Também constitui 
elementar do tipo a possibilidade de resultar dano à saúde 
humana. 

Temos desse modo que enquanto no primeiro 
momento o crime é de perigo, concreto, no segundo é material, 
exigindo o resultado danoso. 
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Sem a ocorrência do resultado, que se deve 
considerar segundo sentido naturalístico da palavra, e não com 
relação ao conteúdo jurídico - dano à saúde, mortandade de 
animais ou destruição significativa da flora - não ocorrerá o 
delito, não ao menos se desconsiderada a primeira elementar. 

Contudo esse mesmo tipo penal prevê figura típica 
de perigo concreto, vale dizer, produção de poluição que gere 
a possibilidade de re ultar dano à saúde humana. 

Exemplo típico pode ser apontado. 

Como é de conhecimento público o crescimento da 
produção de álcool e de açúcar tem demandado o aumento, a 
cada dia, de maior volume de cana-de-açúcar. 

Como também se sabe há aproximadamente 20 
anos desenvolveu-se a técnica de realizar a queimada dos 
canaviais antes de sua colheita, visando assim facilitar o corte 
e aumentar a produtividade dos trabalhadores ou dos 
maquinários que se destinam à colheita. 

Os estudos científicos, de há muito, vêm 
demonstrando que com a queimada inúmeras substâncias são 
lançadas na atmosfera, destacando-se, pela gravidade, os 
Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, substância 
carcinogênica e mutagênica identificada na fuligem. 

A Universidade Estadual de São Paulo, campus de 
Araraquara, em estudo realizado pela Faculdade de Química, 
identificou a presença de hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos na fuligem das queimadas de cana.5 

A literatura médica é uníssona em afirmar que a 
exposição a Hidrocarbonetos, qualquer que seja o nível, gera 
risco concreto de desenvolvimento de câncer. 

A Oncocentro, fundação estadual de São Paulo, 
especialista no estudo do câncer, também aponta para a 
inexistência de qualquer nível seguro de exposição a 
Hidrocarboneto, de modo a se afirmar não ser desencadear 
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de mencionada doença. 

Sobre outro prisma a Universidade de São Paulo, 
por meio de Serviço de Saúde Ocupacional estudou os resíduos 
da queimada e identificou o aumento dos problemas 
respiratórios nas pessoas da região canavieira de Piracicaba, 
demonstrando por meio de levantamento estatístico que aquela 
população apresenta 30% mais casos de problemas 
respiratórios que os moradores de regiões altamente poluídas 
como a da Grande São Paulo. 

Desse modo, a conduta desenvolvida pelos 
produtores de cana-de-açúcar açúcar, de realizar a prévia 
queima para colheita de seus canaviais impõe aos 
trabalhadores e aos moradores das regiões circunvizinhas risco 
de doença grave , câncer, por degradação da qualidade 
ambiental ao lançar no ar substância carcinogênica e, na melhor 
das hipóteses, problemas respiratórios. 

Conhecedores do conceito de poluição e ainda dos 
elementos lançados na atmosfera com a queimada de cana
de-açúcar, temos que a indústria sucro-alcooleira, ao 
desenvolver sua atividade, com a queimada prévia, o faz para 
garantia do aumento de produtividade, vale dizer do lucro, o 
que ocorre em benefício da pessoa jurídica, sempre por ato de 
vontade dos órgão de administração da pessoa jurídica. 

Mesmo que não se identifique qual de seus membros 
de direção teria determinado a realização da queimada para 
prévia colheita de cana, ou mesmo quando houve essa 
deliberação, ainda assim teríamos a ocorrência do delito posto 
que a pessoa jurídica, ficção jurídica, se vê beneficiada pela 
conduta ao final realizada por seus funcionários como se braços 
seus fossem. 

Ademais tem-se que essa conduta não é algo que 
foge à rotina de sua atividade, não se podendo cogitar de ato 
isolado de determinado empregado sem anuência do órgão 
de direção, mas técnica incorporada ao sistema produtivo . 
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Assim, toda técnica que se integre no sistema de 
trabalho adotado pela empresa, mesmo que não identificado o 
momento da deliberação ou os membros que compunham a 
direção da pessoa jurídica quando da opção, basta para se 
imputar à pessoa jurídica a autoria do delito, por ocorrência 
de dano ou mesmo perigo de sua ocorrência. 

Fosse pela pessoa jurídica adotado sistema de 
colheita sem prévia queima, seguindo o exemplo, como técnica 
produti va de sua matéria prima e, de repente ocorresse 
queimada, aí sim se faria necessário identificar a ordem, a 
deliberação do órgão gestor para se imputar à pessoa jurídica 
a prática do delito, contudo, repita-se, como faz parte do sistema 
de trabalho adotado, desnecessário investigar os mandantes, 
salvo para punição também dos co-autores ou partícipes. 

Podemos, desse modo, concluir: 

1- A possibilidade legal de punição criminal da 
pessoa jurídica se fe z por imposição do desenvolvimento da 
sociedade, ante a constituição de pessoa fictícia com a 
finalidade de ocultar ou facilitar a ocorrência de delito; 

2- O elemento subjetivo do tipo, no crime praticado 
pela pessoa jurídica, deve ser avaliado com a translação da 
vontade do dirigente ou do colegiado à pessoa jurídica, numa 
ficção de transmissão de vontade. 

3- Quando o ato praticado através da pessoa jurídica 
visa a satisfação de interesse do dirigente, sem vantagem ou 
benefício para essa, a pessoa jurídica deixa de ser agente do 
crime para ser meio utilizado para a realização da conduta 
criminosa. 

4- Ao contrário, quando a conduta visa a satisfação 
dos interesses da sociedade, essa deixa de ser meio para a 
execução do delito e passa ser agente. 

5- A pena criminal à pessoa jurídica tem conteúdo 
retributivo e intimidativo, de contra-estímulo, representando 
satisfação jurídica destinada a recompor a ordem jurídica. 
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6- A pena civil visa apenas a reparação, a reposição 
da coisa ao estado anterior, não restabelecendo a ordem 
jurídica. 

7 - Busca-se com a pena criminal, uma maIOr 
reprovabilidade da conduta da pessoa jurídica. 

8- Aplica-se à pessoa jurídica tanto o dolo direto 
quanto o eventual, vez que translada-se para ela a vontade do 
dirigente. 

9- Não se trata de responsabilidade objetiva, visto 
que há necessidade de avaliação da opção da conduta pelo 
pessoa jurídica, não bastando a ocorrência do resultado e o 
nexo com a atividade desenvolvida. 

10- Toda técnica que se integre no sistema de 
trabalho adotado pela empresa, mesmo não identificado o 
momento da deliberação ou os membros que compunham a 
direção da pessoa jurídica quando da opção, basta para imputar 
à pessoa jurídica a autoria do delito por ocorrência de dano ou 
mesmo perigo de sua ocorrência. 

11- O artigo 54 da lei 9605/98 prevê a ocorrência de 
crime de perigo concreto, na possibilidade de dano, e em crime 
de dano quando da ocorrência de resultado, no sentido 
naturalístico da expressão. 

12- A conduta desenvolvida pelo setor sucro 
alcooleiro, expondo as populações circunvizinhas às 
propriedades e os próprios trabalhadores a hidrocarbonetos 
policíc1icos aromáticos, a gases primários e secundários e ainda 
a partículas em suspensão, se faz suficiente para 
caracterização do delito previsto no artigo 54, apenas na 
modalidade de perigo concreto, sendo dispensável a avaliação 
de dano. 

1 Nogueira Filho- Waldemar- Algumas considerações sobre a imputabilidade 

no direito brasileiro. Revista da Escola Paulista da Magistratura- ano 1. n° 
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3. 1997- pág. 95 

2 Mirabete- Júlio Fabbrini- Manual de Direito Penal- parte geral, vol. 1, editora atlas. 

pág. 26. 2a edição. 1985 

3 Mirabete- Júlio Fabbrini. obv. citada pág. 137 

4 Mirabete- Júlio Fabbrini. ob. citada. pág. l37 

5 Zamperlini. Giseli Marcomini . Tese de Mestrado apresentado na Faculdade de Química. 

Departamento de Química Analítica. 1997 
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12° CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

TÍTULO: 
MAIS UM ENFOQUE SOBRE A 

RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA 

AUTOR: JOSÉ RAMÓN SIMONS TAVARES DE 
ALBUQUERQUE 

EXPOSIÇÃO 

" O MOINHO TRABALHA O TRIGO 
DEVAGAR, MAS O DEIXA FINO." 

Conforme consta no convite formulado pela Presidência 
Executiva do festejado Congresso em seu respectivo folder," 
O País marcha inevitavelmente à cidadania plena e à 
consolidação da democracia, que tem, no Ministério Público, 
o seu guardião.", daí não se poder dissociar a idéia de uma 
pessoa jurídica não vir a ser responsabilizada à luz do Direito 
Penal e do Direito Processual Penal, modus faciendi que é 
daquele a nortear o caminho para bem atingir o objetivo de 
punição, tão perseguida pelos doutos, como o eminente 
BINDING, máxime após a nova Europa de Maastrich. 
Num mesmo diapasão, com o advento da Constituição Federal 
de 5 de Outubro de 1988, viu-se descortinar em seu texto 
uma série de indicadores, direta ou indiretamente, da 
preocupação do legislador constituinte ante a problemática da 
responsabilidade penal das pessoas jurídicas como ente 
autônomo estanque das pessoas físicas que as compõem, ou 
até melhor, que as conceberam para a vida circundante, e assim 
, como pessoas que se apresentam perante o mundo jurídico, 
são sujeitos de direitos e de deveres, e estes, principalmente, 
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inafastáveis. 
Tais indicadores podem ser aferidos da atenta leitura dos 

seguintes enunciados: 
Art. 5° - omissis 
XLVI - a lei regulará a 

individualização da pena e 
adotará, entre outras, as 
seguintes: 

a ) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
c1) prestação social alternativa; 
e ) suspensão ou interdição de direitos. 

E destarte, à luz do parágrafo primeiro do citado 
artigo , as normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata. 

Como vi venciamos há pouco menos de duas 
décadas a problemática acerca da responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas, percebemos, nitidamente, o clima de dúvidas 
e de incertezas por parte da abalizada, e sobretudo 
responsável, Doutrina, quer alienígena, quer tupiniquim, diante 
da proximidade do mundo globalizado. Assim, com o evidente 
encurtamento desta distância entre a fantasia e a realidade, 
chegou o momento de se construir uma clara visão dos atuais 
desafios, a abrir novas janelas de percepção do futuro, 
especialmente do fu turo do ser humano (pessoa física) e das 
organizações lato sensu (pessoas jurídicas). 

Por isso é que neste lautíssimo cônclave, há-de se 
discutir, sem prejuízo das habituais cenas passionais, as 
inevitáveis mudan ç as inadiáveis condutof,as do nosso 
pensamento jurídico hodierno a algum lugar onde, quiçá, nunca 
tenhamos trilhado antes. Um lugar a ser pisado, como este 
maravilhoso rincão do célebre JOSÉ MARTINIANO DE 
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ALENCAR, onde se possa repensar e principalmente ajustar 
cabedal de conceitos e de posições relacionadas ao rumo da 
nova realidade e do novo tempo. 

Entre nós, poderíamos erigir como marco ou mesmo 
como divisor d' águas o momento em que o legislador 
constituinte não só fez prever, rectius, prescrever novas 
modalidades de pena stricto sensu, propriamente de cunho 
penal punitivo, o que não ocorreu com o legislador ordinário 
por ocasião da reforma da parte geral do nosso Código Penal 
em 1984, portanto quatro anos antes da promulgação de 
nossa atual Carta Magna, por isso, em certa passagem, haver 
afirmado o tedesco KLAUS TIEDEMANN que "parece 
superada e dogmaticamente infundada tal posição que não 
prevê, ainda, estas medidas". 

Medidas essas que se traduzem num modelo de 
aplicação às pessoas jurídicas de todo um sistema de 
reprimendas tais como : confiscación e cierre deI 
establecimiento. No mesmo passo, nos Estados Unidos, temos 
como medida (s) para coibir o chamado corporate crime, a 
conhecida pena de multa e outras sanções próprias que visam 
a arrebatar o enriquecimento ilícito do autor - pessoa jurídica. 

Embora timidamente, creio, o legislador constituinte 
assinalou no texto final o que viria a confirmar a fortíssima, 
porém às vezes abalável, tendência de responsabilizar 
penalmente a pessoa jurídica, conforme se depreende a seguir 
da leitura dos enunciados ora pinçados : 

Art. 173 - omissis 
§ 5° - A lei, sem prejuízo da responsabilidade 
individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 
estabelecerá a responsabilidade desta, 
sujeitando-a às punições compatíveis com sua 
natureza, nos atos praticados contra a ordem 
econômica e finance ira e a economia popular. 
Art. 225 - omissis 
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§ 3° - As 
consideradas 

condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados. 

Felizmente, este último enunciado orientou o texto 
da Lei Federal 9605 de 12 de Fevereiro de 1998, conhecida 
pelo epíteto de Lei dos Crimes Ambientais , em cuja ementa 
encontra-se a diretriz constitucional - "dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente" , consistindo, assim, num 
grande avanço a redação dos enunciados adiante: 

Art. 3° - As pessoas jurídicas serão 
responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente, conforme o disposto nesta Lei, 
nos casos em que a infração seja cometida 
por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no 
interesse ou benefício da sua entidade. 

Parágrafo único - A responsabilidade 
das p essoas jurídicas não ex clui a das 
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou 
partícipes do mesmo fato . 

Art. 4° - Poderá ser desconsiderada a 
pessoa jurídica sempre que sua personalidade 
for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados à qualidade do meio ambiente . 

Sem dúvida, o último artigo acima referido nos faz 
remeter ao artigo 28 e seus parágrafos da Lei Federal 8078 
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de 11 de Setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor - que trata da desconsideração da 
personalidade jurídica societária, tema esse que sempre foi 
visto com ressalvas pela jurisprudência pátria, muito embora a 
matéria tenha sido regulada com vistas a outorgar uma mais 
ampla e eficaz tutela aos direitos do consumidor, como bem 
frisa o Mestre em Direito DOMINGOS AFONSO KRIGER 
FILHO, pois, com efeito, os elementos necessários à proteção 
dos aludidos interesses se encontram instituídos através de 
excepcionais meios instrumentais para a efetivação da 
responsabilidade de pessoa jurídica, a qual, registre-se, "não 
desaparece", como pode inopinadamente ser pensado, mais 
sim tem a sua personalidade jurídica desconsiderada com o 
claro objetivo de o Magistrado chamar à responsabilidade a 
todos aqueles ligados à pessoa jurídica, isto é, os sócios que 
estavam à frente, na direção do ente empresarial, quando da 
ofensa ao consumidor. 

Incorrer-se-ia num capenga erro de raiz não admitir 
o crescente interesse despertado pelo assunto em epígrafe. 
Úbere em felicidade a idéia da Excelsa Presidência, mais uma 
vez repito, de fazer incluir no temário da sugestão de 
apresentação de tese sobre "Responsabilidade Penal Objetiva 
das Pessoas Jurídicas, de seus Diretores e Agentes". Não 
poderia deixar de ser ... a iniciativa de fazer incluir na ordem do 
dia congressual tão absorvente tema específico a fim de 
provocar o salutar debate e a induzir à acurada reflexão, vem 
que em Goiânia, há menos de dois anos , não tivemos o prazer 
de ver aludido assunto em pauta. Lastimável lapso. Todavia 
nessa sempre-ensolarada terra nordestina, a celeuma reinante 
acerca da matéria virá à tona no sereno mar das profícuas 
discussões acadêmicas, pois há-de se permanecer alerta para 
evitar entrar em rota-de-colisão com a avassaladora tendência 
no mundo jurídico ocidental, reveladora que é da riqueza da 
trajetória de um pensamento crítico de si mesmo, que é 
deveras dialético no melhor sentido da palavra, a não permitir 
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um tratamento unicamente tópico da matéria sob pena de 
adentrar-se numa cerebrina cizânia ec10dida à vil semelhança 
como se números pitagóricos fossem. 

Senão vejamos recentes pérolas encontradas no 
nosso arcabouço jurídico a resplandecerem a tese ora evocada 
e submetida a criterioso exame. 

Embora com a sua eficácia limitada ao critério 
cronológico, a Lei Federal 9.100 de 29 de setembro de 1995, 
estabelecedora de normas para a realização das eleições 
municipais de 03 de outubro de 1996, desgraçadamente, não 
fez introduzir no ordenamento jurídico pátrio permanente, 
através da redação do enunciado abaixo, mais um indicador 
da clara tendência de se responsabilizar penalmente a pessoa 
jurídica: 

DOS CRIMES ELEITORAIS 
Art. 67 - omissis 
Art. 68 - À pessoa jurídica que contribuir de 
form a ilícita com recursos para campanha 
eleitoral, será aplicada multa de 10.000 a 
20.000 UFIR ou de valor igual ao doado, se 
superior ao máximo previsto. 
Parágrafo Único - O valor da multa pode 
ser aumentado em até dez vezes se o juiz 
cons iderar que, em virtude da situação 
econômica do infrator, é ineficaz a cominada 
nesta Lei. 
Art. 69 - omissis 
Art. 70 - A pessoa jurídica que infringir o 
disposto nesta Leificará impedida de participar 
de licitações públicas e de celebrar contratos 
com o poder público pelo período de cinco 
anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em 
processo em que seja assegurada ampla 
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defesa. 
Art. 71 - Salvo disposição em contrário, no 
caso de reincidência, as penas pecuniárias 
previstas nesta Lei serão aplicadas em dobro. 

E nesse caminho a ser percorrido devemos deter
nos no ponto abrigado pelo sábio Código Civil em seu artigo 
20, caput, "as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos 
seus membros" , regra essa ora esboçada como mero exercício 
de integração normativa que há-de constituir, a propósito, na 
palavra de ordem dos operadores jurídicos modernos, em suas 
jornadas diárias de responsável labor. 

Para se poder aquilatar a cíclica crise existencial de 
identidade que às vezes aflige o nosso ordenamento jurídico, 
vide a antiga parte geral do Código Penal, ao consagrar, em 
seu Título VI, as Medidas de Segurança, e especificamente, a 
modalidade prevista no enunciado do artigo 99, cuja rubrica 
lateral era: "interdição de estabelecimento ou sede de 
sociedade ou associação" - a interdição de estabelecimento 
comercial ou industrial, ou de sede de sociedade ou associação, 
pode ser decretada por tempo não inferior a quinze dias, nem 
superior a seis meses, se o estabelecimento, sociedade ou 
associação serve de meio ou pretexto para a prática de infração 
penal. É só se lembrar que a medida de segurança era irmã 
caçula da pena no Direito anterior. 

Por fim, não se pode olvidar as inovações trazidas 
pelo Código Brasileiro de Trânsito - Lei Federal 9.503 de 23 
de setembro de 1997 - através dos seguintes enunciados: 

Art. 113 - Os importadores, as montadoras, as 
encarroçadoras e fabricantes de veículos e 
autopeças são responsáveis civil e 
criminalmente por danos causados aos 
usuários, a terceiros, e ao meio ambiente, 
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decorrentes de falhas oriundas de projetos e 
da qualidade dos materiais e equipamentos 
utilizados na sua fabricação. 

CAPÍTULo XVI 
DAS PENALIDADES 

Art. 257 - As penalidades serão impostas ao 
condutor, ao proprietário do veículo, ao 
embarcador e ao transportador, salvo os casos 
de de scumprimento de obrigações e deveres 
impo stos a pessoas físicas ou jurídicas 
expressamente mencionados neste Código. 

§ 9° - O fato de o infrator ser pessoa jurídica 
não o exime do disposto no § 3° do art. 258 e 
no art. 259. 

CONCLUSÃO 

Em fac e do que restou desenhado através de 
rápidas pinceladas , chega-se ao consectário da necessidade 
de se dar nova moldura à vetusta tela inserta no artigo 37 do 
Código de Processo Penal "As fundações, associações ou 
sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação 
penal, devendo ser representadas por quem os respectivos 
contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos 
seus diretores ou sócios -gerentes", alargando o seu espectro 
de atuação, sujeitando as pessoas jurídicas a responderem 
penalmente, independentemente da responsabilidade individual 
de seus agentes in tegrantes quando da prática de atos 
criminosos. 
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Título: A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DA PESSOA 
JURÍDICA NA NOVA LEI DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS 

Autor: W ALTER CLAUDIUS ROTHENBURG1 

Exposição: A pessoa jurídica impõe-se como uma 
realidade. O ordenamento jurídico, ao tentar acompanhar essa 
realidade, oferece-lhe um estatuto generoso quanto às 
possibilidades de atuação (o que a pessoa jurídica pode fazer) 
mas que não costuma ser simetricamente acompanhado por 
uma preocupação quanto às respectivas responsabilidades. 
Forma-se um quadro desproporcional, em que a pessoa jurídica 
é uma porta aberta aos ganhos e uma barreira aos custos. Os 
indivíduos acompanham as empresas nos sucessos das 
aventuras humanas, porém pretendem abandoná-las nos 
reveses, e essa situação despropositada precisa ser 
denunciada. 

Além da realidade, contamos hoje no Brasil com dois 
textos dos mais modernos, contemplando a responsabilidade 
criminal da pessoa jurídica: a Constituição da República (art. 
173, parágrafo 5°, e art. 225, parágrafo 3°) e a recente Lei 
9 .605, de 13 de fevereiro de 1998. 

Uma análise mais detida da questão revela que a 
responsabilidade criminal da pessoa jurídica não é nova na 
história, não é estranha à legislação nem é ausente da 
jurisprudência. É chegado o momento de enfrentar a discussão 
conceitual e situá-la no Direito brasileiro atual. 

AlllSTÓRIA 

Na Grécia e em Roma antigas, assinala Affonso 
Arinos de Mello Franco, embora já existisse um conceito 
subjetivo e individual de imputabilidade, admitia-se, como forma 
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de punição, a supressão de associações de classe. Ao tempo 
de Cícero, o Senado suprimiu todas as numerosas .pequenas 
associações populares, por constituírem perigosos focos de 
agitação. Isso voltaria a acontecer na época de Júlio César. 

Na Idade Média, a "idade de ouro das comunidades", 
era frequente a repressão penal a atos praticados pelas 
pessoas jurídicas. Municípios eram punidos pelo imperador ou 
pelo papa sobretudo por rebelião: além de multa, muros e 
fortificações eram arrasados, portas derrubadas, impunha-se 
a vergonha pública de um sinal exterior nos trajes de 
cerimônias ... 

No entanto, foram a Revolução Francesa e a 
definitiva instalação do modo capitalista de produção que 
representaram o grande obstáculo histórico à responsabilização 
criminal das pessoas jurídicas. A Revolução, tentando extinguir 
as corporações e qualquer forma de organização intermediária 
entre o indivíduo e o Estado. O capitalismo, enxergando as 
empresas apenas sob a ótica civil e das vantagens do comércio 
e da indústria (sintomaticamente, os casos de admissão de 
responsabilização criminal de pessoas jurídicas na história 
referem-se basicamente a associações de classe e entidades 
políticas, deixando a salvo as organizações econômicas). 

Atualmente, ainda estamos superando essa fase. 

A LEGISLAÇÃO 

Encontram-se normas bastante antigas prevendo a 
responsabilidade criminal das pessoas jurídicas. E isso não 
apenas nos países de tradição inglesa, que aceitam a 
responsabilidade criminal da pessoa jurídica (na Inglaterra, o 
Interpretation Act, de 1889; no Canadá, o Criminal Code; nos 
EUA, diversos Códigos Penais), mas também na França, nos 
Países Baixos, na Alemanha, na Noruega, na Suécia, em 
Portugal (com o Decreto-Lei 28, de 1984). 
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Na França, por exemplo, cita o Professor Jeandidier 
"a Lei de 10 de janeiro de 1991, que, para as infrações à 
publicidade proibida ou limitada em matéria de fumo ou de 
álcool, autoriza o tribunal a decidir que as pessoas jurídicas 
sejam solidariamente responsáveis pelo pagamento das multas 
impostas a seus dirigentes ou a seus prepostos". A Ordenança 
de 5 de maio de 1945 (logo após a 2a Grande Guerra) "declarava 
penalmente responsável toda empresa jornalística tendo 
cometido infrações com a intenção de colaborar com o inimigo". 

No Brasil, alguns exemplos que se aproximariam 
de uma responsabilização da pessoa jurídica por atividade 
criminosa seriam dados pelo antigo Decreto 5 .221, de 12 de 
agosto de 1927, que, reprimindo o anarquismo, dispunha: "O 
Governo poderá ordenar o fechamento, por tempo determinado, 
de agremiações, sindicatos, centros ou sociedades que incidam 
na prática de crimes previstos nesta lei ou de atos contrários à 
ordem, normalidade e segurança públicas ... Ao Poder Judiciário 
compete decretar-lhes a dissolução em ação própria, de forma 
sumária, promovida pelo Ministério Público."; e pela Lei 6.938, 
de 31 de agosto de 1981 ("Lei Ambiental"), que inclui a pessoa 
jurídica na definição de poluidor, dizendo que ela está sujeita 
às penalidades previstas (multa, perda ou restrição de 
incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público ... , 
suspensão de atividade). 

A consagração triunfal da responsabilidade criminal 
da pessoa jurídica no Código Penal ocorreu recentemente na 
França (1994) . Diz o Código Penal francês, no artigo 121 -2 : 
"As pessoas jurídicas, excluídas as coletividades públicas e os 
agrupamentos de coletividades públicas, são penalmente 
responsáveis, segundo as disposições dos artigos 121 a 127-
7 (atinentes à autoria, à tentativa, à instigação e à cumplicidade, 
respectivamente) e nos casos previstos pela lei ou pelo 
regulamento, pelas infrações cometidas, por sua conta, pelos 
seus órgãos ou representantes . A responsabilidade penal das 
pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas pelos 
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mesmos fatos." 

Em nível internacional, bastada citar o Conselho da 
Comunidade Européia, em sua Resolução de 28 de setembro 
de 1977 (recomendando, em certos casos pertinentes à 
proteção ambiental, a responsabilização criminal das pessoas 
coletivas), bem como nas Recomendações 12, de 25 de junho 
de 1981 (no âmbito do Direito Penal Econômico) e 15, de 
setembro de 1982 (no âmbito da proteção dos consumidores). 

A JURISPRUDÊNCIA 

A jurisprudência dos países de tradição inglesa, com 
a força que tem, acolhe generosamente a responsabilização 
criminal da pessoa jurídica, ainda que sob a modalidade de 
multa. Por exemplo, num caso envolvendo direitos sobre gás 
e petróleo, uma empresa foi condenada por litigância de má-fé 
a uma indenização punitiva de dez milhões de dólares, fora a 
indenização compensatória de dezenove mil dólares. 

"O Tribunal Militar Internacional de Nuremberg 
reconheceu a responsabilidade penal, por chamados crimes 
de guerra ou contra a humanidade, a corporações inteiras como 
a Gestapo, as tropas S.S., S.D. e ao corpo de dirigentes do 
Governo nacional-socialista, o que importava em aplicar penas, 
geralmente rigorosa , indiferenciadamente, a milhares de 
pessoas sob a acusação de membros dessas organizações", 
lembra Aníbal Bruno. 

No âmbito da Comunidade Européia, a Corte de 
Justiça de Estrasburgo preocupa-se, por exemplo, com a 
formação de cartéis. 

PRINCIPAIS ARGUMENTO S 

Individualismo e realidade social. A mentalidade que 
modelou o Direito Penal clássico era individualista, com o 
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homem ocupando não apenas o lugar principal, mas exclusivo 
no universo jurídico. Essa visão de mundo não está mais 
adequada à realidade contemporânea, que reconhece entes e 
situações coletivas. 

Os diversos ramos do Direito vão se adaptando à 
nova realidade, mas o Direito Penal tem -se mostrado 
particularmente refratário e, com isso, perdendo o compasso 
do tempo e parcela de sua utilidade, que precisa ser resgatada . 

Certos domínios da realidade contemporânea, como 
o do ambiente ecologicamente equilibrado e o do consumo, 
não saberiam ser enfrentados com um instrumental jurídico 
clássico, que desconsiderasse a dimensão metaindividual. 

Culpabilidade. A noção de que deve haver uma 
participação consciente e voluntária no cometimento de atos, 
para que possam ser imputados a alguém e, assim, esse 
alguém por eles possa ser responsabilizado, é uma garantia 
do processo civilizatório, de conteúdo humanista, e da qual 
não se pode abrir mão. Como conciliar essa idéia de 
consciência e vontade com a tese da responsabilidade criminal 
das pessoas jurídicas? 

Uma das mais fortes correntes contemporâneas que 
advogam a responsabilidade criminal das empresas deixa de 
enfrentar essa questão, ao sustentar a responsabilidade 
objetiva, independente de culpa, que já adquiriu foros de 
cidadania em alguns campos do Direito Civil e especialmente 
no Direito Administrativo. É uma tese difundida; parece ser 
também a linha adotada por diversas normas brasileiras, 
punindo diretores ou gerentes de pessoas jurídicas quase que 
simplesmente pela posição que ocupam (Lei 4.137/62, sobre 
abuso do poder econômico; Lei 4.729/65, sobre sonegação 
fiscal). 

O ponto-de-vista aqui sustentado tem como um de 
seus diferenciais o fato de não admitir essa idéia de 
responsabilização objetiva no âmbito criminal. É preciso contar 
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com uma efetiva participação subjetiva (consciente e voluntária) 
para atribuir uma responsabilidade tão grave como a penal. 
Seria, inclusive, mais adequado falar de sujeição criminal ativa 
(para referir a situação em que a pessoa jurídica é capaz de 
cometer crime) ao invés de responsabilidade penal (em que a 
pessoa jurídica apenas responde, sofre as consequências). 

Muda, então , o enfoque: seria a pessoa jurídica uma 
realidade capaz de ponderar e reagir autonomamente? 

Do ponto de vista jurídico, o Direito reconhece uma 
vontade e um patrimônio próprios às empresas, que contratam 
em seu próprio nome e são até dotadas de atributos morais 
próprios, como o nome e a boa fama. Por que limitar esse 
reconhecimento apenas aos domínios extrapenais? 

Do ponto de vista psicológico (para ilustrar com o 
pensamento clássico de Sigmund Freud), reconhece-se que 
os indivíduos, envolvidos em situações de grupo organizado, 
tomam atitudes, com motivações totalmente diversas daquelas 
que teriam enquanto indivíduos considerados em seu universo 
privado (atitudes que jamais tomariam senão nesse contexto 
do grupo organizado). Tal fenômeno de descaracterização das 
iniciativas individuais em suas reações em grupo faz parte da 
experiência de todos nós. 

Hans Kelsen, na "Teoria Pura do Direito", oferecendo 
a idéia de sujeito de direito como centro de imputações, afirma 
que certas consequências de comportamentos podem ser 
atribuídas juridicamente a um sujeito independentemente de 
seu consentimento (pense-se, por exemplo, nas consequências 
tributárias). No tocante às pessoas jurídicas, Kelsen diz que é 
a ordem jurídica do Estado que pode estabelecer o dever e a 
sanção -- quer dizer: oaspecto material ou conteúdo da relação 
jurídica ---, mas é o estatuto ou contrato social da empresa 
que estabelece em que condições um indivíduo atua enquanto 
órgão (com capacidade de "presentar" a pessoa jurídica) 
quer dizer: o aspecto subjetivo da relação jurídica. 
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o problema está em que é comum atuar-se por 
causa da pessoa jurídica, no interesse da pessoa jurídica, 
porém fora dos limites estatutários (do contrato social). Sustento 
então que, em alguns casos, a própria ordem jurídica do Estado 
pode atribuir a conduta à empresa, independentemente do que 
dispõe o contrato social. Isso ocorreria também no âmbito 
criminal. 

Portanto, impõe-se verificar no interesse de quem 
se atua. A Dra. Márcia Dometila Lima de Carvalho lembra "O 
Decreto-lei 28/84, em vigência em Portugal, (que) exige ainda, 
que o ato tenha sido praticado, não só em nome, mas, também, 
no interesse coletivo, 'excluindo a responsabilidade das 
pessoas coletivas quando os órgãos ou representantes tenham 
atuado exclusivamente no seu próprio interesse, sem qualquer 
conexão com os interesses da pessoa jurídica"'. 

Suscetibilidade penal. Outro ângulo da questão diz 
respeito, não à imputação, mas à responsabilidade: seria a 
pessoa jurídica um ente apto a sofrer as consequências de 
uma sanção especial como é a penal, carregada de conteúdo 
expiatório e com perspectiva de ressocialização? 

Quiçá seja esse o ponto fundamental do 
desenvolvimento desta tese. Quem sabe sem perceber, quando 
se fala da pessoa jurídica e das consequências de suas 
condutas, imagina-se um ente autônomo, absolutamente 
dissociado dos indivíduos, dos seres humanos que compõem 
essa organização coletiva que é a empresa. Todavia, a pessoa 
jurídica é formada por seres humanos; indivíduos integram, 
fazem parte da essência da pessoa jurídica. Esta é um veículo 
das pretensões humanas, como qualquer criação do ser 
humano . Projetos humanos são realizados por intermédio de 
pessoas jurídicas, vantagens são auferidas pelos indivíduos e 
pela comunidade através de pessoas jurídicas, insucessos são 
sentidos pelos indivíduos através de pessoas jurídicas. As 
pessoas físicas são a única possibilidade de comunicação da 
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pessoa jurídica com o mundo. 

Os indivíduos não estão apenas por trás, mas na 
verdade são, fazem parte da própria pessoa jurídica, e devem 
ser considerados enquanto membros da pessoa jurídica, e não 
enquanto sujeitos privados, em si mesmos considerados. 
Quando a pessoa jurídica vai bem, há lucro repartido entre os 
associados. Quando há crime, as consequências devem ser 
sentidas pelos associados. 

Eliminam-se, com essa consideração, dois dos 
maiores obstáculos à responsabilização da pessoa jurídica. 

Primeiro, o que diz que a responsabilização da 
pessoa jurídica permitiria encobrir os verdadeiros responsáveis, 
que podem ser indivíduos ocultos sob a pessoa jurídica. Ora, 
quando o delito é individual, cometido por razões estritamente 
individuais, de fato não se trata de um crime da pessoa jurídica. 
Mas não se está a falar de delitos individuais (como um 
homicídio por ciúmes ou uma sonegação de imposto de renda 
de pessoa física), e sim de delitos cometidos por sujeitos 
enquanto representantes de empresas. Por isso, a teoria da 
desconsideração da pessoa jurídica, que bem se aplica à 
criminalidade individual, não serve para a tese da 
responsabilidade da pessoa jurídica, onde o que se quer, 
justamente, é a consideração da pessoa jurídica. 

Segundo, o que diz que a responsabilização da 
pessoa jurídica acaba por atingir pessoas físicas, e mesmo 
pessoas que nada têm a ver com a conduta da empresa. Ora, 
se a pessoa jurídica é constituída de indivíduos, não há como, 
seja no âmbito criminal, seja em qualquer outro, atingi-la sem 
atingir seus elementos. Seria possível atribuir uma vantagem 
à pessoa jurídica que, de modo algum, repercutisse sobre 
indivíduos? Pelo contrário: é preciso atingir os indivíduos que 
participam da pessoa jurídica, como única forma de atingir a 
própria pessoa jurídica, desde que esses indivíduos sejam 
atingidos em sua qualidade de membros da empresa. Quanto 
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a outras pessoas sofrerem reflexos de uma condenação, é 
uma infeliz e inafastável repercussão de qualquer condenação. 
Os familiares de um indivíduo condenado sentem os efeitos 
da punição dele. O Direito Penal deve buscar evitar ao máximos 
tais reflexos. Ao serem previstas as modalidades sancionatórios 
de encontro à pessoa jurídica, o julgador deve sempre ter 
presentes as repercussões sociais, como o desemprego, por 
exemplo, para o caso de interdição de atividades e fechamento 
de estabelecimentos. 

Penas adequadas. A discussão desse ponto na 
verdade já parte de uma admissão implícita quanto à 
capacidade criminal, vale dizer, quanto à possibilidade de as 
empresas desempenharem condutas criminosas. Agora, a 
preocupação já é com um momento posterior, que é o de saber 
se existem sanções adequadas, e se essas sanções podem 
ser consideradas penas. 

Claro que não se pode cogitar de penas privativas 
de liberdade, pois elas são exclusivas de seres humanos, 
atingindo-os em sua individualidade por conta de condutas 
individualmente consideradas. Ademais, mesmo para os seres 
humanos, a pena privativa de liberdade tem sido uma longa 
experiência de fracasso, e o movimento no sentido de extinguir 
tal modalidade ou substituí-la é recorrente. O Direito Penal não 
depende apenas das penas pri vati vas de liberdade para 
sobreviver. 

Mas o que dizer da multa --- talvez a mais eficaz e 
dolorosa das sanções num contexto capitalista? E da interdição 
de atividade? Do fechamento de estabelecimento? Da 
prestação de serviços? Do afastamento e da substituição de 
direção? Da restrição a incentivos fiscais? Da publicidade 
negativa? 

Imagine-se uma empresa (sociedade anônima) 
condenada, por poluição, a ter sua diretoria compulsoriamente 
afastada, a aceitar um grupo de técnicos oficiais para corrigir a 
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emissão de poluentes (uma espécie de intervenção forçada) e 
à perda de incentivos fiscais, além de ter de veicular, por um 
certo tempo, junto com a publicidade de seus produtos, a notícia 
dessa condenação. Os indivíduos mais ligados à pessoa jurídica 
--- e portanto mais diretamente envolvidos com a orientação 
empresarial ---, que são os diretores, seriam punidos com o 
afastamento da diretoria, isto é, seriam responsabilizados na 
qualidade de integrantes da sociedade. Mas todos os acionistas 
acabariam sofrendo os efeitos da condenação, pois as ações 
provavelmente seriam desvalorizadas. Finalmente, o próprio 
prestígio da sociedade restaria abalado, e especialmente por 
força da publicidade negativa. Estaria cumprida a finalidade 
de prevenção especial (a mesma empresa talvez não voltasse 
a delinquir, até porque a diretoria responsável foi afastada), de 
prevenção geral (como exemplo a outras empresas) e de 
ressocialização (com a presença dos técnicos oficiais 
ensinando o pessoal da empresa). 

Outras tantos pontos mereceriam atenção, como o 
da previsão de tipos penais específicos para pessoas jurídicas, 
o da indevida responsabilização de alguém pela simples 
posição ocupada na hierarquia da organização, o das diversas 
modalidades sancionatórias e da distinção entre sanções 
penais e administrativas, o da aplicação dessas penas, o da 
reincidência e de um cadastro de condenados, o dos aspectos 
processuais (inclusive sob o influxo da moderna legislação 
sobre delitos de menor potencial ofensivo e sua possível 
incidência sobre os crimes empresariais). Ficam ao aguardo 
de uma oportunidade . 

A LEI 9.605/98 

A recente Lei 9.605 nasceu do Projeto de Lei 1.164-
E (de 1991), da Câmara dos Deputados, e que no Senado 
Federal recebeu a versão do Substitutivo 62 (de 1995) . Este 
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era, em alguns pontos, supenor ao texto que velO a ser 
aprovado, com vetos do Presidente da República. Vejamos 
alguns aspectos de destaque. 

Art. 2°. Embora o texto enfatize, com acerto, que 
quem quer que concorra para a prática dos crimes previstos 
na lei responde "na medida da sua culpabilidade", em clara 
adoção da tese da responsabilidade penal subjetiva, logo em 
seguida há uma falha técnica, quando se continua a referir a 
autores possíveis (diretor, administrador, membro de conselho 
etc .), como se também estes não respondessem somente na 
medida de sua culpabilidade. 

Ao final da redação, vem surpreendentemente 
prevista a responsabilização daquele que, estando formalmente 
vinculado à pessoa jurídica e "sabendo da conduta criminosa 
de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir 
para evitá-la". Trata-se de delito autônomo (crime omissivo 
próprio), onde tradicionalmente se reconheceria mera 
conivência. Algo semelhante está dito quanto aos crimes 
referidos pelo art. 5°, XLIII, da Constituição da República. Em 
relação às demais pessoas não ligadas à empresa, o art. 70, 
parágrafo 2°, da lei menciona uma simples faculdade: "Qualquer 
pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir 
representação às autoridades relacionadas no artigo anterior, 
para efeito do exercício do seu poder de polícia." . 

Art. 3°. O texto restringe a possibilidade de 
responsabilização da pessoa jurídica em função dos indivíduos 
que por ela atuem: "nos casos em que a infração seja cometida 
por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de 
seu órgão colegiado". Eliminou-se indevidamente a hipótese 
em que a atividade é exercida pela e para a empresa, embora 
por indivíduos a ela não formalmente vinculados. 

Em seguida, o dispositivo, correta mas 
paradoxalmente, amplia o alcance da atuação, que não fica 
limitada ao objeto social da empresa, bastando ter ocorrido 
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"no interesse ou benefício" da entidade. 

O parágrafo lOdo art. 3° do Substitutivo era mais 
adequado, prevendo: "A pessoa jurídica será também 
responsabilizada, quando o agente agir por conta da entidade, 
no interesse ou visando o lucro desta, seja para obter um 
benefício material ou moral, atual ou eventual, direto ou indireto 
para a entidade.". 

Por fim, o parágrafo único adverte, com propriedade, 
que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 
pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo 
fato, impedindo que aquelas sirvam de anteparo à 
responsabilização individual. 

Art. 4°. Alude-se à possibilidade de desconsideração 
da personalidade da pessoa jurídica. Refere-se à punição 
individual e não à responsabilidade da pessoa jurídica. O art. 
5° do Substitutivo, que veio a ser indevidamente excluído, 
previa, entre outros aspectos, que o juiz pudesse "determinar 
que a efetivação da re sponsabilidade da pessoa jurídica recaia 
sobre o acionista controlador, o sócio majoritário, os sócios
gerentes ... " . 

Art. 7°. Ao se estabelecerem as situações em que 
as penas privativas de liberdade são substituídas por penas 
restritivas de direitos, poderia ter sido incluída mais uma 
hipótese: quando "o crime for praticado por pessoa jurídica", 
tendo em vista que os entes coletivos não são passíveis de 
constrição de liberdade "física". 

Art. 8°. Do elenco de penas restritivas de direito 
foram excluídas a prestação de serviços também a entidade 
ambiental (e não apenas à comunidade, o que dá idéia de que 
apenas ao Poder Público poderiam ser prestados os serviços, 
embora uma interpretação mais abrangente continue 
perfeitamente razoável), a cassação de autorização ou licença 
(conquanto, a rigor, ela implicasse a suspensão de atividades, 
prevista no elenco legal) e a perda de bens e valores --- todas 
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essas modalidades que figuravam no art. 9° do Substitutivo. 
Entretanto, o art. 22 da lei reporta-se especificamente às "penas 
restritivas de direitos da pessoa jurídica" . 

Art. 12. Não parece adequada a dedução da multa 
penal do montante de eventual reparação civil. Não se deve 
confundir os âmbitos civil (que visa à reparação) e penal (que 
visa à punição) da responsabilidade. Além do mais, uma 
punição severa enfraqueceria a indenização, e assim não 
desestimularia a prática de infrações ambientais. 

A possibilidade de aumento do valor da multa está 
estabelecida no art. 18. Infelizmente, excluiu-se a previsão 
específica à pessoa jurídica (constante do art. 26 do 
Substitutivo). 

No art. 72, a multa vem prevista também como 
sanção administrativa. Já a previsão de que a multa "não deverá 
ser inferior ao benefício econômico esperado pelo infrator com 
a sua atividade ou conduta" e de que "poderá ser aumentada 
até cem vezes, se a autoridade considerar que, em virtude da 
situação econômica do agente, ela se revela ineficaz, ainda 
que aplicada no seu valor máximo" --- permitindo, assim, uma 
gradação mais adequada à real dimensão econômica --
constituíam o art. 82, caput e parágrafo 2°, do Substitutivo, 
mas foram excluídas. 

Art. 15,11, "p". Interessante circunstância agravante 
para a hipótese de o agente haver cometido a infração "no 
interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, 
por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais". 
Dispositivo direcionado às pessoas físicas. 

Quanto à prescrição das penas previstas na lei, 
antes do trânsito em julgado da sentença, que somente 
começaria a correr "da data em que o fato se tornar conhecido 
pela autoridade ambiental" --- como forma de combater a ampla 
impunidade---, essa previsão contida no art. 21 do Substitutivo 
não foi reproduzida. 
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Art. 21. Previsão de penas aplicáveis às pessoas 
jurídicas. Algumas modalidades conhecidas não foram 
contempladas e até mereceriam ser incluídas, como o 
afastamento de diretoria ou conselho. Outras, como a perda 
ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, estão previstas 
como sanções administrativas (art. 72, parágrafo 8°, IH); a 
possibilidade de intervenção em estabelecimento (contida no 
art. 72, X) foi objeto de veto. Foram ainda excluídas as 
modalidades "liquidação forçada" e "perda de bens e valores" 
(art. 25 do Substitutivo), embora o art. 24 da lei, por um lapso 
do legislador, ainda se refira à possibilidade de liquidação 
forçada. 

Art. 22. Do elenco de penas restritivas de direitos 
da pessoa jurídica não consta a "interdição permanente de 
estabelecimento, obra ou atividade", ao contrário do art. 27, IH, 
do Substitutivo. 

Art. 27. Aplicação da moderna legislação sobre os 
delitos de menor potencial ofensivo, com a novidade da previsão 
de condicionamento à transação ("desde que tenha havido a 
prévia composição do dano ambiental"). 

Por derradeiro, lamenta-se a exclusão do art. 32, 
parágrafo 1°, do Substitutivo , que permitia a intervenção 
processual dos legitimados para as ações coletivas indicados 
no Código de Defesa do Consumidor, como assistentes do 
Ministério Público ou autores subsidiários. Todavia, a ausência 
de previsão expressa não parece impedir tal intervenção 
eventual. 

Para encerrar: Quintiliano Saldafia afirmava há 
décadas, referido por Trajano de Miranda Vai verde: "As pessoas 
morais dominam o mundo, mas ameaçam o mundo; constituem 
um perigo social, e assim permanece firme a consciência de 
sua responsabilidade penaL". 
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Conclusão: A responsabilidade criminal da pessoa 
jurídica está prevista no Direito brasileiro, do que dá conta a 
recente Lei 9.605/98. 

1 Procurador da República em São Paulo, pós-graduado em 
Direito Constitucional pela Universidade de Paris 11, Mestre em 
Direito Público e Doutor em Direito do Estado pela UFPR, 
professor de Direito Constitucional, autor de "A Pessoa Jurídica 
Criminosa" (Editora Juruá, 1997). 
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"A EXTENSÃO DOS TERMOS ATO ADMINISTRATIVO E 

DECISÃO JUDICIAL NOS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI 

FEDERAL N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1.998" 

A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1.998 trouxe 
importantes inovações no que tange a "sanções penais e 
administrati vas deri vadas de condutas lesivas ao meio 
ambiente" . 

Por muito tempo nosso ordenamento jurídico esteve 
desamparado diante das ações degradatórias de pessoas 
físicas e jurídicas, estas últimas, de direito público e privado, 
que, diante da falta de tipos penais que englobassem todas as 
condutas lesivas ao meio ambiente, sentiram-se imunes para 
agir ao arrepio da lei. 

O diploma legal acima mencionado veio em boa 
hora, pois justamente quando toda a coletividade passa a ter 
maior consciência da importância do meio ambiente, 
recebemos um texto legal que nos permitirá atuar com maior 
ênfase em uma área tímida do Direito Penal. 

Dentre as inovações trazidas pela nova lei ambiental 
podemos destacar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, 
inovações relativas à transação penal nos delitos considerados 
de menor potencial ofensivo nela elencados , novas regras para 
a suspensão condicional do processo e da pena, bem como 
tipos penais aptos a proteger os mais variados bens de valor 
histórico, ecológico , cultural , paisagístico, artístico, 
arqueológico, turístico, etnográfico e monumental. 

Porém, doi s artigos em especial chamam a atenção, 
não só pela importância dos bens tutelados, mas também 
porque a extensão a ser dada a dois termos neles contidos , 
poderá contribuir para a punição de condutas anteriormente 
atípicas (sob o ponto de vista ambiental), e muito verificadas 
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na prática. 

São eles os termos ato administrativo e decisão 
judicial, inseridos nos artigos 62 e 63 do já citado diploma 
legal. Vejamos o texto: 

ART. 62 - "Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
1- bem especialmente protegido por lei, ato 
administrativo ou decisão judicial; 
11- arquivo, registro, museu, biblioteca, 
pinacoteca, instalação científica ou similar 
protegido por lei, ato administrativo ou 
decisão judicial: 
PENA - reclusão, de um a três anos, e multa. 
PARÁGRAFO ÚNICO ....................... " 
(sublinhado nosso) 

ART. 63 - "Alterar o aspecto ou estrutura de 
edificação ou local especialmente protegido 
por lei, ato administrativo ou decisão 
judicial. em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, turístico, artístico, histórico, 
cultural, religioso, arqueológico, 
etnográfico ou monumental, sem 
autorização da autoridade competente ou 
em desacordo com a concedida: 
PENA - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Em que pese os artigos reproduzidos encontrarem
se incluídos dentro da Seção IV da Lei 9.605/98, que cuida 
"dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio 
cultural", é certo que acabam, também, por tutelar o meio 
ambiente como um todo. 

A importância dos termos em destaque vem do 
flagrante desrespeito que os degradadores têm tido para com 
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os atos administrativos e judiciais, mesmo quando deles 
devidamente cientificados. 

No que tange ao ato administrativo, o aspecto mais 
interessante a se ter em vista é o de podermos incluir dentro 
de seu conceito o compromisso de ajustamento de conduta a 
que se refere o artigo 5°, parágrafo 6° da Lei 7.347, de 24 de 
julho de 1.985. 

Esta análise se mostra de todo conveniente à partir 
do momento que, me smo tendo firmado com o órgão do 
Ministério Público o referido compromisso, muitos degradadores 
ignoram seus termos, e continuam na prática lesiva ao meio 
ambiente, não se podendo ir além da cobrança da multa diária 
corriqueiramente inserida em seu corpo para o caso de 
descumprimento. 

Sustentamos que o referido compromisso é ato 
administrativo, posto que engloba todos os requisitos 
jurisprudencial e doutrinariamente exigidos para sua 
configuração. Senão vejamos . 

O mestre Hely Lopes Meirelles conceitua ato 
administrativo como sendo "toda a manifestação unilateral de 
vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, 
tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos 
administrados ou a si própria" (in "Direito Administrativo 
Brasileiro, pago 133 , 19a edição, Malheiros Editores). 

O citado administrativista fazia parte da corrente 
doutrinária que entende serem atos administrativos apenas 
aqueles em que haja a presença da potestade pública, ou seja, 
aqueles em que a Administração Pública pratica com 
prerrogativas do poder público. 

Outros ilustres estudiosos da matéria não são tão 
restritivos, conceitu ando o ato administrativo à partir de 
características mais amplas, em especial, no que pertine ao 
regime jurídico administrativo, que diferenciaria aquela espécie 
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de ato dos de natureza privada praticados pela Administração . 

No entender de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o ato 
administrativo poderia ser deferido como "a declaração do 
Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos 
imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito 
público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário" (in "Direito 
Administrativo", pago 162, 8a edição, Editora Atlas) . 

Já para Lúcia Valle Figueiredo, o ato administrativo 
"é a norma concreta, emanada pelo Estado ou por quem esteja 
no exercício da função administrativa, que tem por finalidade 
criar, modificar, extinguir ou declarar relações jurídicas entre 
este (o Estado) e o administrado, suscetível de ser contrastada 
pelo Poder Judiciário" ("Curso de Direito Administrativo", pago 
92, 2a edição, Malheiros Editores). 

Em nossa visão, mesmo o conceito formulado pelo 
saudoso Hely Lopes Meirelles acaba por permitir afirmar-se 
que o compromisso de ajustamento d e conduta é ato 
administrati vo. 

Com efeito, se aquele deve ser uma manifestação 
unilateral de vontade da Administração Pública que tenha por 
fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir 
e declara direitos e obrigações , a afirmação acima mencionada 
não pode ser contestada, uma vez que, sendo o direito tutelado 
pelo Ministério Público indisponível, o acordo firmado somente 
impõe obrigações ao administrado, e não ao Estado. 

Aliás, a própria Lei Orgânica N acionaI do Ministério 
Público (n° 8.625, de 12.02.93) nos indica, em seu artigo 26, 
inciso I, que o inquérito civil tem a natureza jurídica de 
procedimento administrativo . 

Diz o citado diploma que "no exercício de suas 
funções, o Ministério Público poderá (I) instaurar inquéritos civis 
e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes 
... ... " (sublinhado nosso). 

A corroborar esta linha de raciocínio, trazemos as 
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palavras de Rodlofo de Camargo Mancuso que, ao comentar 
acerca do inquérito civil em sua festejada obra "Ação Civil 
Pública", deu conta de que "chega-se à conclusão de que José 
Celso de Mello Filho escrevera palavras proféticas ao oficiar 
no processo relativo ao projeto de que resultou a Lei 7.347/85, 
quando Assessor do Gabinete Civil da Presidência da 
República : "O projeto de lei, que dispõe sobre a ação civil 
pública, institui, de modo inovador, a figura do inquérito civil. 
Trata-se de procedimento meramente administrativo, de caráter 
pré-processual, que se realiza extrajudicialmente .... " (obra 
citada, pago 88, 2a edição, Editora RT - sublinhado nosso). 

Assim sendo, aquele que descumprir termo de 
ajustamento firmado com o Parquet onde se compromete a 
abster-se de determinada conduta lesiva ao meio ambiente, e 
posteriormente o faz, alterando o aspecto ou estrutura de 
edificação ou local que possua interesse elencado no artigo 
63 da Lei 9.605/98 (certamente se não houvesse este interesse 
o Ministério Público não teria instaurado o inquérito civil ou 
outro procedimento investigatório por falta de legitimidade), 
incorrerá o mesmo no crime previsto neste artigo. 

Digno de comentário é se o compromisso de 
ajustamento de conduta já devidamente elaborado e assinado 
pelo degradador é ato eficaz ou não. 

A importância existe na medida em que, entre o 
firmamento do referido título executivo e a homologação do 
arquivamento do inquérito civil ou procedimento preparatório 
deste pelo Consellho Superior do Ministério Público, poderá o 
ajustante praticar conduta típica descrita no artigo 63 da nova 
lei . 

Fica a pergunta: estará ele cometendo o delito 
previsto no artigo referido ou não, pois não contém o 
compromisso de ajus tamento eficácia? 

A questão não é de simples análise . 

A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 
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São Paulo (Lei Complementar n° 734, de 26 de novembro de 
1.993), determina no parágrafo único de seu artigo 112 que os 
compromissos de ajustamento de conduta formalizado por 
órgão do Ministério Público somente adquirem eficácia à partir 
da homologação do arquivamento do inquérito civil pelo já 
mencionado Órgão da Administração Superior. 

Nossa lei orgânica nacional, por seu turno, em seu 
artigo 30, nada menciona acerca do tema, relegando à lei a 
instituição de normas específicas para a revisão do 
arquivamento do inquérito civil. 

Por outro lado, a Lei 7. 347, de 24 de julho de 1.985, 
em seu artigo 5°, parágrafo 6° confere eficácia de título 
executivo extrajudicial ao compromisso de ajustamento de 
conduta sem restrições. 

E nem poderia ser diferente, pois não somente o 
Ministério Público possui legitimidade para firmar aquele título, 
mas também qualquer um dos órgãos públicos elencados no 
artigo 5°, "caput" da Lei de Ação Civil Pública. 

Entendemos que normas como a contida na Lei 
Orgâncica do Ministério Público do Estado de São Paulo não 
podem prevalecer. 

Interpretação restritiva do artigo 9°, "caput" da Lei 
7 .347/85 demonstraria que, somente no caso de falta de 
fundamento para a propositura de ação civil pública é que 
demandaria a análise por parte do Conselho Superior do 
Ministério Público. E não é o caso do ajustamento de conduta, 
onde o Promotor de Justiça vislumbra fundamento para a 
propositura da referida ação, mas assim não procede por 
concordar o degradador em determinar-se ao ordenamento 
jurídico vigente, inclusive no que tange à reparação do dano. 

A sustentar nosso entendimento, verificamos que a 
propositura da ação civil pública não está obrigada a prévia 
manifestação dos órgãos superiores da instituição, em respeito 
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à independência funcional do órgão do Ministério Público. 

Em homenagem à mesma independência, o 
firmamento do termo de ajustamento não poderia sofrer 
censura, pois não deixou o Ministério Público de agir quando 
devia. 

A se argumentar que o escopo da análise do 
compromisso firmado pelo Conselho Superior é necessário para 
analisar se o interesse público realmente restou resguardado, 
rebatemos novamente traçando um paralelo entre este ato 
administrativo e a propositura da ação civil pública. Ao ajuizar 
esta não pode estar o órgão do Ministério Público deixando de 
fazer pedidos que lhe eram lícitos e deveriam ser feitos para o 
resguardo da coletividade? E se assim proceder, quem poderá 
censurar sua atuaç ão? Ninguém! Trata - se de confiança 
conferida ao Promotor de Justiça pelo legislador, que presume 
sejam todos igualmente capacitados . Porque não conferir esta 
confiança a ele quando, sem nem mesmo ter de chegar às 
vias judiciais, consegue acordo que tutelará o bem degradado? 

Daí termos que, formulado o termo de ajustamento, 
sua eficácia é plena e imediata, podendo aquele que o 
descumprir, desde que presentes os elementos subjetivos e 
objetivos do tipo, praticar o crime ambiental comentando. 

Mas não é só o termo ato administrativo que é de 
interesse na análise dos artigos destacados da nova lei 
ambiental. Também o termo decisão judicial nos desperta 
importância, uma vez que a doutrina e a jurisprudência podem 
dar interpretação que não atenda ao interesse público. 

Com efeito, em recentes seminários acerca da 
matéria contida na Lei 9.605 /98, ilustres vozes já se 
manifestaram no sentido de conferir interpretação restritiva ao 
termo analisado, estendendo-lhe apenas à sentença ou 
acórdão transitado em julgado. 

Certamente não nos parece este o melhor ponto de 
vista sobre o assunto, pois a legislação vigente e a doutrina 

}20 CONCm:,g,gO NACIONAl, DO JlfINkBTÉmo PfÍ/JUCO I LIVRO DE TESES - TOMO 2 



nos autorizam concluir entendimento diverso, e afirmar que, 
por decisão judicial devemos entender como sendo as 
sentenças e as decisões interlocutórias. 

Superada esta fase, temos que a decisão judicial, 
para os fins propostos na legislação em análise, poderá ser 
definitiva ou provisória. 

De fato, o que pretende o legislador é a proteção de 
bens de extremo valor para toda a coletividade, 
consubstanciando-se este texto legal em verdadeiro direito 
penal difuso. 

Também, existe o aspecto da obrigatoriedade das 
decisões emanadas do Poder Judicário, à qual não podem 
aqueles a quem elas se dirigem ignorá-las. Neste sentido vale 
a lição de Sergio Shimura, ao afirmar que "não conferir eficácia 
à ordem judicial concedida liminarmente, é tornar letra morta 
toda a força imperativa do Poder Judiciário e, em última análise, 
da própria soberania do Estado. Fica fácil divisar o desprestígio 
à Justiça e, consequentemente, à cidadania" (in "Liminares", 
pago 108, l.995, Editora RT). No texto transcrito o ilustre 
Procurador de Justiça paulista refere-se às liminares, decisões 
provisórias, que podem ser cassadas a qualquer momento. 
Que dirá das sentenças que encerram a prestação jurisdicional 
em primeira instância? 

Nesta condição, não podemos aceitar que apenas 
decisões judiciais com trânsito emjulgado que protejam alguns 
dos bens arrolados na lei ambiental vigente possam sustentar 
o elemento objetivo do tipo previsto em seus artigos 62 e 63. 

Interpretação neste sentido permitiria que situações 
altamente danosas ao meio ambiente, o qual a proteção é o 
escopo desta lei, continuassem sem tratamento na esfera 
penal. Senão vejamos. 

No caso de propositura de ação civil pública por parte 
do Ministério Público ou de um dos co-legitimados elencados 
na lei especial (n° 7.347/85), nem uma liminar obtida, nem a 

12° CONCJ21&&O NACIONAl DO H!NMTlmO PfÍlJllCO I LIVRO DE TESES - TOMO 2 



sentença de primeiro grau passível de recurso seriam 
suficientes a, de forma eficaz, tutelar penalmente os bens a 
que se pretendam a proteção, caso o(s) réu(s) devidamente 
cientificados e os terceiros que tenham conhecimento da ação 
e das decisões nela exaradas, venham a desrespeitar o 
comando nelas inseridos. 

Sendo vitoriosa a posição mais liberal, teremos 
situações incompatíveis com os propósitos da lei. 

O(s) réu(s) na ação, que tenham sido devidamente 
intimados das decisões (sentença ou decisão interlocutória) 
proferidas, se praticarem os verbos dos tipos previstos nos 
artigos já fartamente citados, responderão apenas pelo crime 
previsto no artigo 330 do Código Penal. 

Já quanto aos terceiros que não sejam parte no feito, 
a eles o comando contido naquelas decisões também se 
estende, pois seus efeitos são erga omnes, mas na prática, 
fica muito difícil demonstrar o elemento subjetivo do tipo, qual 
seja, o dolo. E isto porque, sem ser intimado daquelas decisões, 
somente forte prova testemunhal traria à tona a verdade real. 
Neste sentido é a lição de Damásio Evangelista de Jesus, para 
quem "deve o sujeito estar consciente de que está deixando 
de cumprir o conteúdo de uma ordem legal emanada de 
funcionário público". 

Ademais, o crime de desobediência se mostra 
extremamente ineficaz à tutela penal difusa, pois suas penas 
(15 dias a 06 meses de detenção e multa) tornaram-no inserido 
no conceito legal de delito de menor potencial ofensivo. Assim, 
caso preencha o degradador ambiental os requisitos subjeti vos 
previstos na Lei 9.099/95, fará ele jus à transação penal nela 
prevista . 

No caso de aplicar-se a Lei 9.605/98, somente terá 
o delinqüente eventual direito à suspensão do processo, e 
mesmo assim, com as modificações trazidas por esta lei, que 
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convergem para a reparação do dano ambiental causado. 

A aliar-se ao entendimento de que as decisões 
provisórias e as que pendem de recurso merecem o respeito 
previsto na lei ambiental, temos que as mesmas sempre foram 
abraçadas pela previsão legal contida no artigo 330 do Código 
Penal. 

Por que então haveria de se dar entendimento 
diverso à nova lei que prevê crimes ambientais? 

CONCLUSÃO 

Extraímos das considerações acima trazidas que: 

1) o compromisso de ajustamento de conduta 
previsto na Lei Federal n° 7 .347, de 24 de julho de 1.985 é ato 
administrativo, e para os fins previstos nos artigos 62 e 63 da 
Lei 9.605/98, não necessita de homologação do Conselho 
Superior do Ministério Público, pois tem eficácia imediata; 

2) as decisões judiciais a que se referem os artigos 
acima citados não necessitam de trânsito em julgado, podendo, 
inclusive, terem caráter provisório. 

Fernando Reverendo Vidal Akaoui 
2° Promotor de Justiça de Cubatão/SP 

Elaine Taborda de Á vila 
2° Promotor de Justiça de Ubatuba/SP 

Manoel Sergio da Rocha Monteiro 
Promotor de Justiça de S. Luiz do Paraitinga/SP 
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A Persecução Penal: Atribuição do Promotor de Defesa 
do Meio Ambiente e do Promotor de Defesa do Consumidor 

Alayde Teixeira Corrêa 
Procuradora de Justiça - MP/PA 

Firmino Araújo de Matos 
Promotor de Justiça -MP/PA 

1- JUSTIFICAllV A 

Ao Minis tério Público, como instituição 
constitucionalmente legitimada para a defesa do meio ambiente 
e do consumidor, é imposto o desafio de rever sua estrutura 
organizacional e, principalmente, o sistema de distribuição das 
atribuições de seus membros, a fim de se adaptar à nova 
realidade normativa trazida pela Carta de 1988 e legislação 
dela decorrente. 

Instituídas , nos diversos Ministérios Públicos 
Estaduais, as respectivas Promotorias de Justiça de Defesa 
do Meio Ambiente e de Defesa dos Direitos do Consumidor, 
observa-se que em muitos Estados essas Promotorias não 
estão exercendo, na sua plenitude , as suas atribuições, muito 
embora estejam legalmente destinadas à defesa dos interesses 
difusos nas esferas administrativa, civil e penal, restringindo 
suas atividades às área civil e administrativa . 

É certo, que em matéria de defesa dos interesses 
difusos, a atuação preventiva seja de maior relevância que a 
simplesmente repres siva, ou mesmo reparatória . Porém, tal 
afirmação não implica em que o Poder Público abdique de, 
por meio dos órgãos legalmente incumbidos de promover a 
persecução penal, aprimorar suas estratégias de ação para 
dar as devidas respos tas punitivas aos que praticam infrações 
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penais ambientais e contra o consumidor. 

Desse modo, ao Ministério Público, como instituição 
fundamental também na implementação da norma penal, tendo 
em vista a exclusividade da propositura de ações penais 
públicas, que lhe foi assegurada constitucionalmente ( art. 129, 
I da Constituição Federal), é exigido, igualmente, que realize 
esforço de verdadeiro ajuste às novas determinações 
normativas, de modo a bem exercer a tutela penal dos 
interesses difusos. 

Almejamos, portanto, com o presente trabalho, 
demonstrar que a tutela penal dos interesses difusos, no que 
se refere ao meio ambiente e ao consumidor, devem ser 
atribuições específicas das Promotorias de Justiça 
correspondentes, e não das Promotores Criminais, solução que, 
em nosso entender, atende satisfatoriamente ao pensamento 
já exposto, de que a uma situação legal nova, devem 
corresponder novas estratégias de ação institucional. 

No que concerne ao meio ambiente, é praticamente 
consenso, entre os juristas que se dedicam ao estudo da 
matéria, no Brasil, o entendimento de que muito pouco tem 
sido feito para realizar esforço eficaz de implementação das 
normas penais de proteção ambiental. 

Credita-se tal fato, em geral, a quase inexistência 
de estudos doutrinários acerca do tema (o que, em uma cultura 
jurídica como a nossa, que supervaloriza o chamado 
"argumento de autoridade", apresenta-se como sério entrave 
ao trabalho dos operadores jurídicos encarregados da 
persecução penal) e a deficiências da própria legislação, 
particularmente, a falta de sistematização da matéria penal 
ambiental. 

Especificamente no que se refere à deficiente 
sistematização da legislação penal ambiental temos que, ainda 
que imperioso seja reconhecer as incorreções existentes em 
seu texto (e na própria concepção anacronicamente 
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criminalizadora que o fundamenta), obteve o direito brasileiro, 
com a recente edição da Lei n° 9.605/98, algum avanço na 
construção de arcabouço normativo que melh.or se preste a 
permitir o desenvolvimento de atividades de proteção mais 
efetivas. 

De fato, se é verdade que a Lei n° 9.605/98, em 
alguns aspectos, apresenta-se com inspiração 
desnecessariamente draconiana ( do que é exemplo o contido 
no caput de seu art. 65), tomando, assim , a contramão das 
mais modernas tendências da Política Criminal, de feição 
preferencialmente descriminalizadora, não menos verdade é 
que a sistematização por ela trazida ao nosso Direito Penal 
Ambiental por certo contribuirá para a facilitação não apenas 
do trabalho do estudioso do Direito ( o que, por sua vez, 
permitirá o surgimento de pensamento doutrinário mais sólido), 
mas também, e principalmente, dos operadores jurídicos, que 
terão no aludido diploma legal suporte bastante para 
implementar atuação repressora mais produtiva, às condutas 
penalmente relevantes, do ponto de vista ambiental. 

Entretanto , parece-nos que ao lado da necessidade 
de maior difusão do estudo do Direito Penal Ambiental, bem 
como do indispensável aprimoramento legislativo, impõe-se que 
o Ministério Público, como instituição incumbida com 
exclusividade de dar início às ações penais em defesa do meio 
ambiente, adapte- se a essa nova fase no trabalho de 
implementação das normas penais ambientais, que deverá se 
iniciar com a Lei n° 9.605 /98 (menos por seu conteúdo, 
certamente, e mais pela possibilidade que trará de colocar em 
evidência a importância do tema para a proteção ambiental). 

Assim, como medida fundamental nesse processo 
de adaptação institucional aos "novos tempos", entendemos 
ser imprescindível que as atribuições penais, em matéria 
ambiental , sejam desempenhadas por Promotores do Meio 
Ambiente, diferentemente do que vem acontecendo em alguns 
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Estados da Federação, nos quais membros do Ministério 
Público ocupantes de Promotorias de Justiça Criminais são 
incumbidos de tais atribuições. 

Nossa experiência profissional nos indica serem 
grandes os prejuízos para o exercício das funções ministeriais 
que tal situação gera, haja vista que o regular desempenho 
das aludidas atribuições exige não apenas certo grau de 
especialização na matéria ambiental (aqui entendida não 
somente sob o ponto de vista jurídico, e sim das ciências 
ambientais), mas também, e (arriscaríamos dizer) 
principalmente, inequívoca mudança de atitude em relação à 
causa ambiental. 

Para se ter uma idéia do desacerto de se destinar 
tais atribuições de modo contrário ao que ora propomos, basta 
que imaginemos o Promotor de Justiça Criminal, com inúmeros 
processos para despachar ( como sabemos ser a realidade 
em quase todas as comarcas do Brasil), vendo-se diante de 
inquérito policial ou quaisquer outras peças de informação e 
tendo que considerar conceitos como, p. ex., o de floresta de 
preservação permanente, para efeito de apresentação de 
denúncia pela prática do delito previsto no art. 38 da Lei n° 
9.605/98, ou então esse mesmo Promotor na obrigação de 
analisar se, considerando a prescrição contida no art. 3°, IH, 
"a" ou "e" da Lei n° 6.938/81, é possível o início de ação penal 
contra o proprietário do bar da esquina, que prejudica o sossego 
da vizinhança com a utilização de aparelhagem sonora, 
amparado não no art. 42 da Lei das Contravenções Penais, e 
sim no art. 54 da Lei n° 9.605/98. 

Desde logo se observa, por conseguinte, serem 
muitas as hipóteses geradoras de perplexidade para o Promotor 
Criminal, o qual, por outro lado, ver-se-á obrigado, 
naturalmente, a concentrar seus maiores esforços para obter 
a prestação jurisdicional que satisfaça o indivíduo lesado, 
enquanto o meio ambiente, "bem de uso comum do povo", 

}20 CONGQC<fJ<fJO NACIONAL DO fflNI<fJrémo PÚlJUCO / LIVRO DE TESES - TOMO 2 



terá a sua tutela esquecida em alguma prateleira de cartório. 

Quanto à tutela penal do consumidor, verifica-se que 
a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, ao dar concreção aos princípios constitucionais 
esculpidos nos arts. 5°, inciso XXXIII e 170, inciso V, da 
Constituição Feder al, e art. 48, de suas Disposições 
Transitórias, estabelecendo normas de proteção e defesa do 
consumidor, de ordem pública e interesse social, dispôs sobre 
a legitimação do Ministério Público para promover a defesa 
dos direitos coletivos e difusos do consumidor. Procedendo 
desse modo, também deu concreção às funções institucionais 
do Ministério Público, no que concerne à promoção da ação 
penal sobre os crimes contra as relações de consumo e à 
promoção de inquérito civil e de ação civil pública ( art. 129, 
incisos I e 111). 

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor 
consagra como um dos seus princípios e diretrizes que, para a 
execução da Política Nacional das Relações de Consumo, 
contará o Poder Público com instrumentos e órgãos, dentre os 
quais, tratando-se dos últimos, destacamos a instituição de 
Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor no âmbito 
do Ministério Público. 

Instituídas essas Promotorias de Justiça, a elas é 
atribuída a defesa dos direitos do consumidor tanto na esfera 
civil extrajudicial e judicial, quanto na esfera penal, as quais, 
como órgãos implementadores dos objetivos da Política 
Nacional das Relações de Consumo e, conseqüentemente, 
promotoras do cumprimento dos princípios e regras do Código 
de Defesa do Consum idor, que nada mais são, como já inferido, 
produtos dos princípios constitucionais, não podem ter 
excluídas de suas atribuições a propositura de ações penais 
contra as infrações de consumo. 

Portanto, forçoso é reprisar que o legislador 
brasileiro, ao assim proceder, investiu os representantes dessas 
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Promotorias de Justiça de atribuições plenas, globais, para a 
defesa do consumidor, e não especificamente à defesa no 
âmbito civil extrajudicial e judicial. Isso significa que os 
Promotores de Justiça que atuam na defesa do consumidor, 
em consonância com o princípio do promotor natural, estão 
verdadeiramente legitimados para exercer a respectiva tutela 
penal. 

São essas, em linhas gerais, as razões justificadoras 
de nossa proposta, sendo oportuno, para finalizar, fazermos o 
registro - em resposta aos que entendem que o exercício de 
atribuições penais pelo Promotor de Defesa do Meio Ambiente 
e do Consumidor, desviar-Ihes-á a atenção do que há de mais 
importante em suas atividades, ou seja, a instauração de 
procedimentos administrativos ou inquéritos civis públicos e o 
ajuizamento de ações civis públicas, prejudicando, por 
conseguinte, a defesa dos mencionados interesses difusos -
de que, ante a atual situação, de deficiente implementação 
das normas penais, temos motivos para acreditar que tal quadro 
seria razoavelmente alterado, caso desempenhadas tais 
atribuições por Promotores com atribuições específicas para a 
defesa dos interesses difusos, que não apenas estariam, regra 
geral, melhor preparados tecnicamente para o desempenho 
da função, mas também, fundamentalmente, considerando ser 
aceitável se supor estarem já mais sensibilizados para a 
importância da defesa desses interesses. 

Desse modo, considerando as razões antes 
expostas, propomos seja recomendado aos Ministérios 
Públicos nos Estados que destinem o exercício das atribuições 
penais, em matéria ambiental e de consumo, aos seus 
membros lotados nas respectivas Promotorias Especializadas, 
recomendando ainda, aos que têm regulação de atribuições 
diversa da ora proposta, que promovam, com fulcro no art. 23, 
§ 3° da Lei n° 8.625/93, a alteração neste trabalho defendida. 
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fi - CONCLUSÃO 

01. As Promotorias de Justiça, instituídas pelos 
Ministérios Públicos Estaduais para defender o meio ambiente 
e o consumidor, devem ter atribuições nos âmbitos civil, 
administrati vo e penal. 

02. Propõe-se, a fim de atender ao acima afirmado 
que, como deliberação do XII Congresso Nacional do Ministério 
Público, seja recomendado aos Ministérios Públicos nos 
Estados que destinem o exercício de atribuições penais, em 
matéria ambiental e de relações de consumo, aos seus 
membros lotados em Promotorias de Justiça de Defesa do 
Meio Ambiente e de Defesa do Consumidor. 
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A VIOLÊNCIA OFICIAL E AS JUSTIÇAS MILITARES 

Gilberto Valete Martins 
Promotor de Justiça Militar 

Estado do Pará 

JUSTIFICA1IV A 

Formas extremas de violência física ou mental são 
praticadas desde quando se tem conhecimento de civilização. 
A tortura implementada primeiramente como forma de pena, 
foi amplamente utilizada contra escravos, principalmente nas 
antigas sociedades gregas e romanas, para quem essas 
espécies humanas eram "objetos" sem qualquer direito. 

Mesmo com a evolução da sociedade, passando 
pelos períodos da idade média, moderna e contemporânea, 
essa forma de violência persistia como emprego de castigo ou 
formas de produção de provas. No Direito Canônico, a tortura 
era empregada contra aqueles que os religiosos consideravam 
hereges. Nos períodos de guerra se tem conhecimento de atos 
extremados de violência, tanto de forma coletiva como 
individual, que chocaram a humanidade pela forma cruel que 
foram utilizados. Seguidores de regimes fascistas torturavam 
os inimigos, submetendo-os a grande sofrimento físico e mental, 
inclusive como forma de experiências e castigos. 

Porém, na atualidade, mesmo em períodos de 
relativa tranqüilidade social, em nações desenvolvidas e 
evoluídas democraticamente e fora dos períodos de guerra e 
revolução, a tortura, muitas vezes, é empregada por aqueles 
que detêm o poder. 

Grandes nomes de história combateram essa forma 
de violência, seja como repreensão, seja como meio de 
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produção de provas. Santo Agostinho, em inúmeras passagens, 
combateu a tortura, condenando-a como forma desumana de 
sanção. Na clássica obra "DOS DELITOS E DAS PENAS", 
Cesare Beccaria insurgiu-se contra formas extremadas de 
violência, afirmando que "fazer torturar um acusado, enquanto 
se faz o processo, seja para que ele confesse a autoria do 
crime, seja para esclarecer as contradições em que tenha caído, 
seja para descobrir os cúmplices ou outros crimes de que não 
é acusado, porém dos quais poderia ser culpado .. . " 

Grande parcela de Nações soberanas repudiam a 
prática da tortura, por agredir a dignidade humana e contrariar 
a soberania de um povo. Entretanto, quase que na totalidade 
dos Países, em que pese as legislações internacionais, tais 
como tratados, acordos e convenções no que diz respeito aos 
direitos humanos, como também, os ordenamentos jurídicos 
locais, que reprovam sua prática, a tortura não foi banida, 
inclusive em nossa Pátria. 

No Brasil se tem conhecimento que tratamentos 
cruéis foram dispensados, em passado não muito distante, a 
pessoas que o governo considerava "subversivas" ou "inimigas 
da Nação". Mesmo com a "abertura política" e o fim dos 
governos militares, a sociedade brasileira vem testemunhando 
constantes atos de violência excessiva e emprego de tortura 
por representante do Estado, tanto em logradouros públicos, 
como nas dependências de quartéis, casas de detenção, 
cadeias públicas e delegacias de polícia. 

Com a "Declaração Universal dos Direitos 
Humanos", de 1948, ficou estabelecido que: "Ninguém será 
submetido à tortura ou a tratamento ou castigos cruéis, 
desumanos ou degradantes". O Brasil, em 10 de dezembro de 
1984 tornou-se signatário da Convenção das Nações Unidas, 
que repudia veementemente a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Desumanas , Cruéis ou Degradantes, aprovada pela 
Assembléia Geral da ONU e que, através do Decreto n.o 40 de 
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15 de dezembro de 1991, foi introduzida ao direito positivo 
nacional. 

Embarcando no movimento internacional de 
combate a violência e desrespeito aos direitos humanos, tendo 
aderido à citada Convenção, inserindo, inclusive, no artigo 5°, 
inciso XLIII da Constituição Federal, que a tortura seria 
considerado crime inafiançável e insuscetível de graça ou 
anistia, em respeito ao princípio da anterioridade, também 
previsto no mesmo artigo, no Capítulo Dos Direito e Deveres 
Individuais e Coletivos, inciso XXXIX, que dispõe: "não há crime 
sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal", somente em 07 de abril de 1997, através da Lei n.O 
9.455, foi tipificado o crime de tortura, como delito autônomo. 

Embora tenha se passando tanto tempo para 
regulamentar o mandamento cons ti tucional, dando 
oportunidade para os legisladores refletirem sobre sua 
importância social, a mencionada lei foi inserida no 
ordenamento jurídico-penal sem atender aos anseios da 
população mais carente, que vem sofrendo com os abusos de 
autoridades arbitrárias. O mais grave, para se destacar alguns 
absurdos da nova legislação, que revogou expressamente o 
artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.O 
8.069/90), foi o abrandamento das penas quando a tortura for 
perpetrada contra criança ou adolescente e tiver como resultado 
a morte, pois reduziu de quinze a trinta anos de reclusão para 
dez anos e oito meses a vinte e um anos e quatro meses de 
reclusão, aplicando-se o maior dos limites, constantes das 
regras disciplinadas nos § 3° e § 4, inciso 11, do artigo 1°, da Lei 
n.o 9.455/97, em um injustificável benefício para o torturador. 

Ademais, os Congressistas, inadvertidamente, 
aprovaram uma legislação que deixa lacunas, dando ensejo a 
integração da norma através de recursos de hermenêutica, que 
ensejam dúvidas e contradições, dando maiores oportunidades 
de defesas àqueles que transgridem gravíssima norma de 
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conduta. A exemplo da Lei de Abuso de Autoridade (Lei n.o 
4.898, de 09 de dezembro de 1965); da Lei dos Crimes 
Hediondos (Lei n.O 8.072/90); da Lei da Prisão Temporária (Lei 
n.O 7.960, de 21 dezembro de 1990) e da recente Lei dos 
Juizados Especiais de Pequenas Causas (Lei n.O 9.099/96), o 
legislador deixou de prever sua aplicação nas Justiças Militares, 
seja a federal ou as estaduais. 

Com relação a Lei n.O 9.099/96, a jurisprudência 
transformou -se em uma colcha de retalho, existindo 
construções pretorianas de toda a ordem. Alguns tribunais 
entendem pela aplicação total da Lei, como o TJ do Estado do 
Espírito Santo, outros pela aplicação de alguns institutos, entre 
eles a Representação e a Suspensão Condicional do Processo , 
como o TJ do Estado do Pará e o Supremo Tribunal Federal e, 
ainda, pela in aplicação total da citada lei, como reiteradamente 
vem decidindo o Superior Tribunal Militar. 

Porém, im perdoável o "esquecimento" dos 
legisladores em deixar de prever a aplicabilidade da Lei n.O 
9.455, de 07 de abril de 1997, no âmbito das Justiças Militares. 
O emprego da tortura, como é de amplo conhecimento, sempre 
foi e continua sendo utilizado por autoridade públicas civis e 
militares. Destaca-se que durante muitos anos acusações da 
prática de crimes desta natureza foram muito mais direcionadas 
a agentes das forças militares federais e estaduais do que para 
autoridades civis. Ressalta-se, ainda, que a longa tramitação 
do projeto de lei que criou a norma foi acelerada em decorrência 
da barbárie ocorrida em Diadema-SP, justamente envolvendo 
Policiais Militares, vindo a transformar-se em Lei dois dias após 
o episódio. 

Sendo as Justiças Militares uma das categorias de 
Justiça Especial, a aplicação da nova lei do crime de tortura 
deveria estar claramente prevista em seu texto. Inexistindo tal 
previsão, conclui-se que as Justiças Militares, federal e as 
estaduais, não poderão aplicar a Lei n.O 9.455/97. 
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Admitido-se como correto o entendimento acima, a 
solução juridicamente mais adequada, pelo princípio da 
equidade, é que, quando as condutas transgressoras da Lei 
do Crime de Tortura partir de funcionários públicos militares, 
estaduais ou federais, os mesmos deverão ser processados e 
julgados pela Justiça Comum. 

Prevalecendo entendimento contrário, dar-se-á 
margem a cometimento de gravíssimas injustiças, beneficiando
se referida categoria de agentes públicos, que teriam, quando 
praticado violência extremada, penas mais brandas e benefícios 
legais, como regime semi-aberto no cumprimento inicial da 
pena, suspensão condicional do processo, fiança, graça e 
anistia, incabíveis para aqueles que praticaram o crime de 
tortura. Assim, por exemplo, se um policial militar submete um 
cidadão a intenso sofrimento físico ou mental com emprego 
de violência como forma de castigo ou objetivando obter 
confissão, responderia pelo crime de lesões corporais, na forma 
prevista no art. 209 e seguintes do Código de Penal Militar. Se 
a mesma conduta for praticada por um Delegado de Polícia 
Civil, respondendo por transgressão a uma das normas prevista 
na Lei n.O 9.455/97, tornar-se-ão inaplicáveis os benefícios 
acima mencionados e, em caso de condenação, receberá pena 
mais rigorosa e que deverá ser cumprida, inicialmente, no 
regime fechado (§ 7° do art. 1°). 

Incoerência semelhante vem sendo praticada desde 
a vigência da Lei n.o 8.072, de 25 de julho de 1990 (Crimes 
Hediondos), por desatenção dos legisladores, que deixaram 
de prever a sua aplicação no âmbito das Justiças Castrenses, 
dando ensejo a tratamento diverso quando um mesmo delito é 
praticado por autoridade civil e autoridade militar. Cita-se, por 
exemplo, que se um policial militar pratica o crime de estupro 
quando de serviço nas dependências do quartel, estará incurso 
no artigo 232 do Código Penal Militar, que comina pena de 
reclusão de três a oito anos, enquanto que, se o mesmo delito 
por praticado por um civil, ficará sujeito a uma pena de reclusão 
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de seis a dez anos, conforme determina o artigo 213 do Código 
Penal Brasileiro, sendo insusceptível de anistia, graça, indulto, 
fiança, liberdade provisória e deverá cumprir a pena 
integralmente em regime fechado. 

Importante esclarecer que antes da lei que tipificava 
o crime de tortura, qualquer autoridade que submetesse um 
indivíduo a violência, com o objetivo de obter informações ou 
confissões, responderia pelo crime de lesões corporais, ou 
constrangimento ilegal ou abuso de autoridade. Havendo 
ofensa a integridade física, sendo autoridade civil, transgrediria 
o disposto no artigo 129 do Código Penal, tratando-se de 
autoridade militar, estaria incurso no artigo 209 do Código Penal 
Militar, conforme determina o artigo 9, inciso lI, alínea "c", do 
mesmo estatuto legal, que reza: 

"Art. 9° Consideram-se crimes militares, em 
tempo de paz: 
II - os crimes previstos neste Código, embora 
também o sejam com igual definição na lei 
pen al comum, quando praticados: 
c) por militar em serviço ou atuando em razão 
da fu nção, em comissão de natureza militar, 
ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito 
à administração militar contra militar da reserva, 
ou refo rmado, ou civil; .. " 

Verifica-se, então, que, quando um militar transgride 
um tipo constante do Código Penal Militar, mesmo que referido 
tipo tenha definição idêntica na lei penal comum, será 
considerado crime militar e, portanto, responderá na Justiça 
Castrense, por força de mandamento constitucional, insculpido 
nos artigos 124 e 125, § 4°, que define as competências das 
Justiças Militares Federal e Estaduais, respectivamente, razão 
pela qual, quando um militar de serviço ou atuando em razão 
da função, provoca lesões a terceiros, estupra, furta, rouba, 
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prevarica ou corrompe, estará praticando delito militar por existir 
a figura típica no Estatuto Repressivo Castrense . 

Por outro lado, não sendo os tipos penais criados 
na nova Lei de Tortura (Lei n.O 9.455/97) crimes militares, 
qualquer pessoa, seja militar, seja civil, que transgredir as 
citadas regras, será processado e julgado pela Justiça Comum, 
pois claramente está inserido na Constituição que: "Ã Justiça 
Militar compete processar e julgar os crimes militares 
definidos em lei." (art. 124). 

Idêntico entendimento sempre foi amplamente 
utilizado no que diz respeito a aplicação da Lei do Abuso de 
Autoridade (Lei n.o 4.898, de 09 de dezembro de 1965), que, 
embora não seja aplicada nas Justiças Militares, não impede 
que funcionários públicos militares, mesmo que de serviço, 
sejam processados e julgados na Justiça Comum, por praticas 
abusivas. Dessa forma têm se posicionado os Tribunais, 
vejamos: 

"Abuso de autoridade - competência - Crime 
praticado por policiais militares no exercício de 
função administrativa civil (Lei 4.898, de 
9.12.65, arts. 3°, 4° e 6°) - Tratando-se de delito 
previsto apenas na lei penal comum e não 
militar, a competência para o processo e 
julgamento é da Justiça comum, Precedentes 
do STF. (STF - RHC - Rei. Sydney Sanches -
RTJ 114/1.086). 
"Sendo o delito de abuso de autoridade crime 
comum por estar previsto apenas em lei penal 
comum (Lei 4.898/65, a competência para o 
processo e julgamento de acusado de sua 
prática, ainda que seja policial militar no 
exercício de policiamento civil, é a Justiça 
comum estadual, pois não ocorre um dos 
pressupostos - o de se tratar de crime militar 
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definido em lei - a que alude o art. 144, § r, 
"d", da CF, na redação dada pela EC 7/77" (STF 
- RE - ReI. Moreira Alves - fUTACR1M 70/458 
E RTf 104/768). 

Se insuficientes fossem os argumentos até aqui 
expendidos, uma razão a mais haveria para o reconhecimento 
da competência da Justiça Comum, pela possibilidade efetiva 
de controle social da conduta, retirando da clausura castrense 
a condenação pela conduta lesiva aos direitos mínimos do 
homem. Veja-se, por exemplo, a situação de crimes cometidos 
no interior, onde os Promotores de Justiça poderiam atuar 
diretamente na apuração dos fatos, instaurando a ação penal 
cabível e propiciando à sociedade local um acompanhamento 
mais próximo da solução . 

CONCLUSÃO 

Ante o e x posto, para que seja dispensado 
tratamento isonômico, fazendo-se verdadeira justiça, para 
aqueles que, provocando insegurança pública, agem com 
crueldade e sadismo, desrespeitando os direitos básicos que 
se afloram da "Declaração Universal dos Direitos Humanos", 
provocando sofrimento físico e/ou mental ao indivíduo, 
transgredindo a Lei n.o 9.455/97 que define os crimes de tortura, 
conclui-se que: 

1 ° - A nova lei que deu os contornos do crime de 
tortura (Lei n.O 9.455/97) não é aplicável nas Justiças Militares, 
estaduais ou federal; 

2° - Quando um funcionário público militar, federal 
ou estadual, transgredir qualquer tipo constante da lei do crime 
de tortura, será processado e julgado pela Justiça Comum, 
nos mesmos moldes dos procedimentos adotados contra ci vis 
que transgridem tipos penais idênticos. 

GILBERTO VALENTE MARTINS 
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CONDENAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES-PRAÇAS
PERDA DO CARGO PÚBLICO-EFEITO PENAL 

ESPECIFICO-DECLARACAO-COMPETENCIA DO JUÍZO 
DE r INSTÂNCIA-INDEPENDENTE DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO-PUNITIVO. 

A Colenda 1 a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, no exame de recursos de apelação 
interpostos pelo Ministério Público com o objetivo de ver 
declarada a perda do cargo do policial militar condenado a 
penas privativas de liberdade superior a quatro (agora dois) 
anos, como efeito penal da condenação, tem seguido a 
orientação no sentido de improver o apelo e remeter os autos 
ao Sr. Comandante da Polícia Militar para instauração de 
"procedimento administrativo-punitivo", com fundamento no art. 
143, § 1°, da Constituição Estadual, que assim dispõe: 

'~rt.143.Caberá ao Tribunal de Justiça 
decidir sobre a perda do posto e da patente 
dos oficiais e da graduação das praças nos 
termos do art. 125 § 4°, da Constituição 
Federal. 

§ 1°-Os oficiais, nos termos do art. 42, § r e 
8° da Constituição Federal, e as praças 
graduadas. após submetidas a julgamento 
condenatório com sentença transitada em 
julgado, na justiça comum ou militar. ou com 
decisão condenatória nos respectivos 
Conselhos Disciplinares, serão julgados na 
forma deste artigo. " (grifei). 

Referido dispositivo tem inspiração no que 
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estabelece o art. 125 § 4° da Carta Magna, que diz: "Compete 
à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais 
militares e bo mbeiros militares nos crimes militares 
definidos em le i, cabendo ao tribunal competente decidir 
sobre a perda do p osto e da patente dos oficiais e da 
graduação das praças." (grifei). 

Qual deve ser o sentido da norma supra? Parece
nos claro que o que a Constituição Federal prescreve é que 
militares devam ser julgados pela Justiça Militar nos crimes 
militares definidos em lei, e que, uma vez condenados por esses 
crimes, a perda do posto ou da patente deva ser declarada por 
um tribunal de segunda instância, o competente, pois, como 
se sabe, nem todos os estados possuem tribunais militares de 
segunda instância, como é o nosso caso, e, assim, na ausência 
de tribunais militares, a matéria passa a ser de competência 
do Tribunal de Justiça local. 

E qual aratia legis? Parece claro que o fim da norma 
constitucional é cercar de maior cautela as prerrogativas dos 
militares, ao exigir decisão de órgão jurisdicional colegiado, de 
instância mais elevada, por não se desconhecer, em face da 
natureza das funções , da hierarquia e disciplina militar, a 
possibilidade de perseguições injustas por parte de superiores, 
máxime porque é assente que nos órgãos colegiados de 
primeira instância, em que a maioria dos juizes é composta de 
oficiais militares, há sempre maiores possibilidades de decisões 
ditadas por sentimento de ordem pessoal que nascem no seio 
dos quartéis. l 

2 

J á o art. 42 da Carta Magna, à qual a Constituição 
Estadual buscou fundamento, nos seus parágrafos 7° e 8°, 
dispõem, respectivamente: 

''O oficial da Forças Armadas só perderá o posto 
e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele 
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter 
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em 
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tempo de guerra." E, 

''O oficial condenado na Justiça comum ou militar 
a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por 
sentença transitada em julgado, será submetido ao 
julgamento previsto no parágrafo anterior." (grifei). 

Claríssimo, portanto, que o legislador constituinte 
só conferiu essa prerrogativa de foro privilegiado, no tocante a 
competência para a decretação da perda do posto e da patente 
aos oficiais das forças armadas, o que se aplica, por simetria, 
também aos oficiais das polícias militares. 

Note-se, a propósito, que aquela norma de princípio, 
contida no art. 125 § 4°, da CF., que só admite essa prerrogativa 
por condenações da justiça militar, acabou sendo excepcionada 
expressamente pelo parágrafo 8° do art. 42 da mesma carta 
fundamental, que estendeu-a em caso de condenações, de 
oficiais, a penas superiores a dois anos de prisão pela justiça 
comum. Tem-se aqui, então, o princípio lex speciali derrogat 
lex generalis. 

A interpretação sistemática da Carta Política, 
portanto, demonstra que, os oficiais das forças armadas e os 
oficiais das policias militares estaduais gozam sempre daquela 
prerrogativa, o que lhes confere verdadeira vitaliciedade no 
cargo, pois só o podem perder por sentença condenatória 
transitada em julgado, e mais; por órgão diverso do da 
condenação, o que lhes confere umplus em relação até mesmo 
aos membros da Magistratura e do Ministério Público, que são 
conceituados como agentes políticos, detentores de parcela 
da soberania do Estado e que desempenham as mais 
complexas funções na organização jurisdicional, político e 
administrativa nacional. 

Nesse sentido é a doutrina: 

''Dedicando sua vida ao serviço do Estado, o 
militar profissional não pode deixar de ter certas garantias, 
como as outorgadas ao funcionalismo civil. Goza de 
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aposentadoria; e os oficiais. no Brasil. da estabilidade em 
termos de verdadeira vitaliciedade. De fato, o oficial só 
perde o posto e a patente em virtude de sentença 
condenatória transitada em julgado que lhe impuser pena 
restritiva de liberdade de duração superior a dois anos, 
ou em virtude de decisão de Tribunal Militar que o considere 
indigno do oficialato ou com ele incompatível."(Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, in Curso de Direito Constitucional
Saraiva-1190-pág.21O). (grifei) 

O mesmo já não ocorre com os praças, gênero no 
qual se inserem os cabos, soldados, sargentos e subtenentes,3 
que só gozam dessa prerrogativa de foro, em relação a 
decretação da perda da graduação, quando se tratar de 
condenações por crimes militares, oriundas da justiça militar, 
visto que a Constituição Federal em nenhum momento conferiu
lhes essa garantia, em nenhum momento exepcionou a regra 
de competência estabelecida no art. 125 § 4°, como o fez em 
relação aos oficiais. 

Quisesse o legislador constituinte estender a 
garantia aos praças também, nas condenações por crimes 
comuns, evidentemente te-lo-ia feito, no mesmo parágrafo 8° 
do art. 42 da CF., ou em qualquer outro dispositivo. 

Segue-se, então, que a constituição cidadã, 
generosa na concessão de foro por prerrogativa de função, 
dispôs à exaustão sobre o assunto e em nenhum dispositivo 
deixou margem para inovação legislativa sobre essa relevante 
questão de processo. 

E, é assente , onde a constituição não excepciona a 
norma geral que ela dita, não cabe à lei infra-constitucional e 
nem mesmo à consti tuição do estado excepcionar, máxime 
quando estabelecem privilégios que infringem os princípios da 
isonomia, sem fund amento lógico e sem uma finalidade 
legitimada pelo Direito.4 

Releva acentuar que a autonomia legislativa para 
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organização da Justiça dos Estados Membros, encontra limites 
nos princípios demarcados nos diversos parágrafos do art. 125 
da Carta Política, entre eles o quarto parágrafo, que dispondo 
expressamente sobre o tema relativo à competência dos 
tribunais militares, não fez qualquer delegação aos estados 
sobre a matéria. 

Não tendo havido autorização da Constituição 
Federal, não era lícito à Constituição do Estado estender o 
privilégio de foro a todos os integrantes da corporação militar 
como fez, com o que acabou por propiciar, a um só tempo, 
infringência inequívoca ao princípio constitucional do juiz 
natural, que é o juízo da condenação, e a supressão de um 
dos graus de jurisdição. 

Com efeito, o malsinado art. 143 § 1°, da c.E. é de 
conteúdo estritamente processual, matéria de competência 
legislativa privativa da União Federal, como prescreve o art. 
22, I da CF., afigurando-se o seu advento em manifesta invasão 
de competência às matérias de iniciativa exclusiva do ente 
político federal. 

E nem se argumente com a possibilidade de 
competência legislativa suplementar, posto que há lei federal 
vigindo sobre a matéria, ou seja, o Código de Processo Penal, 
recebido pela Carta Magna, que em matéria de competência 
processual, seguiu a tradição de manutenção do princípio da 
unidade do direito objetivo federal, segundo a predominância 
do interesse geral ou nacionaJ.5 

A competência legislativa suplementar dos estados, 
ademais, tem como premissa o atendimento de necessidades 
regionais para uma prestação de tutela jurisdicional ágil, rápida 
e eficaz, em que se favoreça o acesso dos mais humildes, 
através de mecanismos próprios, em perspectiva mais 
dinâmica, interesses gerais que, à toda evidência, não 
encontram correspondência na norma or a inquinada, de 
conteúdo meramente corporavitista.6 
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E tal é a incoerência gerada pela norma objurgada 
que, se um funcionário público civil graduado, um Vereador, 
um Secretário Municipal ou um Delegado de Polícia, por 
exemplo, vierem a ser condenados por um crime comum, com 
pena privativa de liberdade igualou superior a um ano, hoje, 
de acordo com a lei n° 9.268/96, inexoravelmente podem perder 
o cargo por decisão do próprio juízo da condenação, a despeito 
da alta representatividade das suas funções, enquanto o 
soldado não se subordinaria ao órgão monocratico do Poder 
Judiciário, um verdadeiro absurdo, que fere de morte o princípio 
da razoabilidade, situação que o hermeneuta deve, de pronto, 
repelir! 

Ora, é lição corrente na doutrina constitucional que 
o interprete deve extrair o sentido lógico e sistemático das 
normas, segundo a unidade do sistema, sem descurar dos 
elementos históricos, de acordo com a dinâmica das relações 
sociais em constante movimento, na perspectiva de que as 
leis põem-se a serviço do Direito que há de se adaptar às 
exigências da vida atual. 

No regime do direito anterior, ou seja, no período da 
ditadura militar, em que outros valores não democráticos 
gozavam de preeminência, essa distorção de fato ocorria 
porque a Carta de 1967, com as alterações posteriores, 
dispunha no seu art. 93, § 3°, que "o militar" condenado, quer 
pela justiça militar, quer por "tribunal civil", só estaria sujeito a 
perda da patente ou do posto por decisão do tribunal militar, o 
que rendia margem -razoável, diga-se- à interpretação de que 
o termo "o militar" compreendia tantos os oficiais quanto os 
praças . 

Todavia, atentando-se para os termos do art. 42, § 
7° e 8°, da constituição vigente, reconhecidamente a mais 
democrática de que se tem notícias na história do país, verifica
se que o constituinte substituiu o termo "militar" pela designação 
específica "o oficial", com o que, também pelo critério literal, 
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não deixou a menor dúvida quanto ao seu propósito de corrigir 
essa distorção, rompendo, assim, com a "rançosa tradição das 
constituições anteriores". 

Em suma, a norma contida no art. 143 § 10 da C.E. 
apresenta-se em flagrante incompatibilidade com a Carta 
Magna, que em face do princípio da supremacia, é quem 
confere fundamento de validade a todo o sistema constitucional, 
por força do qual, diante de conflito de leis , de diferentes graus 
hierárquicos, as normas inferiores cedem em favor das normas 
superiores, de acordo com o princípio da verticalidade das 
normas. 

Ensina José Afonso da Silva: 

''Nossa Constituição é rígida. Em conseqüência, 
é a lei fundamental e suprema do Estado brasileiro. Toda 
autoridade só nela encontra fundamento e só ela confere 
poderes e competências governamentais. Nem o governo 
federal, nem os governos dos Estados, nem os dos 
Municípios ou do Distrito Federal são soberanos, porque 
todos são limitados, expressa ou implicitamente, pelas 
normas positivas daquela lei fundamental. Exercem suas 
atribuições nos termos nela estabelecidos." (in Direito 
Constitucional Positivo-RT -1990-pág.45). 

E, abordando o tema inconstitucionalidade por ação, 
arremata: 

"O fundamento dessa inconstitucionalidade está 
no fato de que do princípio da supremacia da constituição 
resulta o da incompatibilidade vertical das normas da 
ordenação jurídica de um país, no sentido de que as 
normas de grau inferior somente valerão se forem 
compatíveis com as normas de grau superior, que é a 
constituição. As que não forem compatíveis com ela são 
inválidas, pois a incompatibilidade vertical resolve-se em 
favor das normas de grau mais elevado, que funcionam 
como fundamento de validade das inferiores." (autor e obra 
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citada-pág.46). 

Sob o ângulo processual, a plena competência do 
juízo criminal de primeira instância para o processo e 
julgamento leva, inexoravelmente, à competência para a 
aplicação dos efeito decorrentes dessa condenação, que 
embora não autom áticos, pois devem ser declarados 
motivadamente, são corolários da decisão judicial condenatória. 

A não se admitir essa ordem de idéias, ter-se-ia 
verdadeiro contraditio in terminus que consistiria em se ter um 
juízo competente para o majus, a condenação criminal com 
todas as suas conseqüências, -inclusive com pena privativa 
de liberdade de duraç ão capaz de provocar a perda natural do 
cargo- e a incompetência para o minus, a declaração da perda 
do cargo ou da função pública, que ficaria a cargo da própria 
corporação militar. 

A solução de encaminhar cópia da sentença ao Sr. 
Comandante da Polícia Militar para instaurar o procedimento 
administrativo-punitivo, fundada no Estatuto dos Servidores 
Públicos Militares do Estado, por outro lado, padece de 
defeituosa interpretação , senão vejamos: 

Referida norma, a LC 026/93 diz, no parágrafo 20 

do art. 51 "compete ao Tribunal de Justiça do Estado de 
Mato Grosso julgar os processos oriundos do Conselho 
de Disciplina, referentemente aos aspirantes a Oficial e as 
Praças Graduadas. " 

Ao primeiro lançar dolhos, o fundamento de validade 
da referida norma seria o art. 143, § 10 da Constituição Estadual 
que, como visto, acha-se eivado de inconstitucionalidade, o 
que a conduziria a ineficácia, por padecer do mesmo vício. 
Todavia, outro é o sentido do texto . 

Na verdade, aquele art. 51 não tem qualquer relação 
com o tema aqui tratado , ou seja, aplicação de efeito de 
sentença penal condenatória, não devendo ser interpretado 
isoladamente, mas sim de acordo com o art. 48, que se situa 
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na seção lI, no mesmo capítulo IlI, da mesma lei 26/93 que 
dispõe: "A auditoria da Justiça Militar e o Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, respectivamente, como órgão 
da Justiça Militar Estadual de primeiro e segundo graus, 
são competentes para processar e julgar os servidores 
militares, nos crimes definidos em lei como militares." 
(grifei). 

Nessa linha de entendimento se constata que o 
artigo referido obedeceu o comando do art. 125 § 4° da 
Constituição Federal, que definiu a competência da justiça 
militar para o processo e julgamento dos militares nos crimes 
militares definidos em lei. 

Obvio que a lei estadual mencionada, no seu art. 
48, está apenas se referindo aos órgãos jurisdicionais da Justiça 
Militar; em primeira instância a Auditoria Militar e em segunda 
instância o Tribunal de Justiça do Estado, em face da ausência 
do tribunal militar próprio. (art.125 § 3° da CF). 

E, quando o § 2° do art. 51 diz competir ao Tribunal 
de Justiça do Estado ''julgar os processos oriundos do Conselho 
de Disciplina", só se pode admitir essa competência do tribunal, 
lógicamente, de acordo com o que reza a Constituição Federal, 
nas hipóteses de condenações criminais por crimes militares, 
quando , em regra, são instaurados também procedimentos 
administrativos, e não ampliando a competência do tribunal 
para "decidir" sobre a perda do cargo ou função de todo e 
qualquer policial militar condenado pela Justiça Comum. 

Ao Tribunal de Justiça não compete julgar 
procedimentos administrativos autônomos, quer da corporação 
militar ou da corporação civil ou de qualquer outro órgão da 
administração pública. 

Em suma, o sistema constitucional nos diz que, hoje, 
o oficial da PM. só perderá o posto ou a patente: a) por decisão 
do tribunal militar ( no caso o Tribunal de Justiça do Estado1. 
em ação própria, quando julgado indigno do oficialato ou com 
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ele incompatível ou; b)quando condenado, em sentença 
transitada em julgado, pela justiça comum ou militar a pena 
pri vati va de liberdade superior a dois anos. Já os praças 
graduados só têm foro privilegiado, junto ao Tribunal de Justiça, 
quanto a perda da graduação, se condenados pela prática de 
crime militar. 

Tratando-se de condenação por crime comum, não 
há se falar em procedimento administrativo-punitivo, como 
condição à declaração do efeito penal condenatório, porquanto 
este é instrumento de natureza administrativa destinado a 
comprovação da violação de deveres funcionais, norma interna 
corporis, a que a Justiça Criminal não se subordina . Ao 
contrário, são os atos administrativos que estão sujeitos ao 
controle judicial. 

O processo administrativo, segundo o Direito 
Administrativo é instrumento destinado a verificação de 
irregularidades e transgressões a deveres do cargo, no âmbito 
da repartição competente, em que só a autoridade competente 
pode aplicar as sanções cabíveis, o que não se confunde com 
a hipótese da declaração de efeito penal da condenação 
criminal. 

Seria inusitado supor que após a condenação de 
um policial militar a alta pena de reclusão, por homicídio ou 
qualquer outro crime hediondo, com sentença transitada em 
julgado, ainda se devesse instaurar um " processo 
administrativo" no âmbito da Corporação Militar, dando ensejo 
a um processo híbrido , com uma parte judicial, em que se 
recolheriam as provas necessárias à condenação, e outra parte 
administrativa, onde o Sr. Comandante da Polícia Militar, em 
grau definitivo, decidisse sobre a questão e, portanto, podendo 
reavaliar e repetir a prova produzida em juízo e decidir, inclusive, 
pela manutenção do condenado no cargo, a despeito da 
sentença condenatória já coberta pelo manto da imutabilidade 
da coisa julgada. 
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Ora, é assente a lição de que as responsabilidades 
e as instâncias disciplinar, civil e penal são independentes entre 
si e as sanções correspondentes podem se cumular. Daí que 
a sentença condenatória penal é que irradia efeitos na esfera 
civil e administrativa, tornando certa a obrigação de reparar o 
dano, conferindo ao titular o título executivo judicial e impondo 
os demais efeitos. (art.63 do CPP). 

Oportuno registrar, ad argumentandum, que o novo 
art. 92, I, do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei n° 
9.269/96, de 10 de abril de 1996, já não mais exige sequer a 
demonstração da prática do abuso de poder ou de violação de 
dever para com a Administração Pública em condenações a 
penas privativas de liberdade superiores a quatro anos. Isso 
porque, a própria quantidade da pena já constitui resposta penal 
identificadora da violação dos deveres do cargo, pois o servidor 
público, quando incursiona na prática de crimes graves, viola, 
indiscutivelmente, o princípio da moralidade administrativa, 
pressuposto ínsito na atuação de todo servidor e que rege a 
administração pública em geral. (art. 37 da CF). 

Conclusão: 

1)A perda do cargo público de Policias Militares da 
categoria Praças, como efeito penal específico da sentença 
penal condenatória, deve ser declarada na sentença pelo Juízo 
da Condenação; 

2)A declaração judicial, que deve ser motivada, não 
está condicionada ou dependente de instauração de novo 
procedimento administrativo-punitivo, ou pronunciamento, por 
parte do Comando da Polícia Militar. 

Mauro Viveiros 
Promotor de Justiça no Estado de Mato Grosso 
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I ... as prerrogativas são estabelecidas em proveito do correto cumprimento dos 
misteres que a lei conferiu ao seu titular, pertencendo à própria instituição e não ao 

indivíduo. (Hugo Nigro Mazzilli-O Manual do Promotor de Justiça-pág.25). 

2 O foro por prerrogativa de função está fundado na utilidade pública, no princípio 
da ordem e da subordinação e na independência dos tribunais superiores (José 

Frederico Marques-Elementos de Direito Processual Penal-pág.207). 

3 Praças são os militares não oficiais: de Soldado a Subtenente, no Exército e 
correspondentes nas outras armas, dá-se a denominação genércia de praça. (José 

Afonso da Silva-Direito Con titucional Positivo-RT.-pag.585). 

4 ••• só se tem por lesado o princípio (da isonomia) quando o elemento discriminador 
não estiver a serviço de uma finalidade acolhida pelo Direito. (Celso Ribeiro Bastos

Comentários à Constituição do Brasil-Saraiva-2° Vol.pág.07). 

5 A técnica constitucional adotada em matéria de competência legislativa segue o 
tradicional princípio da predominância do interesse, segundo o qual à União caberão 
aquelas matérias e questões de predominante interesse geral ou nacional, enquanto 
que aos estados caberão as matérias e assuntos de predominante interesse regional, 

e aos municípios os assuntos de interesse local. 

6 Será necessário verificar, concretamente, se o que o legislador pretendeu erigir 
como fator diferenciador se ajusta à finalidade da norma e se o texto dessa norma 
está adaptado às finalidades implícitas ou explicitas do sistema constitucional. 
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A Lei nO 9099/95 e a Justiça Militar 

José Eduardo do Nascimento 
Promotor de Justiça do Estado de Goiás 

1- Modelo de Justiça criminal e a Lei n° 9099/ 
95. 2 - Aplicabilidade dos institutos 
despenalizadores previstos nos artigos 88 e 
89 da Lei nO 9099/95 à Justiça Militar. 2.1 -
Representação nos crimes de lesão corporal 
leve e culposa. 2.2 - Suspensão condicional 
do processo. 3 - Conclusão. 4 - Proposta. 

1 - Modelo de Justiça Criminal e a Lei n° 9099/95. 

Desde os debates entre as Escolas Clássica e 
Positiva, com suas diversas peculiaridades, discute -se o 
fundamento do direito de punir e a finalidade da pena. Quanto 
a esta última, resta a dicotomia entre as teorias que 
caracterizam a pena, ora como retribuição, ora como 
prevenção. 

De acordo com a primeira, a pena é "o mal justo 
com que a ordem jurídica responde à injustiça do mal praticado 
pelo criminoso"l. Clássica, também, neste sentido, é a dialética 
de Hegel, ao afirmar que se o crime é a negação da ordem 
jurídica, a pena é a negação do crime, restaurando a ordem 
violada pela conduta delituosa. 

De acordo com a segunda, "a pena tem um fim 
prático imediato de prevenção geral ou especial do crime 2, 

atuando através da coação psicológica contida na ameaça da 
aplicação da pena prevista em lei. 
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A partir dos estudos da criminologia italiana, 
ressaltou-se o aspecto reeducativo da pena, reservando-se a 
privação da liberdade à hipótese de somente a segregação do 
criminoso do convívio social ser a resposta adequada a 
desajustes de comportamento incorrigíveis. 

Estes os eixos teóricos sobre os quais ergueu-se o 
direito penal moderno, de índole democrática, informado pela 
garantia, em nível constitucional, dos direitos e garantias 
fundamentais do indivíduo, consubstanciadas no princípio maior 
do devido processo legal, diretriz de outros princípios correlatos, 
como o contraditório, a ampla defesa, a motivação e a 
publicidade dos atos processuais. 3 

As principais características deste direito penal são 
a subsidiariedade, fragmentariedade e intervenção mínima. Sua 
atuação, em princípi.o, desencadeia-se quando as demais 
formas de controle social ou jurídico se mostram ineficazes. A 
norma penal incriminadora tem por objetivo resguardar bens 
jurídicos considerados essenciais pela sociedade em 
determinado momento histórico, em determinada cultura social. 
Não são quaisquer bens jurídicos; apenas aqueles que 
representam valores e interesses de altíssima indagação e 
relevância para o grupo social. 

Consagrou--se, assim, um modelo eminentemente 
punitivo de Justiça Criminal, tendo, como finalidade primordial 
a ser perseguida, a aplicação de sanção. Neste sentido, a 
resposta penal, consubstanciada na pena, possui um duplo 
aspecto de repressão e prevenção. 

Notadamente quanto ao aspecto aflitivo da resposta 
penal, foi que o modelo punitivo do direito penal colocou-se 
face à contradição entre a sanção punição e a sanção 
reeducação. 

Assim, o art. 59 do Código Penal, contém íntima 
associação entre a dosimetria penal, vale dizer, quantidade de 
sanção, de um lado, e reprovação do crime e sua prevenção, 
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de outro, em associação típica decorrente do monopólio que 
detém o Estado sobre a legalidade e o uso legítimo da força, 
tendo P?r critério o grau de censurabilidade ou reprovabilidade 
social da conduta do agente. 

O ponto central desta crise tem sua expressão mais 
evidente no que se convencionou chamar movimento da lei e 
da ordem, sempre reavivado face ao incremento de práticas 
delitivas, que geram repercussão e insegurança sociais. Além 
de representar expressão do direito penal como punição, 
expressa também a ideologia da punição como solução para a 
criminalidade social, acentuando a esfera simbólica de atuação 
do direito penal. Nesta esfera, observa-se a promoção de um 
direito penal cada vez menos subsidiário, atribuindo-se à norma 
incriminadora o poderoso efeito de reduzir a delinqüência, 
desempenhando o papel de fonte primária de controle social. 
Reduz-se, de outro lado, a esfera de liberdade do indivíduo, 
seja no plano da conduta, com inflação legislativa4 de tipos 
incriminadores, seja no plano processual, reduzindo-se as 
garantias do acusado no curso do processo. 

Foi em meio à crise do modelo baseado no culto à 
aplicação de pena privativa de liberdade, e do direito penal 
como controle social calcado na intimidação causada pelo temor 
da aplicação da pena, que adveio a Lei n° 9099/95, significando 
mais que a criação de um novo procedimento, para 
determinadas hipóteses, mas inserindo um novo modelo de 
Justiça Criminal, que não tem por finalidade precípua a 
aplicação de pena, mas, ao contrário, evitar sua aplicação, 
através de institutos tendentes à despenalização. Nesta esfera 
de consenso, o cidadão, validamente, dispõe do processo 
enquanto garantia constitucional, ao passo em que a sociedade 
desiste da persecução criminal e de eventual aplicação de pena. 

A lei dos juizados especiais, na parte criminal, 
contém as chamadas medidas despenalizadoras, consistentes 
na transação, na suspensão condicional do processo, na 
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composição dos danos extintiva da punibilidade e na exigência 
de representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa, 
o que se justifica, no dizer de Damásio, pela necessidade de 
que "a prisão seja imposta somente em relação aos crimes 
mais graves e a delinqüentes de intensa periculosidade" .5 

No tocante à transação, instituiu -se o que a doutrina 
denominou de princípio da obrigatoriedade regrada, onde, 
verificando a presença de seus pressupostos, o membro do 
Ministério Público, em vez de oferecer denúncia, propõe a 
aplicação de pena não privativa de liberdade. 

A proposta de transação constitui, da mesma forma 
que o oferecimento de denúncia, expressão da opinio delicti 
do Promotor de Justiça.6 E , verificada a hipótese de agir, não 
pode o membro do Ministério Público recusar seu oferecimento. 
Trata-se de poder-dever, correlato ao direito penal público 
subjetivo de liberdade do suposto autor do fato, em evitar a 
persecução criminal, através de acordo. A transação penal é 
instituto informado pelo princípio segundo o qual o 
procedimento peran te o Juizado Especial Criminal deve 
objetivar, sempre que possível, a reparação dos danos e a 
aplicação de pena não privativa de liberdade. 

A transaç ão associa-se às infrações de menor 
potencial ofensivo, com fundamento no art. 98 da Constituição 
da República de 1988. E quanto a estas infrações, o art. 61 da 
Lei 9099/ 95 exclui aqueles casos em que a lei preveja 
procedimento especial , como é o processo penal militar. 

No artigo 74 # único da lei n° 9099/95, o legislador 
criou exceção à sistemática do código penal, ao estatuir que a 
composição dos danos civis, nas ações privada e pública 
condicionada à representação do ofendido, acarretaria a 
renúncia ao direito de queixa ou representação. 

Nas hipó teses em que a persecução criminal 
depende de atuação do próprio ofendido, a lei, ponderando 
interesses e valores, estabeleceu que nas infrações de menor 

]20 CONCQCcI3c130 NAGONJU DO flflN/cI3nm o PÚ/JUCO I LIVRO DE TESES - TOMO 2 



potencial ofensi vo a composição dos danos civis acarreta maior 
satisfação para o ofendido e a sociedade, que a persecução 
criminal, através do processo. 

2 - Aplicabilidade dos institutos despenalizadores 
previstos nos artigos 88 e 89 da Lei n° 9099/95 à Justiça Militar. 

2.1 - Representação nos crimes de lesão 
corporal leve e culposa. 

Diante do delito de lesão corporal previsto no art. 
129 do Código Penal, podemos identificar de plano o sujeito 
passivo da violação ao bem jurídico tutelado: o indivíduo 
vitimado pela conduta lesiva. A sociedade, apenas 
indiretamente, por via oblíqua, neste caso, tem seu interesse 
na integridade física de seus membros e na tranqüilidade da 
ordem social. 

Embora a integridade física não seja bem jurídico 
disponível, o legislador da Lei 9099/95 entendeu criar nova 
forma despenalizadora, ao ditar que a persecução criminal 
referente aos delitos de lesão corporal leve e culposa exigirá 
representação como condição de procedibilidade, condição 
superveniente da ação ou de prosseguibilidade para os 
processos em curso. 

Entretanto, assim não ocorre na Justiça Militar. 

Quando um policial militar, no exercício de suas 
funções, comete um crime de lesão corporal, ao lado da vítima, 
enquanto sujeito passivo da violação, surge o interesse do 
Estado e da sociedade, no correto e regular desempenho do 
poder de polícia por seus agentes, que nesta qualidade atuem. 
A lesão jurídico-penal, neste caso, possui dupla subjetividade 
passiva: de um lado a vítima da conduta lesiva, violada em 
sua integridade física; de outro, o Estado, na perspectiva do 
regular exercício das funções assumidas pelas instituições 
militares? . E este interesse público, tendo como titulares o 
Estado e a própria sociedade, não pode ficar sujeito à 
discricionariedade do ofendido em oferecer representação. 
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Aplicar o disposto no artigo 88 da Lei n° 9099/95 ao 
delito de lesão corporal leve ou culposa, quando este for crime 
militar, significa ampliar a mesma disciplina jurídica a esferas 
de tipicidade que não guardam entre si nexo de identidade de 
razão. 

Neste sentido, é a sistemática da legislação penal 
militar, que em seu artigo 121 determina: 

art. 121 - A ação penal somente pode ser 
promovida por denúncia do Ministério Público 
da Justiça Militar. 

E diz o art. 29 do Código de Processo Penal Militar: 

art. 29 - A ação penal é pública e somente pode 
ser p romovida por denúncia do Ministério 
Público Militar. 

As únicas hipóteses de requisição referem-se aos 
artigos 136 a 141, sendo do Ministério Militar ou do Ministério 
da Justiça, conforme a hipótese, em crimes contra a segurança 
externa do país que, por sua especificidade, exigem 
manifestação dos referidos órgãos quanto à conveniência da 
ação penal, que, em qualquer caso, será pública. Ademais, o 
direito penal militar desconhece os institutos do perdão do 
ofendido, perempção e decadência, inerentes à ação penal 
pri vada e pública condicionada, esta na hipótese da 
representação. 

Da mesma forma, encontraremos formidável 
exemplo da indisponibilidade do interesse público na 
persecução criminal no Código Eleitoral. Diz o art. 355: 

art. 355 - As infrações penais definidas neste 
Código são de ação pública. 
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Esta norma aplica-se a tipos penais definidos como 
crimes eleitorais, como os crimes contra a honra - calúnia, injúria 
e difamação, (art. 324, 325 e 326 do Código Eleitoral), quando 
praticados em propaganda eleitoral ou visando a fins de 
propaganda. E isto se explica pelo fato de que, quando alguém 
calunia, injuria ou difama outrem, em virtude de propaganda 
eleitoral, não é apenas a vítima ferida em sua moral externa 
ou interna o sujeito passivo da violação. O próprio Estado é 
violado em seu interesse em que as eleições se procedam em 
clima de normalidade, e não de turbulência. Por isso, a ação é 
pública incondicionada nestes casos, eis que, não pode a vítima 
lesada em sua moral interna ou externa dispor do interesse 
estatal na regularidade das eleições. 

Daí permite-se concluir não ser possível estabelecer 
tratamento completamente uniforme para os crimes contra a 
honra tipificados no Código Eleitoral e aqueles descritos no 
Código Penal comum, tendo em vista a diferença específica 
decorrente da subjetividade passiva. 

E tão cuidadoso foi o legislador penal eleitoral com 
este interesse, que tipificou no art. 342 crime próprio de membro 
do Ministério Público, que não oferece denúncia no prazo legal. 
E, ainda, crime próprio de juiz, que na hipótese anterior, não 
representar contra o membro do Ministério Público, conforme 
art. 343 do Código Eleitoral. 

De lembrar-se, por outro lado, que, na técnica do 
Código Penal, toda ação é de iniciativa pública e 
incondicionada, salvo quando a lei expressamente declarar que 
somente se procede mediante queixa ou representação. Assim, 
devemos ver nos artigos 355 do Código Eleitoral e 29 do Código 
Penal Militar, reforço pleonástico do legislador, não disposto a 
transigir com o interesse público subjacente às normas penais 
incriminadoras contidas naqueles diplomas legais. 

Por isso, verifica-se a incompatibilidade entre o art. 
88 da Lei 9099/95 e a sistemática da ação penal consagrada 
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na legislação penal militar. 

Não se pode estabelecer instituto, informado pelo 
direito penal do consenso, onde não há outra regra que não a 
indisponibilidade, integrada principiologicamente ao sistema do 
Código Penal Militar. Não pode a vítima de lesão corporal leve 
ou culposa, praticada por policial militar, no exercício de suas 
funções, dispor do interesse público do Estado e da sociedade 
em que os agentes do poder de polícia regularmente 
desempenhem suas funções, sem excesso nem abusos, 
subtraindo ao Ministério Público - na defesa de interesses 
relevantes da sociedade, a análise dos pressupostos para a 
deflagração da persecução criminal. 

2.2 - Suspensão condicional do processo 

Cabível, entretanto, se afigura a suspensão 
condicional do processo, ou sursis processual. 

Além dos argumentos que inspiram a inserção da 
Lei 9099/95 enquanto novo modelo de persecução criminal, 
não se vislumbra a contradição acima apontada de se conferir 
disponibilidade de um interesse a quem não é seu legítimo 
titular. 

De fato, a proposta de suspensão é feita pelo 
Ministério Público, representante da sociedade. Por outro lado 
o Estado, sociologicamente considerado, constitui a sociedade 
politicamente organizada. 

Portanto, se a suspensão do processo constitui 
instituto de despenalização, na medida exata em que visa a 
evitar a aplicação de pena, está-se legitimamente dispondo do 
interesse do Estado em zelar pelo regular exercício do poder 
de polícia por seus agentes, tendo em vista que é o Ministério 
Público, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
exercendo munus público fiscalizatório, que, verificando a 
existência de pres supostos autorizadores, vale dizer, 
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identificando a hipótese de agir, proporá a suspensão do 
processo. 

Nem se argumente que a medida acarretaria 
impunidade generalizada de infindáveis abusos cometidos 
rotineiramente por policiais militares. É que a impunidade, vale 
dizer, a não aplicação de pena, é justamente o objetivo que 
inspirou o legislador da Lei n° 9099/95. O argumento da 
impunidade é característico do pensamento jurídico 
influenciado pelo rigor do modelo de Justiça Criminal e de 
atuação do Ministério Público tendentes à aplicação de pena, 
modelo este já superado, em nível doutrinário, pela constatação 
da crise do sistema aflitivo de resposta penal, e em nível 
legislativo, pela lei dos juizados especiais criminais. 

Por outro lado, não se retira ao membro do Ministério 
Público a avaliação dos requisitos para a proposta de 
suspensão condicional do processo, notadamente os de ordem 
subjetiva, vale dizer, a análise da culpabilidade, antecedentes, 
conduta social, personalidade do agente, bem como os motivos 
e circunstâncias do crime. 

3 - Conclusão 

Da mesma forma pela qual se pode afirmar que o 
direito penal moderno, em sua origem, no século XVIII, 
informado pelo princípio da legalidade, surgiu como superação 
de um modelo autoritário e inquisitivo, sufocador de garantias 
e liberdades do indivíduo, pode-se estabelecer que, a 
introdução no ordenamento jurídico penal pátrio de institutos 
despenalizantes, informados pelo consenso, representa um 
novo modelo, em superação ao anterior, que era voltado à 
produção de uma resposta penal aflitiva. 

De forma correlata, a atuação do Ministério Público 
no processo penal também evoluiu, de antepassada concepção 
caracterizadora de órgão sistemático de acusação, para 
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instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
encarregada de um munus público fiscalizatório, vinculada à 
defesa da ordem jurídica e a interesses sociais e individuais 
indisponíveis que, verificando a presença das condições da 
ação, vale dizer, fo rmando sua opinio delicti, deduz a 
pretensão punitiva estatal, imputando ao réu a prática de fato 
penalmente relevante. Por fim, com a edição da Lei n° 9099/ 
95, inseriu-se em suas atribuições, como expressão de sua 
opinio, a busca - não de aplicação de pena privativa de 
liberdade, mas de resposta penal produzida através de 
consenso, evitando o processo, se presentes os respectivos 
pressupostos, e almej ando, sempre que possível, a conciliação 
e a reparação dos danos. 

Pela primeira vez no ordenamento constitucional 
brasileiro, inseriu-se previsão legal permitindo, nas hipóteses 
de infração de menor potencial ofensivo, vale dizer, de não 
relevante lesividade a bens jurídicos tutelados pela norma 
penal, o consenso na persecução criminal, presentes as 
hipóteses previstas em lei, atribuindo -se ao membro do 
Ministério Público a incumbência de agir para evitar o 
processo.8 

Na transação e na suspensão do processo, é o órgão 
representante da sociedade que articula o acordo, sob posterior 
controle do Estado-Juiz. Nada obsta, desta forma, que seja o 
s urs is processual aplicado à Justiça Militar, eis que, a 
especificidade de sua jurisdição, e o interesse maior da 
sociedade no regular exercício do poder de polícia por seus 
agentes, estarão sendo avaliados por órgão de instituição que 
legitimamente representa a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

No que se refere à exigência de representação, nos 
crimes de lesão corporal leve e culposa, · evidente medida 
despenalizadora, uma vez que restringe a esfera de atuação 
do ius puniendi, não é a vítima da conduta lesiva, no plano da 
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realidade delitiva, o único ente violado em seus interesses, 
pois ao Estado e à sociedade interessa a regularidade do 
exercício das funções militares. Portanto, não pode o indivíduo 
lesionado, discricionariamente, optando por representar ou não, 
dispor do interesse público maior e subjacente a ser tutelado 
pela ação penal pública condenatória. 

Não aplicar o art. 88 da Lei n° 9099/95 à Justiça 
Militar implica, por isso mesmo, em reconhecer e valorizar a 
própria atuação do Ministério Público como defensor de 
interesses maiores e de relevante indagação para a sociedade. 

4 - Proposta de tese. 

a) A lei n° 9099/95 instituiu um novo modelo de 
persecução criminal, com fundamento constitucional, em 
hipóteses previstas em lei, informado pela despenalização 
enquanto finalidade a ser atingida pelo devido processo legal. 

b) Aplica-se o artigo 89 da lei n° 9099/95 à Justiça 
Militar. 

c) O delito de lesões corporais, enquanto crime 
militar impróprio, possui dupla subjetividade passiva: a vítima 
da conduta ofensiva à integridade corporal e o Estado, pela 
prática de conduta em detrimento das instituições militares, 
em prejuízo do serviço público. 

d) Não se aplica o artigo 88 da lei n° 9099/95 à 
Justiça Militar, face à indisponibilidade, pela vítima das lesões, 
do interesse público na regularidade do exercício do poder de 
polícia, decorrente da subjetividade passiva. 

I BRUNO, Aníbal - Direito penal, 2" edição, Rio de Janeiro : Ed. Forense, 

1967, p. 79 . 

2 Idem. 

3 No dizer de Ada Grinover, estes princípios não são apenas garantias ou 
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direitos subjetivos das partes, mas garantias do próprio processo, ou seja, 

do regular exercício da atividade jurisdicional. In GRINOVER, Ada Pellegrini, 

FERNANDES, Antônio Scarance e GOMES FILHO, Antônio Magalhães -

As nulidades no processo penal. 6" ed ., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1997, p. 22 . 

4 Inflação legislativa, cuja principal decorrência é o surgimento de um direito 

penal estratificado em níveis que entre si não guardam coerência, e por 

vezes se colocam em relação de contrariedade, dificultando a administração 

da justiça e gerando perplexidade na doutrina. 

5 JESUS, Damásio E. de - Lei dos juizados especiais criminais anotada, 

2" ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 6. 

6 Contra: FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias e LOPES, Maurício Antônio Ribeiro 

- Comentários à lei dos juizados especiais cíveis e criminais, São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 1995, p. 344, para os quais não se confunde exercício 

do direito de ação com a proposta de transação . 

7 Vistos pela ótica da cl assificação dos crimes quanto ao bem jurídico 

tutelado, tal qual consagrado no Código Penal comum, os crimes nele 

definidos, entre os quais os crimes contra a pessoa, quando tipificados como 

crimes militares, representam também crimes contra a Administração Pública 

- o que justifica sua inserção na justiça especializada militar. As hipóteses 

previstas no artigo 9° do Código Penal Militar constituem precisamente norma 

de extensão típica a definir o crime militar impróprio, caracterizando, então, 

o interesse público na proteção do exercício regular das funções policiais 

militares. 

8 E este será o devido processo legal para as infrações de menor potencial 

ofensivo, com fundamento constitucional previsto no art. 98 da Constituição 

da República. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO, OPINIO DELICTI 
LEI 9299/96, ART. 2°, §2° 

Geraldo Batista de Siqueira - Procurador de Justiça e professor 
de Direito Penal e Processual Penal - UCG 

Jorge Gabriel Moisés - Procurador de Justiça e Professor de 
Direito Penal 

Mirthes Almeida Guerra Marques - Procuradora de Justiça 

Osmar Prudente - Procurador de Justiça 

1 - INTRODUÇÃO 

O Ministério Público, por injunção constitucional, 
titular exclusivo da ação penal pública, forma sua "opinio delicti" 
sobre uma diversidade de elementos, dados de convicção, 
entre os quais o inquérito policial, civil ou militar. O art. 27, 
CPp, articulado com os arts. 12,39, § 5°,46, § 1°, CPP, explicita, 
o quanto necessário, acerca da possibilidade de ajuizamento 
da peça acusatória, alheia ao suporte de uma investigação 
policial. Além da base normativa mencionada temos, para o 
reforço da assertiva, o que vem disposto nos arts. 26, I, b"; 11 e 
IVe §§ 1° e 2°, da Lei 8625/93, mais os arts. 129, VI e VIII da 
constituição federal e 47, CPP. 

Uma lei, no mínimo curiosa, a Lei 9299/96, art. 2°, § 
2°, insinua, com a possibilidade de vinculação do Ministério 
Público, no ato de sua "opinio delicti", à "informatio delicti", 
produzida, segundo a insinuação, com exclusividade, através 
de IPM". "Nos Crimes dolosos contra a vida, praticados contra 
civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial 
militar à Justiça Comum." 

No encaminhamento, já se pode observar dois 
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graves equívocos da lei: encaminhará o IPM à Justiça comum 
ao invés de fazê-lo, direcionado ao Ministério Público, como 
decorrência do disposto no art. 129, I, da Constituição Federal 
e a remessa seria feita pela Justiça militar e não pela autoridade 
dirigente do IPM. 

Anteriormente à Emenda Constitucional n° 07, vinda 
com o famoso pacote de abril, havia clara interpretação simular, 
do Supremo Tribunal Federal (sumula - 297), no caso de crime 
praticado por militar contra civil, como por exemplo, o homicídio 
no qual o foro era da Justiça Comum". "Os oficiais e praças 
das milícias dos Estados no exercício de função policial civil 
não são considerados militares para efeitos penas, sendo 
competente a Justiça comum para julgar os crimes cometidos 
por ou contra eles". 

Com o advento da alteração legal mencionada, a 
ementa do Supremo Tribunal Federal perdeu, por inteiro, 
qualquer aplicação, já que se transferia para o âmbito da Justiça 
Castrense a competência para o processo e julgamento na 
situação apontada. 

O Ministério Público, no exercício da ação penal 
pública, na esfera civil ou militar, ficaria vinculado à produção 
probatória, vinde de eventual IPM". 

É o que vamos ver no curso do presente trabalho 
que, aliás, é o seu obj eto. 

2 - OPINIO DELICTI DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A formação , pelo órgão acusatório, da opinião sobre 
o fato, na sua materialidade típica e autoria, a causa objetiva e 
subjetiva, a "opinio delicti", expressão de sabor doutrinário e 
forense, não deve e não pode contar com a colaboração de 
juiz, autoridade policial, etc. Esta última, na, prática diária, limita 
sua colaboração à feitura da informatio delicti", atividade que 
não é essencial ao m agistério acusatório na deflagração da 
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relação processual, conforme vimos, em linhas passadas, 
segundo textos expressos da própria lei. 

A famosa lei, felizmente, talvez por um descuido de 
seus inspiradores (as emendas) não erigiu o inquérito policial 
militar em condição única da ação penal (no aspecto da 
produção probatória inicial). 

O Ministério Público, não pode ficar fugido a um 
circulo restrito e predeterminado de prova, o que tornaria nula 
sua atividade de valoração. A Constituição Federal, Lei Maior, 
dá-lhe o espaço suficiente para a busca da verdade, necessária, 
indispensável à justa composição do litígio, já que ele é o 
Paladimo de Verdade Real (art. 129, VI e VIII), além das 
previsões da Lei 8625/93, cujos artigos já foram citados. 

3 - IMPRESCINDmILIDADE DE INQUÉRITO 
POLICIAL MILITAR (IPM) 

Seria imprescindível, como condição da ação penal, 
o suporte probatório e em caráter de exclusividade, produzido 
no inquérito policial militar? O próprio texto legal, art. 20

, § 20
, 

da Lei 9299/96. de 29/08/96, não dá a resposta afirmativa. A 
legislação prevê a propriedade jurídica do IPM, como base 
probatória para a deflagração de "persecufio criminis, in 
judicio"), porém, sem exclusividade. Base probatória, não "a 
base probatória". Quisesse a lei a exclusividade do IPM, como 
a "informatio delicti", te-lo - feito, a exemplo do que fez a 
Constituinte de 88, no art. 129, I: "São funções institucionais 
do Ministério Público: I - Promover, privativamente, a ação penal 
pública na forma da lei", o art. 100 do Código Penal, com a 
redação vinda na Lei 7209 de 11/07/84. Ou, ainda, quando a 
norma jurídica utilizar-se de expressão designativa de 
exclusi vidade. 

O art. 30, I da LC40 - trazia: São funções 
institucionais do Ministério Público: promover a ação penal 
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pública. Entendeu-se, durante algum tempo, que a ação pública 
era privativa do Ministério Público, até que veio a súmula 601 
(STF), hoje sem efeito em face do art. 129, I - CF. 

Não vincula a notitia criminis, originário de IPM, o 
órgão da acusação , quando da propositura da inicial 
postulatória. Vinculá-lo seria como transferir-se para a atribuição 
de autoridade policial militar, encarregado do IPM, a função 
acusatória, privativa do Ministério Público. Por vias oblíquas, o 
ato acusatório seria desviado de seu legítimo titular, o Ministério 
Público, para autoridade ilegítima. 

Em face do sistema acusatório, quase pleno (art. 
129, I, CF), copiosa é nossa jurisprudência, no sentido de que 
ao magistrado , na direção do processo, é defeso o 
indeferimento de pedidos de realização de deligências, tidas 
pela acusação como imprescindíveis ao oferecimento da 
denúncia (art. 16 , CPP) . Admissível a posição judicial, de 
avaliação da necessidade da diligência solicitada, a "opinio 
delicti" estaria sendo deslocada do âmbito da ação penal para 
a jurisdição, pese embora, a clareza do texto constitucional. 
Sobre a solicitação de diligências não deve incidir qualquer 
juízo de valoração quanto a seu cabimento, pela autoridade 
judiciária ou policial. 

Num encontro de Delegados de Polícia, realizado 
em Porto Alegre, no ano passado, possivelmente, sugeriu-se, 
com rara infelicidade, que do Ministério Público fosse retirada 
a atribuição de requisitar a realização de diligência, requisição 
substituída pela simples sugestão, nesses termos: "sugiro (do 
Promotor ao Deleg ado) a realização de tais ou quais 
diligencias" : A acusação, ainda que sem os aspectos formais 
e sempre, passaria para o âmbito das autoridades, incumbidas 
da atividade investigatória. Ela é que valoraria a conveniência, 
necessidade das diligências imprescindíveis ao oferecimento 
da denúncia. 

No episódio do esquadrão da Morte, de trágica 
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memona, várias foram as investigações realizadas pelos 
membros do Ministério Público, como Hélio Pereira Bicudo, 
Dirceu de Mello e Alberto Marino Júnior, após os quais os 
mesmos nomes do Pasquex Bandeirante ofereceram as 
correspondentes denúncia que, recebidas, foram mantidas pelo 
STF, denegando, para tanto, várias ordens de habeas corpus. 

Recentemente, o STJ, vem de pronunciar-se pela 
compatibilidade entre investigação e propositura de ação pelo 
Ministério Público (RT-707/376). 

4-CONCLUSÕES 

I - O Ministério Público, na titularidade da Ação Penal 
Pública, é livre, não sofrer limitações, na coleta e avaliação de 
provas, para a formação de sua "opinio declicti" . 

H - A lei 9299/96, em seu art. 2°, §2°, institui o IPM 
como uma forma de ato formal de investigação, nada mais, 
ficando aberta a via probatória para outras iniciativas; 

IH - Nos procedimentos, previstos no Código de 
Processo Penal, prevê-se, como prática investigatória mais 
constante, o inquérito policial, sem, no entanto o 
acompanhamento de sua obrigatoriedade, indispensabilidade, 
como fonte inspiradora da convicção acusatória do autor da 
ação penal. 
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CRIMES DE TRÂNSITO - LEI N° 9.503/97 
DISPOSIÇÕES GERAIS: Uma Interpretação Possível 

nos Paradigmas do Direito Penal Democrático 

Edison Miguel da Silva Jr é Procurador 
de Justiça em Goiás e Coordenador do 
Centro de Apoio às Promotorias Criminais. 
Mozart Brum Silva é Promotor de Justiça e 
Presidente da Associação Goiana do 
Ministério Público. 

DIREITO PENAL DEMOCRÁTICO 

Quando os representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembléia Nacional Constituinte, promulgaram 
a atual Constituição Federal, além de instituírem um Estado 
Democrático de Direito, também definiram um Direito Penal 
Democrático que deve ser mínimo e garantístico, tendo por 
missão a defesa dos direitos humanos. 

Infelizmente, nesses dez anos da Constituição 
"Cidadã", o legislador penal, desconhecendo o novo paradigma, 
promove verdadeira inflação de leis penais, na mesma 
proporção na qual a criminalidade aumenta ou pelo menos 
cresce o seu temor na sociedade. 

A Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro, 
Capítulo XIX - Dos Crimes de Trânsito) é mais um triste 
exemplo desse intervencionismo penal cada vez mais intenso, 
abrangente e ineficaz no controle da conduta tipificada . 
Confirmando que a "intervenção penal não objetiva mais tutelar, 
com eficácia, os bens jurídicos considerados essenciais para 
a convivencialidade, mas apenas produzir um impacto 
tranqüilizador sobre o cidadão e sobre a opinião pública, 
acalmando os sentimentos, individual ou coletivo, de 
insegurança" (Alberto Silva Franco in Eugenio Raúl Zaffaroni e 
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José Henrique Pierangeli, Manual de Direito Penal Brasileiro, 
RT, 1997, p.10). 

Apesar disso, a Lei existe! Devemos, pois, buscar a 
interpretação possível nos paradigmas do Direito Penal 
Democrático, visando dar maior eficácia ao texto legal em vigor, 
sem, contudo, ter ilusão de que a criminalização de condutas 
relacionadas à direção de veículos automotores diminuirá os 
acidentes de trânsito, reduzindo a trágica marca de 27.000 
vítimas fatais por ano, segundo estatística oficial. 

VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

o artigo 340 tem a seguinte redação: "Este Código 
entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação". 

Inicialmente, foi publicado no DOU de 24/09/97 e 
posteriormente (DOU de 25/09/97) ocorreu nova publicação 
do artigo 13, §4°, corrigindo-o. 

Por força do DL 4.657/42-LICC, artigo 1°, §3° : "Se 
antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu 
texto destinada a correção, o prazo deste artigo e dos 
parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação". 
Assim, contados cento e vinte dias a partir da nova publicação, 
o Código de Trânsito Brasileiro começou a vigorar em todo o 
País no dia 23 de janeiro de 1998. 

LEGISLAÇÃO SUBSIDIÁRIA 

O artigo 291 determina que aos crimes de trânsito 
aplicam-se "as normas gerais do Código penal e do Código de 
Processo Penal", além da Lei 9.099/95, no que couber. 

Regra de discutível necessidade, uma vez que a 
legislação mencionada já é subsidiária a todo ordenamento 
pena, não sendo lógico interpretar que o dispositivo restringiu 
essa subsidiariedade. 
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Assim, a expressão "normas gerais do Código Penal" 
compreende aquelas de aplicação geral previstas tanto na Parte 
Geral como na Especial do mencionado estatuto. 

CRIMES DE TRÂNSITO DE MENOR 
POTENCIAL OFENSIVO: COMPETÊNCIA 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

A Constituição Federal, art.98-1, atribuiu 
competência ordinária aos juizados especiais para julgamento 
das infrações penais de menor potencial ofensivo, ficando, 
como é sabido, tal definição para o legislador infraconstitucional, 
o que ocorreu com a Lei 9.099/95 , art.61 : "Consideram-se 
infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos 
desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os 
casos em que a lei preveja procedimento especial" (sem grifo). 

Pela expressão destacada , a Lei 9 .099/95 não 
definiu de forma exclusiva e única o conceito de menor potencial 
ofensivo. Nada impedindo, portanto, o surgimento de novas 
hipóteses, desde que previstas em lei, inclusive com critérios 
outros que não o máximo da pena cominada em abstrato ou a 
inexistência de procedimento especial. 

A Lei 9.503/97, ao admitir a aplicação de institutos 
próprios dos juizados especiais a crimes de trânsito com pena 
máxima superior a um ano, no parágrafo único do art. 291: 
"Aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, 
de embriaguez ao volante e de participação em competição 
não autorizada o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei n° 9 .099, 
de 26 de setembro de 1995", acabou ampliando, por via obliqua, 
o rol dos crimes de menor potencial ofensivo, motivo pelo qual, 
a competência ordinária para os crimes elencados no referido 
parágrafo, é do Juizado Especial Criminal. 

Tal interpretação é a única possível frente ao 
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disposto no inciso I do art. 98 da Constituição Federal que 
somente admite a transação penal, contemplada para os crimes 
de trânsito elencados no parágrafo único do art. 291 do CTB, 
para infrações penais de menor potencial ofensivo. 

Quanto aos crimes previstos no CTB cuja pena 
máxima não seja superior a um ano, a competência ordinária 
dos Juizados está definida pelo caput do art.291 c/c 61 da Lei 
n° 9.099/95. 

Assim, são da competência ordinária dos juizados 
todos os crimes previstos no CTB, exceto o homicídio culposo. 

INTERDIÇÃO DO DIREITO DE 
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR 

A interdição do direito de dirigir está regulada em 
diversos dispositivos do nosso ordenamento jurídico, podendo 
ser aplicada como medida administrativa ou judicial. 

Como medida administrati va pode ocorrer com o 
recolhimento, apreensão ou cassação do documento de 
habilitação e com a suspensão do direito de dirigir, nas formas 
previstas nos artigos 160 e §2°, 256, 261, 263, 272. 

Como medida judicial pode ser decretada como 
providência cautelar, como pena e ainda como efeito extrapenal 
da condenação. 

Cautelarmente, tratando-se de crime de trânsito, 
pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, 
fundamentada na garantia da ordem pública, de ofício ou por 
provocação (art. 294), sujeita ao controle recursal (art.294, 
parág.único). 

Decorrente de sentença penal condenatória, pode 
se dar em três hipóteses: como penalidade principal, isolada 
ou cumulativamente com outras penalidades (art. 292). 

Interdição do direito de dirigir, como penalidade 
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principal, está prevista na norma penal incriminadora 
(cominação específica), limitada a duração de dois meses a 
cinco anos (art.293). 

Também está prevista genericamente para os 
crimes de trânsito no artigo 296 (cominação genérica), 
cumulativa com as demais sanções aplicáveis, no caso de 
reincidência específica, também com duração de dois meses 
a cinco anos. 

Pode, ainda, ser aplicada isoladamente, ou seja, 
autônoma e substituta de privativa de liberdade, como 
modalidade de penas restritivas de direitos, na forma prevista 
no Código Penal, artigos 43 e seguintes. 

Nessa última hipótese, há que se considerar 
derrogado tacitamente o artigo 57/CP, na parte em que prevê 
a aplicação da pena restritiva de direito prevista no art. 47, IH, 
somente aos delitos culposos de trânsito. Ora, se o CTB criou 
crimes de trânsito dolosos e toda a filosofia da nova lei é no 
sentido de tirar de circulação os infratores da lei de trânsito, a 
restrição contida naquele dispositivo é incompatível com o novo 
ordenamento jurídico e, portanto, não pode vigorar. 

Por fim, a interdição do direito de dirigir veículo 
como medida judicial, pode ocorrer por força do artigo 92-HI do 
Código Penal, ou seja , como efeito da condenação quando o 
veículo for utilizado como meio para a prática de qualquer crime 
doloso, seja de trânsito ou não. 

MULTA REPARATÓRIA 

No modelo clássico de Direito Penal, baseado na 
crença da coação psicológica (Feuerbach, 1775-1833), o 
Estado busca, tão-somente, realizar a sua pretensão punitiva, 
sem se preocupar com a vítima. O objetivo é aplicar o castigo 
dando efetividade ao suposto poder intimidatório da pena. A 
reparação dos danos causados pela infração fica em segundo 
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plano na persecução penal. 

Destoando desse modelo, apesar de 
ideologicamente com ele se identificar, a Lei 9.503/97 resgata, 
em parte, a importância da vítima na solução do conflito penal 
como sujeito de direitos e não simplesmente como mero sujeito 
passivo de uma transgressão às normas penais do Estado. 

Trata-se da pena de "multa reparatória" prevista 
genericamente (cominação genérica) no artigo 297, consistente 
(conteúdo legal) no pagamento, mediante depósito judicial em 
favor da vítima ou sucessores, de quantia fixada na sentença 
condenatória e calculada em dias-multa, não podendo ser 
superior ao valor do prejuízo material demonstrado no processo, 
sendo aplicável aos crimes de trânsito. 

Quanto a sua natureza jurídica, considerando que 
está limitada ao prejuízo demonstrado (art.297-§1°), além de 
ser dedutível na indenização civil do dano (art.297 -§3°), é 
medida judicial reparatória de danos causados por ato ilícito, 
logo a atividade jurisdicional exercida tem por objeto uma 
pretensão de direito material civil (art.159/CC). 

Ocorre, portanto, uma interpenetração entre a 
jurisdição penal e civil. Aliás, essa divisão doutrinária atende 
apenas uma conveniência de trabalho, pois, na realidade, a 
jurisdição, como aspecto da própria soberania nacional, não 
comporta di visões: "Constituiu erro palmar estabelecer-se 
distinção numa atividade instrumental, como a jurisdição 
tomando-se por base o objeto ou causa material da função. 
Não há diferença no trabalho legislativo de quem promulga 
uma norma de Direito Civil e o de quem elabora preceitos de 
Direito Penal. Mutati mutandis, é o que ocorre na atividade 
jurisdicional: háidentidade substancial entre o exercício do 
poder de julgar, tanto na justiça civil como na justiça penal" 
(José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual 
Penal, BookSeller, 1997, v. I, p.175). 

Exemplo típico da interpenetração da jurisdição 
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penal na civil é a validade da sentença penal condenatória 
como título executivo na esfera cível ou, mais recentemente, a 
extinção da punibilidade quando ocorrer a composição civil no 
juizado especial criminal. Assim, a hipótese de fixação da multa 
reparatória, sem prejuízo da pena de multa, evidencia que 
aquela atende a pretensão civil e esta a punitiva. 

O que a multa reparatória traz de novo ao nosso 
ordenamento jurídico é apenas a possibilidade de fixação do 
valor a ser reparado já no processo de conhecimento, trazendo 
evidente economia processual e eficiência da prestação 
jurisdicional. 

Demonstração clara de sua natureza jurídica está 
nos requisitos necessários para sua aplicação: demonstração 
do prejuízo material resultante do crime e requerimento do titular 
do direito à reparação. 

O prejuízo material é aquele causado à pessoa 
da vítima e ao seu patrimônio, facilmente demonstrado no 
processo penal. Não incluindo os lucros cessantes ou danos 
emergentes e morais ou qualquer outro de apuração complexa 
que deverá ser apurado em processo civil. 

Como se trata de direito disponível, sob pena de 
violação ao princípio da inércia da jurisdição, é necessário o 
requerimento do titular do direito, devidamente instruído. Nesse 
particular, cabe aplicação analógica do artigo 68 do Código de 
Processo Penal, ou seja, substituição processual pelo Ministério 
Público quando o titular do direito a reparação do dano for 
pobre. 

PERDÃO JUDICIAL NOS CRIMES DE TRÂNSITO 

Predomina na doutrina atual que a punibilidade não 
é característica do delito, mas uma conseqüência. Existindo 
vários casos no ordenamento penal no qual apesar da conduta 
ser típica, antijurídica e culpável não se aplica pena por razões 
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estranhas à existência do delito, mas justificáveis na teoria da 
própria coerção penal. Logo, nem todo crime é passível de 
punição. 

o perdão judicial, objeto desta reflexão, é uma 
dessas hipóteses legais. Prevista no artigo 107-IX do Código 
Penal é uma causa extintiva da punibilidade, sendo aplicável, 
entre outros, aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal 
culposa, quando as conseqüências da infração atingirem o 
próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne 
desnecessária (CP, arts.121-§5° e 129-§8°) . 

Por sua vez, o artigo 300 do CTB limitava o perdão 
judicial se as conseqüências daquelas infrações, quando na 
direção de veículo automotor, atingissem exclusivamente o 
cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, irmão ou 
afim em linha reta, do agente. Proibindo, portanto, sua aplicação 
extensiva a outro crime culposo em concurso que tivesse por 
vítima terceiro sem laço de parentesco com o condutor do 
veículo, embora ocorrido no mesmo fato. 

Contudo, como o dispositivo foi vetado e inexiste 
qualquer restrição legal, o perdão judicial é aplicável ao 
homicídio culposo e lesão corporal culposa mesmo que 
praticados na direção de veículo automotor, por força do artigo 
291 do CTB e do artigo 12 do Código Penal. Aliás, essa é a 
razão do veto: " ... as hipóteses previstas pelo §5° do art.121 e 
§8° do art.129 do Código Penal disciplinam o instituto de forma 
mais abrangente." 

CONCLUSÕES 

l) -A criminalização de condutas relacionadas à 
direção de veículos automotores não irá reduzir a trágica marca 
de 27.000 vítimas fatais por ano. 

2)-0 CTB entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 
1998. 
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3 )-As "normas gerais do Código Penal" 
compreendem aquelas de aplicação geral previstas tanto na 
Parte Geral como na Especial do mencionado estatuto. 

4)-Todos os crimes de trânsito são da competência 
ordinária dos juizados especiais criminais, exceto o homicídio 
culposo. 

5)-A pena de interdição do direito de dirigir veículo 
automotor, na modalidade de restritiva de direitos, derrogou 
tacitamente o artigo 57 do Código Penal, na parte em que a 
limita aos crimes culposos de trânsito. 

6)-No juízo criminal, a multa reparatória pode ser 
aplicada cumulativamente com a multa penal, pois aquela 
atende à pretensão civil e esta à punitiva. 

7)-0 perdão judicial é aplicável ao homicídio culposo 
e lesão corporal culposa mesmo que praticados na direção de 
veículo automotor, por força do artigo 291 do CTB e do artigo 
12 do Código Penal. 
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CÓDIGO DE TRÂNSITO - DA INAPLICABILIDADE DA 
MULTA REPARATÓRIA- Necessidade de 

aperfeiçoar e estender a aplicação do instituto. 

GILSON SIDNEY AMANCIO DE SOUZA 
7° Promotor de Justiça de Preso Prudente - SP. 

A - INTRODUÇÃO 

Urna das maiores novidades introduzidas pela Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), a multa reparatória corno penalidade criminal, é 
regulada em seu art. 297 e respectivos parágrafos. 

Referido dispositivo estabelece, in verbis: 

"A r t. 297. A penalidade de multa 
repara tória consiste no pagamento , 
median te depósito judicial em favor da 
vítima, ou seus sucessores, de quantia 
calculada com base no disposto no § lOdo 
art. 49 do Código Penal, sempre que houver 
prejuízo material resultante do crime" 

§ 10 A multa reparatória não poderá ser 
superior ao valor do prejuízo demonstrado 
no processo. 

§ 2 0 Aplica-se à multa reparatória o 
dispos to nos arts. 50 a 52 do Código Penal. 

§ 3° Na indenização civil do dano, o valor 
da multa reparatória será descontado." 

Todo o tratamento legal do novel instituto está 
contido nesse dispositivo do Código de Trânsito. Nenhuma 
outra referência há, na lei em questão, ao instituto da multa 
reparatória. 
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Cuida-se de instituto novo, que vem na tendência 
atual do Direito·Penal de tutelar com maior efetividade a vítima 
da infração penal, já iniciada, no Brasil, com a Lei 9.099/95, 
que introduziu a possibilidade de composição civil nas infrações 
tidas como" de menor potencial ofensivo", inclusive com efeito 
de extinção da punibilidade do delito, se de ação penal privada 
ou condicionada à representação (art. 74 e seu parágrafo 
único), acoroçoando o que se definiu como "a tendência rumo 
à revitalização das vias conciliativas, pela possibilidade nelas 
inerente de alcançar uma solução que não visasse apenas 
decidir sobre o conflito, de modo autoritativo,' mas que se 
preocupasse com a lide social, mais ampla do que aquela 
levada aos tribunais, permitindo chegar mais perto da 
pacificação social" I. Portanto, cuida-se de inovação bem-vinda 
ao nosso ordenamento jurídico-penal. 

Forçoso é reconhecer, entretanto, que por 
imperfeição na redação da Lei 9.503/97, o instituto da multa 
reparatória, como está, refoge à compatibilidade vertical com 
o texto constitucional e, em virtude disso, bem assim, por 
imprecisão e ambigüidade do texto que a introduz, torna inviável 
sua aplicação. De bom alvitre, destarte, que se providencie 
seu aperfeiçoamento técnico jurídico na edição de novas leis 
que o contemplem e que se procure estendê-la a outras 
infrações penais em que se vislumbre utilidade e conveniência 
na sua aplicação. 

B-FUNDAMENTAÇÃO 

É preciso admitir a inegável utilidade social da multa 
reparatória, como instrumento de recomposição do "status quo 
ante", tisnado pelo fato criminoso, e de satisfação ao ofendido, 
de modo direto; bem como, por via reflexa, à toda a sociedade, 
em cujo seio haverá de ter boa repercussão a notícia da 
imposição judicial da obrigação de reparação do dano ao seu 
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causador. Sem dúvida , será reconfortante à opinião pública a 
idéia de que, dentre as cominações da sentença condenatória 
estará a imposição , ao sentenciado, da obrigação de recompor 
a lesão patrimonial por ele provocada. Cuida-se, pois , de 
instituto que, reitere-se , por voltar-se para a vítima do crime, 
durante muito tempo relegada a plano secundário pelo Direito 
Penal, merece ser difundido e estendido a outros delitos, 
notadamente aos cri mes patrimoniais ou com reflexos 
patrimoniais, não se devendo restringi -lo aos crimes 
decorrentes de condução de veículo automotor, sendo mesmo 
de se lamentar que não conste qualquer referência à multa 
reparatória no anteprojeto de reforma do Código Penal, 
publicado no D.O . da União de 25 de março de 1998. 

A título de exemplo, a multa reparatória poderia ser 
contemplada como sanção para crimes como o furto, o 
estelionato, a apropriação indébita e outros crimes patrimoniais; 
para crimes como o de exercício arbitrário das próprias razões 
(art. 345 do Código Penal); de frustração de direito assegurado 
por lei trabalhista (art. 203 do CP); crimes contra as relações 
de consumo e outros , quando decorresse de sua prática 
prejuízo material para o ofendido. 

Seria de bom alvitre, por isso, que a multa reparatória 
fosse objeto de estudos nas escolas e grupos de estudo do 
Ministério Público, visando seu aperfeiçoamento e ampliação 
do seu âmbito de aplicação, e que se engendrasse esforços 
junto aos órgãos legi slativos competentes para depurar o 
instituto e melhor amoldá-lo à Constituição, para assegurar
lhe aplicabilidade. 

Impende registrar, ainda, como premissa para o que 
pretendemos aqui defender, que a natureza jurídica da multa 
reparatória instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro é a de 
pena criminal, conquanto o beneficiário da obrigação imposta 
ao condenado seja o particular cujo patrimônio restou diminuído 
em decorrência do crime. 
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E isso ressumbra nítido da análise do dispositivo 
legal que a estabelece. O "caput" do art. 297 fala em 
"penalidade de multa reparatória", fazendo expressa menção 
à natureza jurídica criminal do instituto; em seguida, seu § 2° 
manda aplicar ao instituto o disposto nos arts. 50 a 52 do Código 
Penal, que regulam formas e prazos de pagamento da multa 
criminal; por fim, seu § 3°, ao determinar que "na indenização 
civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado", 
estabelece a nítida distinção entre a multa reparatória e a 
indenização civil do dano, como coisas estanques e autônomas, 
a primeira como decorrência de sentença penal condenatória, 
a segunda como instituto de direito das obrigações 
extracontratuais, que se revela no dever de reparação por ato 
ilícito civil, malgrado o valor de uma dever ser deduzido do 
montante da outra. 

Entretanto, justamente por sua inelutável natureza 
penal é que a multa reparatória, como estabelecida na Lei 
9.503, de 23/09/97, não tem aplicabilidade à luz dos princípios 
constitucionais e legais informadores do Direito Penal. 

Princípios, vale lembrar, são um conjunto de 
proposições fundamentais que servem de estrutura e parâmetro 
para a existência e aplicação de um sistema. O princípio "é o 
ponto de referência de uma série de proposições ... premissa 
primeira do sistema", no dizer de JOSÉ CRETELLA JÚNIOR2 

, 

de forma que é mais grave a quebra de um princípio que a 
inobservância de uma norma, porque esta, à similitude do 
círculo de menor raio na superposição de círculos concêntricos, 
está contida no sistema estabelecido por aquele. Assim, 
primeiro passo na verificação da eficácia da norma é seu cotejo 
com os princípios fundamentais do sistema a que ela pertence, 
máxime se tais princípios têm lastro constitucional. A 
incompatibilidade da norma com os princípios informadores 
do ramo do direito em que ela se insere a torna inaplicável. 

Princípio fundamental do nosso Direito Penal, erigido 
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ao "status" de garantia individual constitucional, é o de que 
não haverá pena sem prévia cominação legal (art. 5°, inc. 
XXXIX, da C. R.), jungido visceralmente ao de que não há 
crime (conduta descrita na lei à qual se atribui a pena, segundo 
um sintético conceito formal de delito) sem lei que o defina. 

Tal disposição constitucional, repetida logo no 
primeiro artigo do Código Penal, é regra de estruturação 
elementar do Estado Democrático de Direito; muito mais que 
um aforismo penal, é fator de fundamental necessidade para 
a garantia do indivíduo frente ao poder punitivo do Estado. E 
tem amplitude tal que para satisfazê-la não basta a mera 
existência formal da pena num texto legal. É indispensável que 
a pena cominada na lei esteja, necessariamente, relacionada 
a uma conduta típica criminal, com seus elementos constitutivos 
e circunstâncias, bem assim, explicitada, com o máximo de 
concreção descritiva possível, os requisitos, pressupostos e 
condições de sua aplicação, do contrário olvidar-se-á a função 
garantidora de que se revestem o tipo e a sanção penais, 
enveredando-se pel o que ALBERTO SILVA FRANCO 
denominou "regime da indeterminação", que leva o legislador 
desavisado ou malicioso ao emprego de "cláusulas gerais" que 
implicam na negação do próprio princípio da legalidade3 

Do mesmo modo que não se concebe um tipo 
descritivo inócuo, sem a correspondente sanção, não se pode 
estabelecer sanção senão vinculada com precisão a 
determinada conduta típica e com a especificação da forma e 
pressupostos de sua imposição no caso concreto. Numa 
palavra, o preceito primário da norma incriminadora nunca 
prescinde do preceito secundário e vice-versa. Um completa 
o outro e lhe dá conteúdo e validade. 

É certo que tal vinculação não é meramente formal, 
de modo que preceito e sanção nem sempre precisam estar 
contidos num mesmo dispositivo legal; é curial que, às vezes, 
quando trata das p enas substitutivas e/ou de penas 
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alternativas, bem assim, dos efeitos da condenação, a lei pode 
deixar de fazer a vinculação causal e específica da sanção ao 
tipo descritivo. Assim, por exemplo, o Código Penal, quando 
trata das penas restritivas de direito. 

Não obstante, o princípio da reserva legal inscrito 
na "Paramount Law" exige que o legislador, quando o faz, 
especifique estritamente como e quando será cabível a pena 
instituída, expondo claramente no texto legal as hipóteses de 
seu cabimento e definindo as infrações, quer pela gravidade 
quantitativa, quer pela natureza, às quais poderá o juiz impor a 
referida pena. 

É o que se vê, v. g., nos arts. 44 e 54 do Código 
Penal. Em tais dispositivos, tratando da pena restritiva de 
direitos, a lei deixa patente, expressa e inequivocamente, que 
as penas restritivas de direito são autônomas, que são 
aplicáveis independentemente de cominação na parte especial 
do Código e que têm caráter substitutivo das penas privativas 
de liberdade, quando estas forem fixadas em menos de um 
ano ou, qualquer que seja a sua quantidade, quando o crime 
for culposo. E mais, estabelece estreita relação entre preceito 
primário e preceito secundário, definindo que determinadas 
espécies de penas restritivas de direitos só se aplicam a 
determinadas espécies de infrações penais (arts. 56 e 57 do 
Código Penal). 

E nem poderia ser diferente, porquanto a 
inconveniência de se deixar ao subjetivismo do aplicador a 
escolha das hipóteses em que é cabível ou não cabível 
determinada pena é manifesta, sendo preocupação antiga das 
doutrinas penais a busca de mecanismos que exponham, o 
mais clara e precisamente possível, antes da realização da 
conduta, as penas que dela podem advir. Essa é a razão mesma 
da garantia "nulla poena sine praevia lege", parêmia que 
ganhou corpo com o advento do liberalismo do Século XVIII, 
pensamento inspirador da Revolução Francesa, que buscou, 
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no constitucionalismo, a garantia jurídica do indivíduo em face 
do poder do Estado. 

Tal princípio, hoje, é sedimentado e pacífico, 
verdadeiro eixo fundamental do Direito Penal contemporâneo. 

A Lei 9.503/97, entretanto, distanciou -se disso, 
tisnando o princípio constitucional da reserva legal que, como 
dito, não se exaure na mera previsão legal de uma pena, sem 
que tal previsão constitua óbice intransponível à subjetividade 
do aplicador na aferição do cabimento ou não de referida pena 
a um determinado fato típico concreto. 

Ora, o art. 297 do Código de Trânsito Brasileiro 
restringiu-se a dizer no que consiste a multa reparatória 
(pagamento de uma quantia calculada com base no que dispõe 
o § lOdo art. 49 do Código Penal) % e, mesmo assim, de 
forma obscura e anfibológica, já que não é possível, à vista de 
sua redação incompleta, precisar se a tal multa reparatória deve 
ser, à semelhança da multa do Código Penal, fixada em dias
multa, ou se os seus limites mínimo e máximo é que são, 
respectivamente, de um trigésimo do salário mínimo e cinco 
vezes o valor do salário mínimo % e estabelecer como requisito 
de sua aplicação a existência de "prejuízo material resultante 
do crime". 

Poder-se-ia, a princípio, argumentar que o cabimento 
da multa reparatória é estabelecido pela existência de prejuízo 
material decorrente da infração penal de trânsito, devendo ser 
aplicada sempre que ocorrer esse prejuízo. 

O argumento, entretanto, não satisfaz. 

Primeiro, porque a existência do dano material 
emerge como requisito necessário ao cabimento da multa 
reparatória, não como determinante exclusivo de sua aplicação. 

Segundo, porque, mesmo que assim não se 
entenda, ainda subsistirão obstáculos intransponíveis à 
aplicação da pena de multa reparatória, sempre sob a ótica do 
princípio constitucional da reserva legal. 
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Com efeito. O dispositivo legal em comento, ao 
instituir a nova modalidade de pena, não esclareceu se é pena 
substitutiva ou cumulativa. Não especificou se pode ser aplicada 
em conjunto com a pena de multa tradicionalmente conhecida, 
ou se deve substituí-la % o que era indispensável, tendo em 
conta que diversos artigos do Código de Trânsito, definidores 
de crimes, estabelecem a pena de multa, ora cumulada com 
pena privativa de liberdade (arts. 302, 307); ora alternativa à 
pena detentiva (arts. 304, 305, 309); ora cumulativa com 
privativa de liberdade mais restritiva de direitos (arts. 306, 308) 
% ou se é alternativa ou cumulativa com a privativa de liberdade, 
o que afronta a necessidade de precisa e clara previsão legal 
preVIa para que a pena possa ser imposta, deixando ao 
subjetivo alvitre do julgador% que deveria restringir-se à escolha 
e gradação das penas, dentre aquelas previstas na lei como 
inequivocamente cabíveis % a decisão sobre o cabimento, ou 
não, dessa espécie de sanção, bem como, da forma de sua 
imposição, se cumulativa ou substitutiva da multa, se cumulada 
ou em substituição à detenção, etc. 

Vale consignar, como reforço de argumento, que, 
no tocante à penalidade de suspensão ou proibição de se obter 
a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, o 
Código de Trânsito não olvidou ess a preocupação, 
estabelecendo, expressamente, no seu art. 292, que essa 
sanção pode ser imposta como penalidade principal, isolada 
ou cumulativa com outras. Tal circunstância só faz aumentar a 
nitidez da flagrante omissão da mesma Lei ao tratar da multa 
reparatória. 

Admitir a aplicabilidade, mesmo assim, da multa 
reparatória, da formo como está atualmente prevista no Código 
de Trânsito, representaria um passo de retrocesso na trajetória 
evolutiva da função-garantia do Direito Penal, que teve o 
embrião de sua universalidade na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa de 1789, que 
dispunha: "Nul ne peut être puni du' en vertu d'une [oi établie et 
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promulguée anterieurement au delit, et legalement appliquée " 

Por incompatibilidade vertical, portanto, com a 
norma do art. 5°, inc. XXXIX, da Constituição da República, é 
de se repudiar a aplicação da multa reparatória de que trata o 
art. 297 da Lei 9.5 0 3/97, sem embargo da busca do 
aperfeiçoamento legislativo de tal instituto , para sua vinculação 
formal e objetiva aos tipos penais descritivos de condutas que 
o legislador pretenda ver sancionados por tal espécie de pena. 

Para escoimar a côdea de inconstitucionalidade que 
está a causar dificuldades à aplicação concreta da multa 
reparatória, sugere-se que à redação do dispositivo do artigo 
297 do C.T.B. seja ac rescentado parágrafo, estabelecendo: 
"§ 4° A multa reparatória é aplicável em substituição à pena 
de multa, sempre que do crime resultar prejuízo material"; ou, 
caso pretenda o legislador dar-lhe caráter cumulativo: "§ 4° A 
multa reparatória pode ser imposta cumulativamente com as 
outras penalidades previstas nesta lei, quando houver prejuízo 
material decorrente do crime". 

Essa alteração legislativa, uma vez concretizada, 
afastará a perplexidade com que se defronta, hoje, o intérprete 
e o aplicador da Lei 9.503/97 quando contempla o instituto 
da multa reparatória, propiciando a efetividade de sua aplicação. 

CONCLUSÕES 

1. A multa reparatória tem natureza de sanção criminal e, 
como tal, sujeita ao princípio constitucional da reserva 
legal. 

2. A multa reparatória deveria ser estendida a outros 
crimes, dos quais resultem danos patrimoniais ao 
ofendido. 

3. Como instituída no Código de Trânsito Brasileiro, a 
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multa reparatória é inaplicável por desviar-se do 
princípio constitucional da reserva legal. 

4. É necessário encaminhar sugestões ao Poder 
Legislativo, no sentido do aperfeiçoamento do instituto 
e ampliação de seu âmbito de aplicação. 

1 ADA PELLEGRINI GRINOVER et ai. "Juizados Especiais Criminais". 2' 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 24 

2 "Curso de Direito Administrativo". 14' Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 6 

3 "O princípio da Legalidade", Temas de Direito Penal, 1986, p. 3 
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o CTB e o Homicídio Culposo de Trânsito - Duas 
Penas e Duas Medidas 

João José Leal* 

1. Introdução - O CTB e um novo Subsistema Punitivo 

Enfim, temos um novo Código de Trânsito. Sua 
necessidade era inquestionável. O anterior, promulgado em 
1966 (Lei n° 5.108/66), envelheceu rapidamente. Ninguém 
nega, também, a necessidade de um controle jurídico mais 
eficaz, racional e efetivo do trânsito brasileiro, responsável 
por 36.000 mortos, em 1996 (Folha de S. Paulo, C- 3, p. 4, 
30.08.97). 

Esclareça-se que defender um controle mais efetivo 
e mais eficaz do trânsito, não significa necessariamente 
aumentar o uso da prisão como instrumento punitivo das 
condutas dolosas ou culposas, que formam o imenso e trágico 
quadro da delinquência brasileira praticada ao volante do 
automóvel e dos demais veículos automotores. 

Diante dessas colocações iniciais, é evidente que o 
novo Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei n° 9.503, de 
23.09.97), chegou em boa hora para fixar regras administrativas 
mais modernas e adequadas, visando a disciplina do trânsito 
nas vias terrestres deste país. 

Diferente do anterior, o novo CTB criou um 
subsistema punitivo especial ou marginal, marcado por 
reprimendas específicas às infrações penais de trânsito, como 
é o caso da suspensão ou proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor, agora erigida à 
categoria de pena principal, aplicável de forma isolada ou 
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cumulativa e com prazo de duração de dois meses a CInCO 

anos (arts. 292 e 293). 

O subsistema punitivo é constituído" também, de 
tipos penais próprios, específicos à circulação de veículos 
automotores. Homicídio e lesão corporal culposos "na direção 
de veículo automotor"; condução de veículo sob a influência 
de álcool ou substância de efeitos análogos; participação em 
corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada, 
e em via pública, são alguns exemplos dos novos tipos penais 
descritos nos arts. 302 a 312 do CTB. 

Os dois capítulos referentes às penas e aos crimes 
de trânsito foram objeto de severas e ácidas críticas da parte 
de eminentes penalistas (ver Boletim do IBCCrim n° 61 - dez/ 
97). Os adjetivos utilizados nos diversos trabalhos doutrinários 
para saudar as inovações penais trazidas pelo CTB não foram 
nada amistosos. Concordamos com a maior parte das posições 
críticas ali publicadas. 

Neste trabalho, pretendemos abordar alguns 
aspectos jurídicopenais relativos ao novo tipo penal, que pode 
ser chamado de homicídio culposo de trânsito ou 
automotivo. 

2. Descrição Imperfeita do Tipo 

Ao criar um tipo especial de homicídio culposo (art. 
302), o legislador cometeu um equívoco tão grave quanto 
desnecessário. Aliás, dois erros ao mesmo tempo . O primeiro, 
deve-se ao fato de ter cindido o homicídio negligente em duas 
figuras típicas distintas, deslocando uma delas do seu topos 
normativo natural, que é o CP. Por se tratar de crime secular e 
uni versalmente reprimido, sua sede normativa deve ser, 
indiscutivelmente, a do capítulo dos crimes contra a vida da lei 
repressiva unificada. Tratar o homicídio culposo fora do CP 
contraria os princípios mais elementares de lógica e de técnica 
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jurídicas e subverte toda a construção sistêmica do Direito 
Penal. 

Também não foi feliz o legislador ao descrever o 
novo tipo da forma como o fez: " praticar homicídio culposo" 
( ... ). Nunca foi de boa técnica legislativa utilizar-se do nomen 
juris para descrever a conduta que se pretende incriminar. É 
claro que o aplicador da lei penal conhece o sentido semântico 
e jurídicopenal de homicídio culposo. Mas isto não é 
suficiente, porque a lei destina-se a todos os cidadãos e o 
princípio da legalidade exige a descrição clara, objetiva e 
precisa da conduta criminosa, o que não foi respeitado pelo 
dispositivo em exame. Se assim fosse admissível bastaria a 
lei penal dizer: praticar furto, estupro, estelionato, etc., fixar a 
respecti va sanção e o sistema punitivo seria facilmente 
construído, mas sem a precisão que a regra da taxati vidade 
impõe, por exigência do Estado Democrático de Direito. 

Fosse necessária e conveniente uma nova descrição 
da figura típica do homicídio culposo de trânsito (hipótese que 
refutamos de forma peremptória), o mais correto seria definí
lo da seguinte forma : causar a morte de alguém, por 
imprudência, negligência ou imperícia, na direção de 
veículo automotor. 

3. Tipo Penal de Dupla Face 

Com a nova norma penal incriminadora, criou-se 
uma situação verdadeiramente estranha e esdruxula. 
Continuamos com o homicídio culposo, correspondente à 
qualquer conduta causadora da morte de uma pessoa por 
imprudência, negligência ou imperícia e temos agora o 
homicídio culposo de trânsito, sempre que praticado na direção 
de um veículo automotor. O primeiro é o tipo penal descrito no 
art. 121, d 3°, do CP e que, a partir de agora, deve receber o 
nomen juris de homicídio culposo simples, para diferenciá-lo 
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da nova figura típica do homicídio culposo de trânsito, 
qualificado pela circunstância de ser praticado ao volante de 
um veículo automotor. 

A partir da vigência do CTB, estamos convivendo 
com uma conduta delituosa constituída do mesmo tipo objetivo 
(matar alguém culposamente), que possui um mesmo objeto 
jurídico e material (a vida humana), mas que se formaliza 
mediante duas categorias típicas diferenciadas. A primeira é a 
do homicídio culposo comum, que se mantém como tipo penal 
de execução aberta, ou seja, infração com forma livre de 
realização do tipo objetivo (por exemplo: manejo imprudente 
de uma arma de fogo; realização de uma cirurgia ou de um 
cálculo estrutural, sem a necessária habilitação técnica; 
negligência na manutenção da rede elétrica de um prédio 
comercial, etc.). A outra é a do homicídio culposo de trânsito, 
considerada mais grave e, em consequência, marcada por uma 
maior carga punitiva. Esta nova figura típica aparece no vasto 
espectro da tipologia penal brasileira como uma infração com 
forma fechada ou específica de realização ( "na direção de 
veículo automotor"). Só haverá homicídio culposo de trânsito, 
se a morte da vítima for causada na direção de veículo 
automotor. 

Trata-se, sem dúvida, de um tipo penal de dupla 
face. Temos, a partir de agora, o homicídio culposo comum ou 
simples, tipificado no art.121, d 3°, do CP e a sua interface 
automotiva mais severa, descrita no art. 302, caput, do CTB. A 
nosso ver, a inovação legislativa incidiu em grave equívoco 
tecnicojurídico porque o sistema passou a operar com duas 
medidas punitivas diferentes para um mesmo tipo de conduta 
culposa. 

4. Homicídio Culposo de Trânsito e 
Aumento da Carga Punitiva 

Durante o processo legislativo que culminou com a 
aprovação do novo CTB, ficou evidenciado um dos propósitos 
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do legislador: tornar mais efetiva e mais severa a repressão 
criminal aos autores dos crimes de trânsito. No tocante ao 
homicídio culposo, a pena mínima foi aumentada para dois 
anos e a máxima para quatro anos de detenção. Considerando
se que se trata de infração penal grave, por atingir o bem jurídico 
de maior valor que é a vida humana (mesmo se praticada na 
forma culposa), compreende-se a opção assumida pelo 
legislador em favor do endurecimento da resposta punitiva para 
o homicídio culposo de trânsito. Afinal, aplicada em seu mínimo, 
a pena de dois anos de detenção pode ser suspensa nos termos 
de art. 77 e segs. do CP. Além disso, não devemos esquecer 
que o furto qualificado continua punido com pena mínima de 
dois de reclusão. 

O que fica difícil compreender é a dicotomia criada 
pela nova lei: o sistema opera agora com dois pesos e duas 
medidas para punir um mesmo tipo de conduta delituosa. Para 
o Direito Penal vigente, se alguém causa a morte involuntária 
de uma pessoa, mediante grave negligência ou imperícia ao 
manejar uma arma de fogo; ao montar um cavalo; ao elaborar 
um cálculo estrutural de uma laje de concreto que vem a 
desabar; ao se omitir no cuidado devido na manutenção de 
uma rede elétrica, que vem a causar um incêndio numa casa 
comercial, em qualquer um destes casos, o crime praticado 
será necessariamente o de homicídio culposo simples. Na 
verdade, por mais intenso que tenha sido o grau da culpa, seja 
qual for a circunstância desfavorável que torne o crime mais 
grave e reprovável, a pena mínima será de um ano e a 
máxima de três anos de detenção. 

No entanto, basta uma simples e trivial negligência 
ao volante de um veículo automotor causadora de um 
homicídio, para que este seja punido com uma pena mínima 
de dois anos e máxima de quatro anos de detenção. Há aí, 
uma diferenç,a quantitativa que estabelece uma injustificável e 
desnecessária assimetria no sistema punitivo. 
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Estamos diante de uma impropriedade jurídicopenal 
que fere o princípio razoabilidade, porque não é sensato partir 
da presunção jurídica de que todo o homicídio culposo de 
trânsito é necessariamente mais grave do que qualquer outro, 
que não tenha sido praticado na direção de um veículo 
automotor. Entendemos que o aumento da carga punitiva 
apenas para o homicídio culposo de trânsito criou uma grave 
disfunção no sistema penal. Em muitos casos concretos, a 
reprimenda mais severa não estará sendo aplicada aos autores 
das infrações mais graves. 

Mas não se pode dizer que a norma é 
inconstitucional, por afrontar o princípio da isonomia. Afinal a 
lei, embora de forma equivocada, pode considerar que cometer 
homicídio na direção de um veículo automotor é circunstância 
suficiente para qualificar a infração penal em exame. O que 
está sendo afrontado é o bom senso e a razão, que devem 
constituir a matéria fundamental da lógica jurídica. 

Esta impropriedade jurídica é consequência 
inevitável das reformas pontuais, que vão retalhando o sistema 
penal e que trazem consigo sérias e indesejáveis contradições, 
somente superáveis através de uma ampla e integral reforma 
do Direito Penal brasileiro . 

5. Crime Culposo Simples e Qualificado 

Ao descrever o homicídio culposo de trânsito e fixar
lhe novos marcos punitivos mais graves, o art. 302, caput, do 
CTB, criou a figura do homicídio culposo qualificado, que se 
caracteriza pela circunstância objetiva de ser causada "na 
direção de veículo automotor", circunstância esta que se 
transforma, por força do novo dispositivo legal, numa 
qualificadora específica do tipo penal em exame . 

Este continua sendo um tipo aberto, como as demais 
infrações culposas, mas integrado agora por um elemento 
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normativo, que é o conceito de veículo automotor: "todo veículo 
a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, e 
que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e 
coisas, ou para a tração viária de veículos utilizados para o 
transporte de pessoas e coisas" (anexo I, do CTB). 

Assim, todo homicídio praticado culposamente na 
direção de um caminhão, ônibus, caminhoneta(e), trator, 
motocicleta, ou outro veículo que se enquadre no conceito 
acima, será um homicídio culposo qualificado e o seu autor 
estará sujeito às sanções mais graves, previstas no art. 302 
do CTB. 

No entanto , por mais graves que sejam as 
consequências eticojurídicas da conduta culposa, não será 
qualificado o homicídio praticado na direção de aviões, de 
bicicletas, navios e embarcações em geral, carros e carroças 
de tração animal, ou na condução do próprio animal ( estes 
tipos de veículo não se incluem no conceito de veículo 
automotor adotado pelo Anexo I, do novo Código). Estes serão 
casos de homicídio culposo simples, que continuam 
enquadrados na moldura típica descrita no d 3°, do art. 121 do 
CP. 

A inovação rompeu com a sistemática legislativa 
vigente, que tem optado por acoplar a figura qualificada ao 
tipo penal simples, descrevendo-a, em regra, num parágrafo 
do próprio dispositivo que define a conduta criminosa em sua 
forma básica. Esta fissura sistêmica dificulta a correta 
compreensão e a aplicação uniforme do direito e de suas 
normas. No caso em exame, a distância topográfica entre as 
duas figuras abre margem à discussão sobre a natureza da 
nova forma típica de homicídio culposo. 

Entendemos que se trata de uma nova forma típica 
de homicídio qualificado pela circunstância de ser praticado 
na direção de veículo automotor. Assim, o homicídio culposo 
encontra-se positivado em sua forma simples ou básica, 
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descrita no art. 121, d 3°, acompanhado de eventual causa de 
aumento prevista no d 4° do CP (homicídio culposo simples) e 
agora também em sua forma qualificada, descrita no art. 302, 
caput, acompanhada das causas de aumento previstas no 
parágrafo único do mesmo dispositivo do CTB. Apesar da 
separação topográfica, a unidade tipológica se mantém, por 
se tratar de conduta que atinge o mesmo sujeito passivo e o 
mesmos objetos jurídico e material. 

6. Dupla Sanção - Detenção e Suspensão 

A proposta punitiva de maior severidade não se 
limitou em aumentar as quantidades mínima e máxim~ da pena 
detentiva, para o homicídio culposo de trânsito. Cominou 
também, de forma cumulativa, a imposição da pena de 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor, com duração de dois 
meses a cinco anos. A nova disposição sancionatória deve ser 
assim interpretada: o condenado que não possuir permissão 
ou habilitação, ficará proibido de obtê-las pelo prazo fixado na 
sentença; o condenado com permissão ou com habilitação 
definitiva terá esse direito suspenso, também pelo prazo que o 
juíz fixar, observados os marcos estabelecidos pela norma penal 
especial (art. 293, caput, do CTB). Vale ressaltar que a 
permissão é sempre concedida em caráter probatório, pelo 
período de um ano . 

Não há qualquer dúvida quanto ao teor do preceito 
secundário contido no art. 302, caput: a partir de agora, o 
condenado por homicídio de trânsito será obrigatória e 
duplamente sancionado . Receberá uma pena privativa de 
liberdade (detenção) e outra restritiva de direitos, esta sujeita 
às novas regras especiais estabelecidas nos arts . 291 e segs. 
do CTB. Resta esperar para conferir a posição da 
jurisprudência, que vinha resistindo a aplicar esta espécie de 
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pena restritiva prevista no art. 47, inc. IH, com cominação 
expressa no art. 57, do CP, ao motorista profissional, sob a 
justificativa de que representa um contrasenso impedir um 
condenado em liberdade de exercer o seu trabalho lícito 
(JTACrSP, 86/422, 88/385, 94/241 e RT 649/279). 

7. Autor de homicídio culposo automotivo não tem 
direito à Suspensão Condicional do Processo Criminal 

Com o aumento da pena mínima para dois anos de 
detenção, o homicídio culposo de trânsito deixa o rol das 
infrações penais suscetíveis de serem beneficiadas com a 
suspensão condicional do processo criminal, prevista no art. 
89 e seus d d, da Lei n° 9.099/95. Sempre entendi que esta 
exagerou ao admitir a aplicação desse inovador instituto 
processual-penal aos casos de homicídio culposo. Não nos 
parece razoável permitir que o autor de um crime relativamente 
grave como este possa transacionar a sua responsabilidade 
criminal e obter a extinção da punibilidade sem receber qualquer 
espécie de pena criminal. 

Minha convicção aumentou ao observar a facilidade 
com que a proposta de suspensão do processo vem sendo 
utilizada na práxis forense. Mediante uma vaga promessa de 
ressarcimento do dano e outras simples condições, os 
processos são suspensos e o autor de um homicídio culposo 
"resgata" o preço do seu crime, este muitas de consequências 
gravíssimas, sem sofrer nenhum tipo de pena criminal. 

Por isso, a exclusão do homicídio culposo de trânsito 
do rol das infrações penais beneficiadas com a suspensão 
condicional do processo seria até aceitável se não fosse a 
contradição de se manter as demais formas típicas do homicídio 
negligente na referida relação. Na verdade, a insensatez está 
no fato de o direito agora vigente não conceder a suspensão 
condicional do processo a quem mata de forma negligente na 
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condução de um veículo automotor, mas admitir a concessão 
do referido instituto despenalizador ao autor de conduta 
semelhante, desde que praticada com um revólver ou pilotando 
lancha de passeio, apenas para citar dois exemplos. 

Considerações Finais 

Parece não haver dúvida sobre a necessidade e 
conveniência da nova lei de trânsito, mas sem as contradições, 
equívocos e incongruências verificadas nos dispositivos penais 
do CBT. 

Por outro lado, é sabido que uma nova lei sempre 
traz consigo problemas e conflitos relacionados com a 
interpretação do verdadeiro sentido do direito ali contido e, 
principalmente, com sua efetiva aplicação aos casos concretos 
que se apresentam na práxis forense. Para tanto, os princípios 
e regras da hermenêutica jurídica devem ser acionados para 
harmonizar o conteúdo da nova norma com o ordenamento 
jurídico e superar os eventuais conflitos que emergem do 
inevitável confronto, que se estabelece entre a ordem anterior 
e a nova ordem jurídica. 

Enfim, uma nova lei sempre gera traumas, 
resistências, dúvidas e até perplexidades. Mas não pode 
cometer equívocos como os que apontamos. O grande 
equívoco da nova lei de trânsito, no que diz respeito aos seus 
aspectos penais, consiste em ter cindido o homicídio negligente 
em duas figuras típicas e de tratar uma delas fora de sua sede 
normativa natural, que é o capítulo referente aos crimes contra 
a vida do Código Penal. 

O equívoco torna-se ainda mais grave, à medida 
em que o aumento em dobro da carga punitiva para o homicídio 
culposo de trânsito, baseia-se na falsa premissa de que essa 
forma de execução do homicídio negligente é necessariamente 
mais perniciosa e de consequências mais danosas. A condução 
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negligente de veículo automotor foi erigida à categoria de 
qualificadora objetiva do homicídio culposo, solução que afronta 
o princípio da razoabilidade. 

Vale esclarecer que as considerações acima 
formuladas, de um modo geral, são também aplicáveis ao crime 
de lesão corporal culposa de trânsito, descrito no art. 303 do 
CTB. 

o legislador tem sido o alvo principal de todo o 
discurso crítico que tem condenado a inconveniência, a 
imperfeição e, mesmo , a insensatez das últimas leis penais 
(Leis n° 8.072/90, 8.137/90, 9.034/95, 9.099/95, 9.268/96 e 
9.271/96). No entanto, é preciso reconhecer que tais projetos 
de leis têm sido elaborados, discutidos e revisados por juristas. 
Temos um Conselho Nacional de Política Penal e Penitenciária, 
integrado por competentes e lúcidos penalistas, responsável 
pelas diretrizes políticojurídicas que devem fundamentar o 
sistema punitivo brasileiro. Sabemos, também, que parcela de 
nossos congressistas possui formação jurídica. 

Na verdade, o legislador, este ente político abstrato, 
que representa a sociedade civil, é o responsável último pela 
aprovação das leis que disciplinam a vida social no Estado 
Democrático de Direito. Esta responsabilidade política, no 
entanto, deve ser compartilhada também com todos os 
cidadãos, responsáveis primeiros pela escolha do próprio 
legislador. E, no caso das leis penais, nós, penalistas e 
operadores dp Direito Penal, não podemos simplesmente lavar 
as mãos e adotar uma atitude de crítica meramente teórica. 
Somos também responsáveis pela aprovação das leis penais 
e quando estas apresentam imperfeições, incongruências, 
afrontam o bom senso e a razão, devemos dar-lhes uma 
interpretação razoável, uma aplicação consetânea com os 
princípios humanísticos e constitucionais penais, que formam 
a base politicojurídica do Direito Penal do Estado Democrático 
de Direito. 

12° CONCI2lc5c50 NAClONAh DO />flNlc5réQfo PÚIJUCO / UVRO DE TESES - TOMO 2 



No caso do dispositivo em exame, entendemos que 
é preciso muito mais. É preciso, lutar para que o Congresso 
Nacional venha a revogá-lo através da aprovação de uma nova 
lei que mantenha a unicidade típica do homicídio culposo, bem 
como sua sede normativa no capítulo referente aos crimes 
contra a vida do Código Penal. 

João José Leal 
Promotor de Justiça Aposentado e 

Professor de Direito Penal 
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HOMICÍDIOS DE TRÂNSITO. CAPITULAÇÃO 
NA FORMA DOLOSA EVENTUAL. 

É de ciência de todos os transeuntes das estradas 
e vias urbanas do p aíso quanto o comportamento de 
determinados condutores de veículos automotores é egoísta e 
despreocupado com a vida alheia, o que resulta , há anos, em 
inúmeras vidas ceifadas, muitas delas ainda na juventude. 

Como é sabido , a legislação e sua aplicação pelos 
operadores do direito pouco ou nada vem contribuindo para 
cessar ou minimizar este verdadeiro estado de guerra. 

Mesmo com o advento da Lei 9.503, que instituiu o 
novo Código de Trânsito, onde a pena cominada ao homicídio 
culposo varia entre dois a quatro anos de reclusão, 
possibilitando, nos casos de circunstâncias judiciais favoráveis , 
a concessão da suspensão condicional da pena, e , em não 
sendo o caso, o cumprimento em regime aberto, a situação, 
nas hipóteses de delitos com morte, pouco mudou. Não há, 
ainda, considerado o caso concreto, dentro dos limites penais 
do novo código, a correta proporcionalidade penal, e o 
sentimento de impunidade - que estimula as condutas 
criminosas - tende a resistir a modificação legislativa e sua 
enganosa divulgação como salvação de todos os males do 
trânsito violento. 

Diante deste quadro, e atentando para os conceitos 
de dolo e culpa estabelecidos no Código Penal, cabe ao 
Ministério Público, na aferição criteriosa de cada situação de 
fato, promover a ação penal e conduzir o processo de modo a 
proporcionar aos matadores do trânsito a pena e as condições 
penais por eles merecidas. 

Não se tr ata aqui de sustentar que todos os 
homicídios de trânsito devam ser capitulados na forma dolosa. 

A capitulação do delito na forma dolosa deve , 
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evidentemente, ser reservada a casos de condutas e 
circunstâncias extremamente graves, onde se vislumbra o 
referido agir egoístico e de desvalorização, desinteresse pela 
vida alheia, como, por exemplo, em alguns casos de 
embriaguez, das atividades conhecidas vulgarmente como 
"pegas", de excesso de velocidade em determinadas áreas 
(escolas, contra-mão, etc.), e outras situações que podem se 
apresentar no caso concreto. 

Situação que se afigura, a meu sentir, como 
exemplar de agir doloso eventual ao volante é a daqueles 
motoristas de veículos pesados, caminhões e ônibus, que não 
respeitam a distância regulamentar, "encostando" na traseira 
de veículos pequenos nas estradas de rodagem, o que é 
comum em acontecer e talvez muitos já tenham experimentado 
esta desagradável e perigosa situação. 

O motorista daquele veículo pesado sabe que, uma 
mínima frenagem do veículo que vai na frente, ou a qualquer 
outro imprevisto, certamente ocasionará em grave acidente e 
na morte de muitas pessoas, mas que ele, pela segurança do 
veículo de maior porte, certamente sairia ileso. Ciente disso e 
de modo egoísta, mesmo assim prossegue. Age como nas 
lições doutrinárias: "Se acontecer. azar dos outros". 

É preciso, pois, que seja corretamente interpretada 
e aplicada a expressão "assumir o risco de produzir o resultado" . 

Nos exemplos citados, o condutor tem plena noção 
do risco à vida alheia e mesmo assim não hesita em prosseguir 
na sua conduta, deixando, a seguir, rastros de morte e perdas 
irreparáveis para quem vi ver. 

E é legal que sejam tais motoristas punidos da 
mesma forma, na mesma medida, que aqueles outros, estes 
verdadeiramente imprudentes, imperitos e negligentes, que 
meramente excederam a velocidade em uma estrada, 
capotaram o veículo, entraram na pista sem a devida atenção, 
ou atropelaram uma determinada vítima, que por sua vez foi 

1'20 CONCQtc5c50 NAC/ON;U DO NIN/c5Témo PÚIJl/CO / LIVRO DE TESES - TOMO 2 



desatenta, verdadeiras hipóteses de culpa em sentido estrito ? 

É lógico que não! 

E cabe assim ao Promotor de Justiça a devida 
capitulação do delito, sob pena de uma verdadeira revogação 
prática da figura do dolo eventual, ao menos no que se refere 
aos delitos de trânsito, o que somente colaboraria com a 
impunidade e com o crime, funções antagônicas ao trabalho 
ministerial. 

Por isso, a conclusão da tese é no sentido de 
expandir aos colegas de todo o país a idéia da caracterização 
do dolo eventual nos delitos de trânsito (não só nos homicídios, 
mas também nas lesões), postura institucional a ser adotada 
em benefício da sociedade que pede um basta a violência no 
trânsito, e que certamente não encontrará ressonância na 
edição de leis, mas sim na educação dos condutores e na 
rigorosa aplicação dos conceitos legais já existentes, julgando 
ela mesmo - a sociedade - aqueles casos de maior gravidade, 
através do Tribunal do Júri. 

Mostardas, 30 de março de 1998. 

EUGÊNIO PAES AMORIM 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
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Medidas Administrativas de Trânsito 
Manifestação do Poder de Polícia. 

·Sheila Cavalcante Pitombeira 

1- Introdução. Il- Medidas Administrativas de 
Trânsito. Ill- Poder de Polícia e Ordem Pública. 
IV- Fundamentação das Medidas 
Administrativas de Trânsito como Manifestação 
do Poder de Polícia. V- Conclusão. 

1- Introdução 

A vigência do novo Código de Trânsito, lei n.o 9.503, 
de 23/09/97, inseriu algumas novidades no cenário jurídico, 
cuja existência tem provocado muita controvérsia, 
principalmente no que diz respeito às liberdades individuais, 
quando da apuração de infrações ou condutas delituosas de 
trânsito. 

Uma dessas novidades trazidas no aludido código 
são as medidas administrativas de trânsito , cuja adoção foi 
prescrita para determinadas infrações, independentemente da 
penalidade prescrita à conduta infracional do condutor. 

Naturalmente o tema é de direito público, porque 
as medidas previstas na citada lei vêm, não somente disciplinar 
os comportamentos das pessoas no âmbito do trânsito, mas 
também atribuir poderes a agentes públicos para adoção de 
procedimentos cautelares contra os infratores . 

Ademais, a questão diz respeito à coexistência da 
relação autoridade/cidadão, liberdade individual! Poder Público, 
como um ícone emblemático que tem sua natureza existencial 
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estabelecida no pon to de equilíbrio entre a garantia da 
liberdade do indivíduo e a preservação da ordem social. 

Enfim, o tema abordado é diretamente relacionado 
com o Estado de Direito, a democracia e, naturalmente, o 
Ministério Público. 

11- Medidas Administrativas de Trânsito 

o novo Código de Trânsito, ao contrário da 
legislação anterior, reservou Capítulo específico para tratar 
das medidas administrativas a serem adotadas pelas 
autoridades de trâns i to ou seus agentes , no âmbito da 
respectiva circunscrição , segundo as competências 
estabelecidas no próprio Código. São elas: 

1- retenção do veículo; 
1I- remoção do veículo; 
llI- recolhimento da Carteira Nacional de 
Habilitação; 
IV- recolhimento da Permissão para Dirigir; 
V- recolhimento do Certificado de Registro; 
VI- re colhimento do Certificado de 
Licenciamento Anual; 
VIl- transbordo do excesso de carga; 
VIlI- realização de teste de dosagem de 
alcoolemia ou perícia de substância 
entorpecente ou que determine dependência 
física ou psíquica; 
IX- recolhimento de animais que se encontrem 
soltos nas vias e na faixa de domínio das vias 
de circulação, restituindo-os aos seus 
proprietários, após o pagamento de multas e 
encargos devidos. 

Conforme se depreende do texto legal, tais medidas 
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não se confundem com as penalidades previstas para as 
infrações de trânsito estabelecidas, porquanto possuem 
"caráter complementar" a estas, haja vista que objetivam, 
prioritariamente, proteger a vida e garantir a incolumidade física 
da pessoa. Tampouco, se referem aos procedimentos adotados 
na coleta de informações alusivas aos crimes cometidos na 
direção de veículos automotores. 

Aliás, esse caráter complementar está bem 
evidenciado no texto. Em primeiro lugar, elas não absorvem 
as penalidades aplicadas às infrações nem as suprimem. 
Apresentam-se como manifestação liminar do Poder Público 
contra um comportamento infracional ou delituoso, do condutor, 
que será apurado e punido separadamente. 

Em segundo, não são todas as infrações de 
trânsito, previstas em lei, que podem ensejar a adoção das 
medidas administrativas acima enumeradas. Somente as que 
põem em risco a incolumidade física das pessoas, as que 
apresentam potencial perigo de dano à coletividade, ou as que 
evidenciam fraudes em relação à autenticidade dos 
documentos de trânsito, são passíveis de tais medidas. 

Por fim, as medidas administrativas de trânsito, 
são procedimentos eminentemente acautelatórios com vistas 
a assegurar, a todos, o direito de trânsito em condições 
seguras, como assim propõe o texto legal. Tanto que, a 
remoção do veículo dar-se-á, somente, quando for impossível 
regularizar ou sanar a situação naquele momento. Sua 
restituição acontece tão logo esteja devida e necessariamente 
regularizado e forem realizados os pagamentos devidos, 
incluindo as despesas de remoção, estada e outros encargos 
legalmente previstos. 

Aliás, esse caráter cautelar visa não só a prevenção 
contra eventual condução ou parada perigosa de veículo na 
via pública, seja qual for a origem: -inabilitado, excesso de 
velocidade, estacionamento irregular, competição, transbordo 
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de carga excedente etc. Visa, igualmente, o resguardo à fiel 
apuração de condutas infracionais ou delituosas, quando 
autoriza a realização de teste de dosagem de alcoolemia ou 
perícia de substâncias entorpecentes, ou quando estabelece 
o recolhimento de documento de habilitação adulterado etc. 

Ademais, é defeso à autoridade de trânsito ou 
seus agentes aplicar ou ordenar medida administrativa que 
não esteja prevista na descrição da conduta infracional ou em 
casos expressamente estabelecidos em lei. 

IH-Poder de Polícia e Ordem Pública 

Sempre que o momento exige, é oportuno invocar o 
consagrado conceito de Poder de Polícia do Prof. Caio Tácito 
no trabalho publicado na RDA127 sob o título O Poder de Polícia 
e seus limites, onde esclarece que " o Poder de Polícia é o 
conjunto de atribuições concedidas à Administração para 
disciplinar e restringir, em favor de interesse público, direitos 
e liberdades in di viduais." 1 

Ainda no p lano doutrinário, pode-se trazer o 
pensamento do Pro f. Celso Antonio Bandeira de Melo, na obra 
intitulada Curso de Direito Administrativo, onde esclarece que 
o sentido amplo do Poder de Polícia significa "a atividade estatal 
de condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as aos 
interesses coletivos". O sentido estrito, por sua vez, relaciona
o com "as intervenções, quer gerais e abstratas, como os 
regulamentos, quer concretas e específicas (tais as 
autorizações, as licenças , as injunções) do Poder Executivo, 
destinadas a alcançar o mesmo fim de prevenir e obstar ao 
desenvolvimento de atividades particulares contrastantes com 
os interesses sociais." 2 

Ainda em torno da caracterização do Poder de 
Polícia, tem-se a conceituação legal disposta no art. 78 do 
Código Tributário Nacional: "Considera-se poder de polícia 
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atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática 
de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos." 
3 

Assim, carateriza sobremaneira o Poder de Polícia 
a idéia de que o Poder Público está autorizado a executar atos 
e realizar procedimentos coercitivos contra o interesse 
eminentemente particular, quando este se opõe ao i,nteresse 
da coletividade. 

Neste ponto, convém observar que o exercício desse 
Poder somente pode ser confiado à autoridade pública 
legalmente investida, na esfera de competência da respectiva 
função. 

Aliás, é oportuna a transcrição do § único citado art. 
78 do Código Tributário: "considera-se regular o exercício do 
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente 
nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal 
e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, 
sem abuso ou desvio de poder." 4 

Dessa forma, há limitação a esse poder 
administrativo, sujeitando a autoridade que o exercita às 
sanções próprias, de acordo com o excesso praticado. 

Questão relevante ao tema, é observar que o Poder 
de Polícia do Estado é atributo indispensável à garantia da 
ordem pública como, aliás, referido no texto do art. 78 do CTN. 
Sua atuação nas diversa áreas pode ocorrer, preventiva ou 
repressivamente contra interesses particulares opostos ao 
interesse geral, não só com a finalidade de coagir o particular 
a cumprir a lei mas, também, para preservar a ordem e o 
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bem-estar geral. 

O eminente jurista Seabra Fagundes assim se 
manifestou sobre a questão: " Não há direito público subjetivo 
absoluto no estado moderno. Todos se submetem, com maior 
ou menor intensidade, à disciplina do interesse público, seja 
em sua formação ou em seu exercício . O poder de polícia é 
uma das faculdades discricionárias do Estado, visando à 
proteção da ordem, da paz e do bem-estar sociais".5 

Portanto, o poder de polícia é instrumento estatal 
indispensável à manutenção da tranqüilidade pública e o 
equilíbrio entre os múltiplos interesses de cada pessoa ou 
grupos interativos fre nte às questões da coletividade. 

IV - Fundamentação das Medidas Administrativas de 
Trânsito como Manifestação do Poder de Polícia 

Segundo o texto do novo Código de Trânsito, " a 
ordem, o consenti mento, a fiscalização, as medidas 
administrativas e coercitivas adotadas pela autoridade de 
trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção 
à vida e à incolumidade física da pessoa". 6 

No parágrafo seguinte o Código estabelece que 
tais medidas adminis trativas "não elidem a aplicação das 
penalidades impostas às infrações, possuindo caráter 
complementar a estas ." 7 

Evidente que a aplicação das medidas 
administrativas estabelecidas, pretendem viabilizar que a 
atuação da autoridade de trânsito, e de seus agentes, possam, 
efetivamente, assegurar o direito de tráfego a todos, 
indistintamente. 

Evidenciam , claramente, o procedimento 
acautelatório como forma de garantir a tranqüilidade de tráfego 
nas vias públicas . 

Esse caráter cautelar, preventivo , nada mais é que 
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uma manifestação do poder de polícia estatal coibindo os 
abusos individuais em benefício do interesse geral. 

Somente o poder estatal, através de seus agentes 
legalmente investidos, pode dispor de atribuições que permitam 
a retenção de veículo que transporta carga com peso excedente 
à sua capacidade, como condição sine qua non a o 
prosseguimento da viagem iniciada, ou o recolhimento do 
documento de habilitação vencido há mais de trinta dias etc. 

Caso não houvesse previsão legal nesse sentido, 
tais procedimentos cautelares não poderiam ser aplicados 
como medidas preventivas, mas somente como penalidades 
impostas às infrações praticadas. As penalidades, nos casos 
acima exemplificados, viriam, mas somente após o decurso 
do prazo para defesa e do exame das razões invocadas, 
além de sujeitarem-se à revisão, caso fosse recebido e provido 
algum recurso contra o que foi imposto. 

Nessas condições, qualquer que fosse a penalidade 
imposta, não teria nenhum efeito preventivo, além de fugir do 
objetivo principal, qual seja, assegurar a incolumidade física 
das pessoas diuturnamente. 

Portanto, a aplicação da medida administrativa de 
trânsito, como previsto no código, é uma clara manifestação 
do poder de polícia do Estado, cuja utilização há de acontecer 
somente para assegurar à coletividade, tranqüilidade de tráfego 
nas vias públicas. 

Assim, considerando-as, como ora se tem proposto, 
manifestação do poder de polícia, há de ser observado que a 
adoção dessas medidas pela autoridade de trânsito e seus 
agentes deve seguir rigoroso atendimento às disposições 
legais, em todos os momentos, desde a abordagem ao condutor 
à retenção do veículo ou documentos, até a restituição dos 
objetos retidos ou removidos . 

Por força do princípio da legalidade, todo 
procedimento administrativo deve ser realizado com imperioso 
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atendimento ao precei to da lei. Ademais, a autoridade de 
trânsito e seus agentes, não podem deixar de orientar-se 
segundo o princípio da razoabilidade, quando da adoção das 
medidas de trânsito. 

Conforme se observa do ensinamento da Prof. Maria 
Sylvia Zanella di Pietro: "Na realidade, o princípio da 
razoabilidade exige proporcionalidade entre os meios de que 
se utilize a Administração e os fins que ela tem que alcançar, E 
essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios 
pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na 
sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos 
termos frios da lei mas diante do caso concreto. "8 

Assim, atenta que for a autoridade de trânsito aos 
princípios administrativos da legalidade e razoabilidade, na 
adoção das medidas administrativas previstas na legislação 
de trânsito e amparadas no poder de polícia estatal, em nada 
incorrerrá em procedimentos abusivos de poder ou de 
autoridade. 

v - Conclusão 

Assim, tem-se como conclusivo que as medidas 
administrativas de trânsito estabelecidas na nova legislação, 
são nítida manifestação do poder de polícia, cuja adoção visa 
proteger a vida e a incolumidade física das pessoas, como 
forma de garantir direito de tráfego a todos e, 
consequentemente, preservar a ordem pública. 

Sendo uma manifestação do poder de polícia, 
somente podem ser aplicadas por autoridade competente, no 
caso, a de trânsito e seus agentes, no âmbito das respectivas 
circunscrições, em restrita observância dos princípios da 
legalidade e da razoab:ilidade. 

Naturalmente, evidenciado ficou que o tema 
abordado no presente trabalho não esgota o rico manancial 
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jurídico em torno da questão. De qualquer modo, é importante 
ressaltar que a atuação do Estado, quando exteriorizada através 
do poder de polícia, não significa privilégios ou prerrogativas 
do exercício do poder, e tampouco ameaça à liberdade 
individual. Ao contrário, essa atuação visa assegurar a própria 
liberdade do cidadão e preservar os bens jurídicos e direitos 
protegidos pela ordem pública. 

• Promotora de Justiça da 43 Promotoria Cível de Fortaleza, Ceará 
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DA PRISÃO TEMPORÁRIA 

sUMÁRIO: I - INTRODUÇÃO; 11 - INICIATIVAS 
ANTERIORES; 111 - DA NECESSIDADADE 
DA PRISÃO TEMPORÁRIA; IV - DA 
CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO 
TEMPORÁRIA; V - A LEI 7.960, DE 21.12.89; 
VI DA NECESSIDADE DE 
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO; VII - OS 
ABUSOS; vm - A PRISÃO TEMPORÁRIA NA 
LEI N° 7.960/90 e IX - CONCLUSÕES. 

I - INTRODUÇÃO 

Em 1989, com o escopo de combater "o aumento 
espantoso da chamada criminalidade violenta" o então membro 
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 
DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, apresentou aos seus 
pares minuta de anteprojeto de lei instituindo na legislação 
processual penal pátria o instituto da prisão temporária, já 
adotado nas legislações de outros países, como Portugal, 
Espanha, França, Itália e Estados Unidos e que tem por 
finalidade "permitir que a autoridade policial, diante da prática 
de um crime, não possuindo ainda elementos de prova que 
permitiriam 'a prisão preventiva e na ausência de flagrante, 
permaneça com o investigado sob a sua proteção e disposição, 
com o fim de proceder à coleta de elementos demonstrativos 
de autoria e materialidade." (1). 

2. Segundo o consagrado Damásio, o criminoso, em 
liberdade, não raro, "coage a vítima, as testemunhas e os 
agentes policiais, forj a e adultera provas, perturba ou tumultua 
a investigação, prejudicando o esclarecimento da verdade real". 
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3.0 anteprojeto sofreu alterações no Ministério da 
Justiça e resultou na Medida Provisória n° 111, de 24 de 
novembro de 1989, que, como se sabe, sofreu novas 
modificações no Congresso Nacional, restando, como produto 
final na Lei 7.960, de 21.12.1989. 

4. Importante notar que a consciência jurídica 
brasileira sempre rejeitou a prisão temporária, ou prisão cautelar 
como foi inicialmente designada (em item específico 
recordaremos rapidamente algumas tentativas anteriores). Mas, 
como afirmou com muita propriedade o Df. ROGÉRIO 
SCHIETTI MACHADO CRUZ, nosso ilustre colega no Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, e meu dileto amigo, a 
prisão temporária foi instituída no Brasil "em processo legislativo 
viciado pelo afogadilho e pela histeria punitiva de então." 
Referida prisão foi chamada por ANTÔNIO SCARANCE 
FERNANDES "prisão pré-cautelar, de caráter provisório e pré
processual". (3). 

5. Na verdade, deduz-se da sua exposição de 
moti vos, a Lei n° 7.960 apenas conferiu foro de legalidade à 
antiga "prisão para averiguações", ou, como afirmou o 
advogado MÁRCIO TOMAS BASTOS, quando Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, "outra 
coisa não é senão a institucionalização, na prática, de uma 
velha ilegalidade conhecida por "enruste ... que existe desde 
os tempos coloniais, sem que tenha servido - em momento 
algum - ao fim a que agora se pretende destinar." (3). Para que 
a crítica seja correta, é mister reconhecer que a prisão 
temporária acabou, pelo menos em tese, com a prática do 
"enruste". Com a prisão temporária regularmente decretada 
pelo juiz, sabe-se onde está a pessoa detida e, igualmente em 
tese, a sua integridade física, emocional e mental estão 
asseguradas. A autoridade policial que for apanhada na prática 
condenada de "esconder" suspeitos, não terá como justificar
se. 
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11- INICIA'llV AS ANTERIORES 

6. Antes de analisar a Lei na 7.960/89, recordemos 
algumas iniciativas que pretenderam introduzir a prisão 
temporária no ordenamento jurídico brasileiro. Como historia 
VALDIR SZNICK, a prisão para averiguações, da qual decorreu 
a prisão temporária, vem desde os tempos do Império, tanto 
que avisos ministeriais de 02.01.1865 e de 27.04.1888 proibiam, 
já, as prisões fora dos casos previstos em lei. O último aviso 
citado foi bastante incisivo, ao determinar: "haja V. Exa. de 
recordar às autoridades policias e judiciárias dessa província 
a fiel observância das leis relativas à prisão preventiva que 
não deve efetuar-se senão nos casos terminantemente 
compreendidos na legis lação vigente, sendo que o atual direito, 
não comporta o abuso, que ainda perdura de prisões para 
averiguações pessoais. " (4). 

7. De acordo com o auto r citado, as propostas 
modernas visando a instituição da prisão temporária, ocorreram 
a partir de 1976, quando os Secretários de Segurança Pública 
de todo o país, reunidos em Brasília, "propuseram a chamada 
prisão cautelar como instrumento necessário para a melhor 
atuação policial". 

8. Em 1979 surgiram duas propostas: a primeira, 
do deputado Erasmo Dias, que fora Secretário de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, introduzindo a prisão 
provisória do suspeito por dez dias, a ser decretada pela 
autoridade policial , com comunicação à autoridade judiciária, 
e a segunda do grupo de juristas contra a violência, que sugeriu 
a prisão temporária por cinco dias. Em 1980 foi a vez do 
Departamento de Ordem Política e Social apresentar uma 
proposta sobre o tema, que indicava o acréscimo de um 
parágrafo ao artigo 60 do CPP, autorizando a prisão temporária 
pelo prazo máximo de 10 dias, quando não estivessem 
presentes os elementos autorizadores da prisão preventiva. 
Em 1982 os Juízes, reunidos em seminário no Rio de Janeiro, 
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discutiram o assunto, mas a idéia da adoção da prisão 
temporária não vingou . 

09. Em 1989, porém, aproveitando-se da "histeria 
punitiva de então", os partidários da prisão temporária lograram 
introduzi-la em nosso ordenamento jurídico. 

111 - DA NECESSIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA 

10. Há quem sustente que a prisão temporária é 
desnecessária, porque a prisão preventiva seria suficiente para 
atender à necessidade da prisão cautelar que se pretende com 
a Lei n° 7960/89. Para os defensores dessa corrente, a prisão 
temporária só pode ser decretada quando exista inquérito já 
instaurado e a pessoa tida como autora do crime em apuração 
tenha sido indiciada, e, em sendo assim, nada impediria a 
decretação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 
311 do Código de Processo Penal. Outros, de seu lado, afirmam 
que a prisão temporária é necessária porque os requisitos para 
a sua decretação são distintos dos requisitos exigidos para a 
prisão preventiva, mesmo só podendo ser decretada se a 
pessoa já for indiciada em inquérito policial e, outros, finalmente, 
advogam a tese de que a prisão temporária visa a prisão antes 
mesmo do inquérito policial, haja ou não indiciado, isto é, admite 
a prisão do simples suspeito ou investigado. Parece-nos que a 
razão está com os defensores da última corrente, pois a 
justificativa do instituto, feita por seus defensores ao longo dos 
anos, bem como a justificativa de DAMÁSIO EVANGELISTA, 
que apresentamos na introdução e ainda o inciso I, do artigo 
1 ° da Lei n° 7.960/89 não deixam dúvida que é possível a prisão 
do mero suspeito ou investigado. A jurisprudência, seguindo à 
orientação majoritária - a terceira - tem admitido quase que 
sem discrepância a prisão sem a instauração de inquérito 
policial e sem a figura formal do indiciado . Concordamos que, 
em casos espeCIaIs, é necessária a custódia pré-processual 
de um suspeito, para assegurar o êxito das investigações 

12° CONCl2Cr!Jr!JO NAClONtU DO NJNIr!JTÉQJO PÚIJUCO I LIVRO DE TESES - TOMO 2 



policiais, mas não na amplitude com que é permitida agora, 
devendo ser restringido o seu uso e campo de incidência. As 
razões do nosso entendimento serão dadas ao conhecimento 
no desenrolar deste trabalho. 

IV - DA CONSTITUCIONALIDADE 
DA PRISÃO TEMPORÁRIA 

11. Alguns autores sustentaram, de início, ser 
inconstitucional a prisão temporária instituída por meio da Lei 
n° 7.960/89 (que resultou da aceitação da medida provisória 
n° 111, de 24.11.89). A objeção mais forte que se fez à prisão 
temporária, do ponto de vista da constitucionalidade, foi a que 
tal prisão viola o princípio da presunção de inocência. Porém, 
esse entendimento não vingou, ante a força da argumentação 
dos defensores da constitucionalidade da medida, desenvolvida 
com apoio no inciso LXI, do artigo 5°, da Constituição Federal, 
que prescreve que "ninguém será preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente". Verifica-se que tem razão os partidários 
da constitucionalidade da prisão temporária, pois a própria Carta 
Magna admite a prisão por ordem fundamentada da autoridade 
judiciária competente. 

v - A LEI 7.960, de 21.12.1989 

12. De acordo com o artigo 1 ° da Lei epigrafada 
caberá a prisão temporária nas seguintes hipóteses: 1°, quando 
imprescindível para as investigações do inquérito policial; 2°, 
quando o indiciado não ti ver residência fixa ou não fornecer 
elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade; 
e, terceiro, quando houver fundadas razões, de acordo com 
qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou 
participação do indiciado nos seguintes crimes: homicídio 
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doloso; seqüestro ou cárcere privado; roubo; extorsão; extorsão 
mediante seqüestro; estupro; atentado violento ao pudor; rapto 
violento; envenenamento de água potável ou substância 
alimentícia ou medicinal qualificado pela morte; quadrilha ou 
bando; genocídio; tráfico de drogas e crimes contra o sistema 
financeiro. 

13. A prisão será decretada pelo Juiz, diante da 
representação da autoridade policial ou de requerimento do 
Ministério Público e terá o prazo de cinco dias, prorrogável por 
igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, 
isto conforme preceitua o seu artigo 2°. Convém registrar-se 
que nos termos do parágrafo terceiro, artigo 2°, da Lei 8.072/ 
90, o prazo da prisão temporária, tratando -se dos crimes 
previstos na referida lei será de trinta dias, prorrogável por igual 
período. Por outro lado, o Ministério Público deve ser ouvido 
sobre o pedido de prisão temporária, quando for a autoridade 
policial que o formule e a prisão somente poderá ser executada 
depois de expedido o respectivo mandado judicial. Estabelece 
ainda a lei da prisão temporária que o Juiz poderá determinar 
que o preso lhe seja apresentado, e mandar submetê-lo a 
exame de corpo de delito, isto de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público, e o preso será sempre informado dos seus 
direitos constitucionais. Por fim, a Lei 7960 prescreve que os 
presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, 
separados dos demais detentos. 

14. Interessante observar que, não obstante 
prescreva a lei o prazo de prisão, não se preocupou ela em 
estabelecer um prazo certo para o cumprimento do mandado, 
o que tem dado ensejo a que autoridades policiais pouco 
zelosas permaneçam com mandados de prisão durante meses, 
sem serem executados, executando-os apenas quando isto 
lhes parece conveniente e oportuno . Em razão de tal situação 
a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica 
Criminal, do Ministério Público do Distrito Federal, editou em 
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18.02.98 o enunciado n° 14 do seguinte teor: 

"Ao se manifestar favoravelmente ao 
pedido de prisão temporária, formulado 
pela autoridade policial, ou ao requerê-la o 
órgão do Ministério Público deverá propor 
ao Juiz que fixe o prazo máximo de trinta 
dias para efetivação da prisão, após o que 
a ordem perderá a validade, devendo essa 
cláusula constar do respectivo mandado 
judicial. " 

15. Esclarecemos, por oportuno, que as câmaras 
de coordenação e revisão foram criadas no âmbito do Ministério 
Público da União, por intermédio da Lei n° 75, de 20 de maio 
de 1993 e compete às mesmas, nas suas respectivas áreas, 
entre outras atribuições, promover a integração e coordenação 
dos órgãos institucionais que atuem em ofícios ligados à sua 
atividade setorial. 

VI - DA NECESSIDADE DE 
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO 

16. A prisão temporária, sendo urna ordem escrita 
da autoridade judic i ária competente, deve ser sempre 
fundamentada, em obediência aos preceitos constantes do 
inciso LXI, artigo 5° e inciso IX, artigo 93 da Constituição 
Federal. Por seu lado, tal prisão não prescinde da demonstração 
da sua real necessidade, a ser feita tanto pela autoridade policial 
quanto pelo representante do Ministério Público. Outra 
conclusão não se pode retirar dos incisos I, 11 e 111 do artigo 1° 
da Lei em comento. Todavia, a realidade nos tem colocado 
diante de situações em que, lamentavelmente, tanto o Ministério 
Público quanto a magistratura tem feito tábula rasa dos 
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preceitos constitucionais e processuais penais que exigem a 
fundamentação da ordem de prisão. 

17.Preocupada com o tema, a Câmara de 
Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal do MPDFT, 
editou outro enunciado na mesma sessão do dia 18 .02.98, com 
a seguinte redação: 

"Ao emitir parecer em pedido de prisão 
temporária formulado pela autoridade 
policial, ou ao requerê-la, o órgão do 
Ministério Público deverá examinar 
cuidadosamente os fatos alegados para 
enquadrá-los, ou não, nas situações 
previstas nos incisos I, 11 e 111, do artigo ]O, 

da Lei n° 7960, de 21 de dezembro de 1989. 
(PA n° 08190.000164/98-91)." 

18. Não é demais lembrar que não pode ser aceita 
como fundamentação a simples referência aos termos da lei, 
pois, a exemplo do que ocorre com a prisão preventiva, deve o 
Magistrado apontar concretamente os fatos que motivaram o 
seu convencimento. Como observa o Dr. Rogério Schietti, não 
é satisfatório "limitar-se a autoridade a dizer que a prisão 
temporária é imprescindível para as investigações do inquérito 
policial (inc. I do art. 1°, da Lei 7.960/89), ou que o indiciado 
não tem residência fixa ou que não forneceu elementos 
necessários ao esclarecimento de sua identidade (inc. lI). 
Cumpre, sim, ao postulante da medida indicar ao juiz o porquê 
de estas duas variantes, ou uma delas, justificarem o 
encarceramento do suspeito ou indiciado". (5) 

19. Aliás, há quase cinco anos escrevemos, a 
respeito da necessidade de adequada fundamentação do 
decreto de prisão temporária (parecer de 15.06.93, no HC n° 
6.244): "Conforme se colhe do despacho por cópia às fls. 32-
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verso e 33 a prisão temporária do paciente foi decretada com 
apoio no artigo r , inciso III da Lei n° 7.960/89. Com a venia 
devida ao ilustre prolator da decisão impugnada, não 
encontramos a necessáriafundamentação da prisão temporária 
do paciente. É verdade que o despacho fala em 
"relacionamento" e em "ligação" do paciente ao tráfico de 
drogas, mas não aponta objetivamente uma prova qualquer 
que desse apoio ao seu convencimento. Aliás, a autoridade 
policial, ao pedir a prisão, não se dignou fornecer ao Juízo a 
prova que dava sustentáculo ao pedido, limitando-se a repetir 
os termos da própria Lei. Ora, a Lei n° 7.960 não se contenta 
com repetição de seus termos, ou meras suspeitas, ou simples 
suposições policiais. Exige ela, a Lei, de forma taxativa, clara, 
direta, que exista prova (qualquer prova admitida na legislação 
penal) de autoria ou participação. Essa prova, exigida no inciso 
In do art. r da Lei n° 7.960 precisa ser alguma coisa mais 
concreta que a mera afirmação da autoridade policial, porque, 
do contrário, o direito à liberdade, elevado à condição de 
preceito constitucional (art. 5°), seria violentado à toda hora, 
como se nada valesse. A fundamentação de que fala a Lei 
há de ser precisa, dire ta, apontando com segurança o fato e a 
prova embasadora do decreto. Não podemos considerar como 
fundamentação o teórico despacho de fls. 32/33, embora se 
reconheça louvável o esforço desenvolvido pela autoridade 
policial para desbaratar o tráfico de drogas na cidade de 
Ceilândia. Mas não se pode admitir prisões desfundamentadas, 
sob pena de retirar-se as garantias dos cidadãos honestos. " 

VII - OS ABUSOS 

20. Em atu ação em uma Procuradoria de Justiça 
que tem por atribuição emitir parecer em pedidos de habeas 
corpus, temos nos deparado, com freqüência maior do que a 
que seria tolerável, com casos de prisões temporárias 
absolutamente arbitrárias, abusivas, ilegais. Inclusive , em 
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alguns casos, vimos que pessoas que foram presas 
temporariamente e que assim permaneceram durante o tempo 
previsto em lei não foram depois sequer denunciadas, porque 
nada ficou apurado contra elas. É inegável que em tais 
circunstâncias, a prisão temporária foi um hediondo abuso de 
poder, tanto de quem a pediu quanto de quem com ela 
concordou e ainda de quem a decretou. Em outros casos, 
constatamos que se pediu a prisão temporária de pessoas com 
endereço certo, servidores públicos, comerciantes, etc, e isto 
com base apenas em acusações formuladas por, criminosos, 
que ao prestarem declarações perante a autoridade policial e 
desejando aliviar a sua própria situação, acusam outras 
pessoas de forma indiscriminada. Temos constatado também 
casos em que as pessoas presas o foram apenas para serem 
interrogadas pela autoridade policial e logo depois liberadas. 

21. Recentemente escrevemos em habeas corpus 
que nos foram submetidos: "o caso ora em estudo comprova 
mais uma vez que a prisão temporária se transforma, a cada 
dia que passa, em perigosa arma contra o cidadão, contra as 
garantias asseguradas na Constituição Federal. Temos aqui 
um cidadão, funcionário público estadual, ou melhor, um policial 
do vizinho Estado de Goiás, com lotação certa (veja-se fls. 45, 
último nome) que foi arrolado, por dois criminosos presos em 
flagrante, como pessoa envolvida com o tráfico de 
entorpecentes. A autoridade policial do Distrito Federal, sem a 
menor cautela, sem ouvir o colega ou os seus chefes imediatos, 
confere integral credibilidade às declarações e pede a prisão 
temporária do paciente, prisão essa que pode durar até 
sessenta dias" - HC n° 096-6/98. "Preocupa-nos sobremaneira 
a utilização que se vemfazendo, no Distrito Federal, do instituto 
da prisão temporária instituído pela Lei 7960, de 1989. É o 
terceiro habeas corpus neste mês de fevereiro que recebe de 
nós parecer favorável à concessão. Se tais habeas corpus 
podem servir de exemplo, parece que basta alguem comparecer 
à Delegacia Policial e acusar outrem do cometimento de crimes 
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para que a prisão temporária seja requerida e, o que é pior, 
prontamente acolhida pelo Promotor de Justiça e pelo 
Magistrado. " - HC n° 168-7/98. 

22. Mas a nossa preocupação com o tema não é 
recente. As considerações que estamos fazendo a respeito da 
prisão temporária, não são frutos de uma apreciação superficial 
e apressada. Não nos guiamos por um impulso momentâneo, 
impensado. A nossa convicção de que nós, membros do 
Ministério Público, devemos provocar mudanças no instituto 
em comento se solidificou através dos tempos, na experiência 
acumulada ano após ano. Somente para exemplificar, citaremos 
duas manifestações nossas, uma de 05.06.92, no HC n° 5953 
e outra de 21.03.94, no HC n° 6502: "Éflagrante o desrespeito 
ao direito à liberdade do paciente. A prisão provisória foi 
decretada em face da denúncia de três ladrões de carros de 
que o paciente seria receptador. Ouvido pela autoridade policial, 
negou ele o fato e foi liberado emface da "adoção de todas as 
medidas relativas ao detento, nesta especializada ", sobrevindo, 
logo depois, o injustificável decreto de prisão preventiva. Data 
venia, a liberdade de uma pessoa não pode ser cerceada assim 
sem mais nem menos, como no caso, mediante improvadas 
acusações. Se contemporizarmos com esse tipo de prisão, a 
pretexto de "desbaratamento de uma quadrilha", estaremos 
incentivando o menosprezo ao inalienável direito à liberdade, 
garantido na nossa Carta Magna." "No caso específico da 
prisão temporária, ela só deve ser decretada quando 
imprescindível para a investigação do crime, imprescindibilidade 
essa que há de ser convenientemente demonstrada. Com a 
venia devida à autoridade policial e ao Douto Magistrado, não 
vemos demonstrada a real necessidade da prisão temporária. 
Alegou-se, apenas, que o paciente, por ser pessoa influente 
social e politicamente, iria influenciar nas investigações. Ora, 
tal alegação não é motivo para a prisão temporária prevista na 
Lei nO 7.960, 'de 1989, e o mínimo que se espera da autoridade 
policial encarregada do inquérito, e da autoridade judiciária a 
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quem competir o processo penal é firmeza e isenção na 
apuração dos fatos, para evitar possíveis manobras 
protelatórias ou ilícitas do paciente. " 

23. Não se pode fugir à dura realidade que a prisão 
temporária, nos seus oito anos de vida, transformou -se em 
cruel instrumento de violação do direito de liberdade, quase 
sempre a pretexto de nada . A prisão temporária se transforma, 
a cada dia que passa, em perigosa arma contra o cidadão, 
contra todas as garantias asseguradas na Constituição Federal. 
O seu uso indiscriminado, sem ponderação e equilíbrio, tem 
transformado o instituto em instrumento de arbítrio. 
Lamentavelmente, o instituto transformou-se em arma perigosa 
nas mãos de autoridades policiais incompetentes, preguiçosas 
e mal intencionadas, que baseiam as suas "investigações" 
exclusivamente na prisão do possível criminoso, na 
possibilidade de tê -lo às mãos a qualquer hora do dia e da 
noite e de obter dele "confissões" inverídicas. 

24. Aliás, obter confissões dos investigados parece 
ser o único e o real objetivo da prisão temporária, o que ressalta 
claramente da assertiva de um dos seus maiores defensores, 
o ex-Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 
Erasmo Dias, que, a pretexto de justificativa da necessidade 
do instituto escreveu: "a prática tem demonstrado 
exuberantemente a necessidade da prisão durante a 
investigação criminal. A maioria dos indícios são colhidos na 
própria palavra do suspeito':(6) - A que prática se refere o 
Senhor ex-Secretário? Obviamente que à prática de prender 
para averiguações. E que "palavra do suspeito" será essa, que 
não seja a confissão, arrancada muitas vezes nas horas 
perdidas da madrugada e no fundo dos calabouços policiais? 

25. É inegável que nós, membros do Ministério 
Público no Brasil, temos um relevante papel a cumprir na defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da Carta Magna). 
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Mas, esse nosso papel deve ser exercido efetivamente no dia 
a dia das nossas ativid ades, seja nas capitais dos Estados, no 
Distrito Federal, nas grandes cidades ou nas mais longínquas 
comarcas e não ficarmo s apenas no discurso que fala na defesa 
desses interesses, m as na verdade não os defendemos 
sempre, porque, às vezes, o direito violado pertence a um 
provável criminoso. Lamentavelmente temos contribuído para 
que a prisão temporária se transforme, dias após dia , nesse 
hediondo instrumento de arbítrio e crueldade contra pessoas, 
não importa que eventualmente sejam elas criminosas. 

26. É louv á vel a nossa preocupação com o 
consumidor, com o meio ambiente, com o patrimônio público, 
etc, mas devemos nos preocupar também com a liberdade do 
HOMEM, criminoso ou não, porque um dia que seja que esse 
homem ficar na cadeia injustamente, será uma injustiça jamais 
reparada. As marcas que ficarão em seu íntimo, não serão 
apagadas; o seu desapreço à Lei e à Justiça dificilmente será 
modificado. Um dia preso injustamente é , para quem o sofreu, 
uma eternidade. Cinco dias são cinco eternidades; sessenta 
dias são sessenta eternidades. 

VIll - A PRISÃO TEMPORÁRIA NA LEI N° 8072/90 

27. A ques tão mais se agrava , quando a prisão 
temporária é decretada sob a suspeita de ser a pessoa autora 
de um dos crimes previstos na Lei 8072/90 porque, 
absurdamente, o legis lador estabeleceu, sem nenhuma razão 
científica, o prazo de trinta dias, prorrogável por mais trinta, 
para que a pessoa permaneça presa para as investigações 
policiais. Ora, sabendo-se que o prazo de prisão temporária 
não é computado ou descontado do prazo para a instrução 
criminal, de acordo com entendimento jurisprudencial que vem 
se firmando, chega-se à conclusão que uma pessoa acusada, 
por exemplo, por crime de estupro, poderá permanecer presa 
durante cento e quarenta e um dias (sessenta da prisão 
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temporária + oitenta e um da instrução) e, ao final, ser absolvida. 
Evidente que situações como as descritas neste despretensioso 
trabalho não se coadunam com os preceitos constitucionais 
que asseguram a liberdade da pessoa enquanto ela não for 
definitivamente condenada. Constituem-se, tais situações, em 
flagrantes desrespeitos aos direitos assegurados na Carta 
Política e por isso mesmo entendemos que a prisão temporária 
deve ser profundamente repensada por todos nós, para que 
ela seja realmente um instrumento de serviço à sociedade na 
luta contra a criminalidade violenta e não continue a ser, como 
já afirmamos várias vezes no desenvolver deste trabalho, uma 
medida de arbítrio da autoridade policial. 

28. Com efeito, não se pode concordar c,om uma 
prisão pré-processual de sessenta dias, quando, pelos prazos 
previstos no CPP e de acordo com a jurisprudência consolidada, 
o prazo para a instrução criminal é de no máximo oitenta e um 
dias. Por outro lado, se ordinariamente o inquérito de indiciado 
preso deve estar concluído em 10 dias, no mais tardar, como 
se justificar a manutenção da prisão do "suspeito" ou 
"investigado" por sessenta dias? E mais ainda, se o inquérito 
de indiciado solto deve ser concluído em trinta dias, como tolerar 
uma prisão pré-processual tão longa? É intolerável e, sobre o 
tema, recomendamos a leitura do trabalho do Dr. Rogério 
Schietti Machado Cruz, citado por nós mais de uma vez e que 
tem por título: "Sessenta Dias de Prisão Temporária. É 
razoável?" 

29. O Dr. Rogério Schietti demonstrou de forma cabal 
que a prisão temporária por sessenta dias fere o princípio da 
razoabilidade, acolhido em nosso regime constitucional por 
força do artigo 5°, § 2°, da CF. Pedimos venia ao Dr. Rogério 
para transcrever significativo trecho do seu trabalho: 
"Retornando à indagação formulada atrás, vê-se, como sugere 
a própria redação da pergunta, não ser razoável que uma 
simples prisão temporária (efêmera, pré-processual) dure até 
60 dias, simplesmente por tratar-se de um crime hediondo (que, 
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pelo simples fato de ser assim legalmente qualificado, não 
pressupõe, a priori, uma tal complexidade a exigir prazo tão 
dilatado para sua apuração). Insustentável, a nosso sentir, a 
crença de que o êxito das investigações policiais possa vir a 
depender da mantença, no cárcere, do indiciado por tão longo 
período. Deveras, um interrogatório não dura mais do que 
algumas horas; um reconhecimento formal , outras tantas; 
igualmente, uma reconstituição do crime. Que outra providência, 
dependente da presença do indiciado, duraria mais do que um 
ou dois dias?" 

IX - CONCLUSÕES 

A caminhada que realizamos nas trilhas da 
modalidade de prisão pré-cautelar denominada temporária nos 
conduziu à conclusão de que o instituto deve sofrer sérias 
modificações, para fazê -lo adequar-se aos princípios 
constitucionais asseguradores da liberdade do cidadão. A 
liberdade é a regra, mesmo para aquele que for formalmente 
acusado de haver praticado um crime, e a custódia cautelar é 
exceção . E, como exceção, a segregação antecipada do 
indivíduo só pode ocorrer em condições especiais, devidamente 
demonstrada a necessidade da medida, devendo o despacho 
que a decretar ser suficientemente fundamentado, não podendo 
ser aceita como fundamentação a mera referência aos termos 
da lei . Outra conclusão a que chegamos é que o dilatado prazo 
de prisão temporária, nos casos de crimes previstos na Lei n° 
8.072/90 é insustentável e injustificado, necessitando, portanto, 
de ser abolido. Finalmente, pareceu-nos que a solução 
legislativa mais viável, para corrigir as distorções do instituto é 
colocá-lo em lugar correto na legislação processual penal e 
incluí-lo no título próprio do Código de Processo Penal, que 
trata das prisões cautelares, ou seja, título IX - DA PRISÃO E 
DA LmERDADE PROVISÓRIA. Com efeito, sendo uma prisão 
de natureza semelhante às prisões em flagrante e preventiva, 
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nada mais lógico que a prisão temporária seja incluída no CPP, 
a exemplo do que acontece com o "fermo" no Código de 
Processo Penal Italiano (5). A prisão temporária, sendo pré
processual, há de ficar topograficamente à frente, no Código 
de Processo, da prisão em flagrante e da prisão preventiva. 
Diga-se, por dever de consciência, que a idéia não é original, 
posto que nos inspiramos em uma antiga proposta da 
Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, de 1982. 
A diferença é que a proposta da polícia pretendia que a prisão 
temporária fosse decretada pela autoridade policial. (6). 

Diante de todo o exposto, submetemos aos 
Senhores Congressistas as duas seguintes conclusões, a título 
de propostas que, se aprovadas, deverão ser enviadas ao 
Congresso Nacional: 

e. Revogação da Lei n° 7.960/89; 

2a
• Inclusão de um capítulo, que passaria a ser o 

segundo, no título IX do Código de Processo Penal, com o 
título - Da prisão temporária - com o seguinte artigo: 

"Art. ___ A prisão temporária do 
suspeito será decretada pelo juiz, em 
despacho fundamentado, a requerimento 
do Ministério Público ou mediante 
requerimento da autoridade policial, 
quando imprescindível à coleta de 
elementos demonstrativos de autoria e 
materialidade da infração penal. 

§ 1°. A prisão temporária terá o 
prazo de 5 (cinco) dias, prorrogável por 
igual período em caso de extrema e 
comprovada necessidade. 

§ 2°. Na hipótese de representação da 
autoridade policial, o Juiz, antes de decidir, 
ouvirá o Ministério Público. 

§ 3°. O despacho que decretar a 
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prisão temporária deverá ser fundamentado 
e prolatado dentro do prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas a partir do 
recebimento da representação ou do 
requerimento. 

§ 4°. O Juiz poderá, de ofício, ou 
a requerimento do Ministério Público e do 
Advogado, determinar que o preso lhe seja 
apresentado, solicitar informações e 
esclarecimentos da autoridade policial e 
submetê-lo a exame de corpo de delito. 

§ 5°. Decretada a prisão 
temporária, expedir-se-á mandado de 
prisão, em duas vias, uma das quais será 
entregue ao indiciado e servirá como nota 
de culpa. 

§ 6°. A prisão somente poderá ser 
executada depois da expedição de 
mandado judicial. 

§ 7°. Efetuada a prisão, a 
autoridade policial informará o preso dos 
direitos previstos no art. 5° da Constituição 
Federação. 

§ 8°. Se a prisão não for 
executada no prazo máximo de 10 (dez) dias 
da expedição do mandado, a ordem ficará 
sem efeito. 

§ 9°. Decorrido o prazo de cinco 
dias de detenção, o preso deverá ser posto 
imediatamente em liberdade, salvo se já 
tiver sido decretada sua prisão preventiva." 

Brasília-DF, 30 de março de 1998. 

JOÃO ALBERTO RAMOS 
Procurador de Justiça do MPDFT 
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Os Crimes Hediondos (e assemelhados) 
e a Possibilidade de Progressão de 

Regimes em face da Lei 9.455/97 

Elaine Cardoso de Matos Novais 
Promotora de J ustiça e Professora do CEAF/MPRN 

Introdução 

o tema objeto do presente trabalho nos veio à mente 
a partir da análise de um caso concreto, no qual tivemos 
oportunidade de perquirir o sentido e as novas disposições 
ex surgidas com o advento da Lei n° 9.455 , de 07 de abril de 
1997, ou seja, a Lei de Tortura. 

Ao estudarmos o novel diploma legal, passamos 
então a refletir sobre a permissão da progressão de regimes 
aos condenados por crimes de tortura nele estatuída e as 
repercussões que tal previsão teria alcançado. 

Isto porque, como é de sabença geral, desde a Lei 
n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), foi 
regulada a progressão de regimes, permitindo-se ao criminoso 
a alternativa de, pouco a pouco, voltar a ter contato com o 
mundo além cárcere. 

Entretanto, esta ideologia de reintegração do 
condenado à sociedade através da passagem de regime mais 
rigoroso para outro menos severo, inobstante o preceito 
constitucional da individualização da pena, não foi acatada na 
Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes 
Hediondos). Ao contrário, o aludido diploma legal proclama 
que a pena para os crimes elencados em seu art. 2° será 
cumprida integralmente em regime fechado. 
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Agora, com o surgimento da Lei de Tortura, a qual 
disciplina o tratamento de crime da mesma categoria dos delitos 
hediondos, chegamos a seguinte indagação: poderiam os 
condenados por crimes hediondos ou assemelhados (tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo) ser 
beneficiados pela progressão de regimes, tendo em vista o 
tratamento constitucional isonômico conferido a tais crimes? 

Para respondermos a esta pergunta, ponto nodal 
de nossa pesquisa, algumas considerações iniciais hão de ser 
feitas para que se possa, ao final, captar as razões dos 
fundamentos apresentados e das conclusões alcançadas. 

Nesse passo, mister se torna observar qual a 
concepção atual da aplicação da pena, a forma mais viável de 
atingir a ressocialização do delinqüente e como os diplomas 
legais pátrios vieram tratar do assunto. 

Desse modo, centraremos atenção na ideologia 
contida na Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução 
Penal), nos princípios constitucionais plasmados na Carta 
Magna de 05 de outubro de 1988, nas restrições advindas com 
a Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes 
Hediondos), e nas avançadas regras contidas na Lei de Tortura 
a fim de, cotejando estes diplomas, chegarmos a uma 
conclusão sistemática acerca do problema. 

Fundamentação 

Sabe-se que a conjuntura atual vem reconhecendo 
a ineficácia, cada vez mais crescente, das penas privativas de 
liberdade aplicadas aos criminosos, principalmente quando se 
trata de delitos de pequena gravidade. 

Mesmo assim, não foi identificada ainda outra forma 
sancionatória viável para os casos dos presos residuais 
causadores de delitos atentatórios a importantes bens jurídicos 
tutelados.! 
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Mas, se, por um lado, a pena privativa de liberdade 
não há de ser abandonada, malgrado muitos reconheçam a 
"Falência da Pena de Prisão", por outro lado, acompanhando 
suas alterações no decorrer da história, verificamos que a 
aplicação deve operar-se após a análise do conjunto de 
circunstâncias que influenciaram o indivíduo a cometer o delito, 
pois, consoante a sedimentada teoria da Nova Defesa Social, 
propugnada por Marc Ancel, o que será levado a julgamento é 
o indivíduo e não pura e simplesmente o fato típico e antijurídico 
por ele perpetrado. 

Em sendo assim, não mais se admite o caráter 
puramente retributivo da pena, para castigar o indivíduo pela 
prática de um ato sem aferir suas características particulares e 
seu comportamento, como o faziam os adeptos da Escola 
Clássica. 

o pensamento ora dominante encara a sanção não 
sob o enfoque da retribuição, mas sim como forma de preservar 
a ordem social, devendo cada caso ser analisado isoladamente 
a fim de ser julgado o criminoso e ser ele reprimido na medida 
do necessário. 

O ilustre Juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, 
posicionando-se sob esta nova ótica, assevera: "Pode-se definir 
a Escola da Nova Defesa Social como o conjunto de idéias de 
ordem política, orientadora dos Poderes Constituídos do Estado 
no tratamento a ser dispensado no combate à criminalidade. É 
a política criminal a ser desenvolvida no que pertine ao 
fenômeno criminal, inserido no contexto social. Aqui, 
abandonando-se a idéia do caráter retributivo da pena, vendo
se a sanção apenas como o meio de se preservar a ordem 
social, devendo ser aplicada na proporção em que for 
necessária. Não é a hediondez do crime, efetivamente, que 
vai determinar a espécie ou quantidade da pena, mas sim a 
personalidade do delinqüente que foi examinada durante o 
processo. " 2 
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Tal exegese foi abarcada na Lei de Execução Penal 
brasileira de 1984 e veio reforçada pela Carta Magna de 05 de 
outubro de 1988, a qual garantiu direitos básicos ap delinqüente 
no desiderato de vê-lo julgado de acordo com princípios que 
levem em conta suas condições pessoais. 3 

A Lei n° 7.210/84 trouxe como uma das principais 
disposições a referente à progressão de regimes . Com o 
surgimento da norma mencionada, a política penitenciária do 
cumprimento de penas, centrando atenções nas características 
pessoais do delinqüente, autorizou que este fosse beneficiado 
com a passagem para regime menos rigoroso, desde que 
cumprisse parte da pena e apresentasse condições e bom 
comportamento para tanto. 

A permissibilidade da progressão de regimes veio a 
lume, portanto, no intuito de viabilizar a ressocialização do 
criminoso, haja vista que seus próprios atos serão analisados 
detidamente a fim de se perquirir a chance de ser transferido 
para o regime seguinte. 

Na esteira da lei ordinária, a Lex Mater de 05 de 
outubro de 1988 exaltou, em seu art. 5°, XLVI, o princípio da 
individualização da pena. 

Dito preceito significa que, para a aplicação da pena, 
torna-se imperiosa a análise das circunstâncias pessoais do 
agente, não somente no momento em que o magistrado torna 
concreta a sanção, mas também durante todo o período em 
que o criminoso acha-se cumprindo a pena. 

É que a individualização da pena compreende três 
fases: cominação, aplicação e execução, ou seja, 
primeiramente arbitra-se o quantum da pena, depois ela é 
imposta ao infrator e, por fim, a pena começa a ser cumprida 
pelo criminoso. Note-se que, em todas estas fases, a pena 
deve encontrar-se ajustada à forma como o delinqüente vem 
respondendo ao cumprimento da reprimenda. Em outras 
palavras: os dados subjetivos não podem se desconsiderados 
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no momento da execução. 

J á foi enfatizado que, de acordo com a nova filosofia 
penal, a finalidade da pena é de reinserção ou reintegração 
social, e assim o sendo, o processo de execução deve ser 
dinâmico e sujeito às mutações ditadas pela resposta do 
condenado ao tratamen to penitenciário 4 , de modo a tornar-se 
mais brando ou mais severo, conforme o condenado demonstre 
ou não aptidão para voltar ao convívio social e cumpra o prazo 
fixado na lei. 

Esta idéia contida na Lei de Execução Penal 
comumente conhecida por LEP - e chancelada pela 
Constituição Federal segue o que há de mais avançado no 
movimento de política penitenciária e coaduna-se com a 
presente tendência penal que rejeita a aplicação de restrições 
objetivamente ao delinqüente. 

Nada obstante o louvável espírito dos preceitos 
aludidos e a certeza do estímulo propiciado por tais leis àqueles 
que desejam, de fato, reintegrarem-se à sociedade, um 
sentimento passagei ro de revolta, diante da prática 
principalmente de dois crimes que abalaram a sociedade 
brasileira em geral, permitiu que o retrógrado pensamento 
esposado pela Escola da Lei e da Ordem norte-americana, a 
qual pugna pela maior severidade nas sanções aplicadas , 
influenciasse a aprovação de lei brasileira. Estamos falando 
da Lei dos Crimes Hediondos. 

A Lei dos Crimes Hediondos nasceu num momento 
em que crimes de seqüestro alastravam-se de maneira 
incontrolável. Dois destes delitos tiveram como vítimas os 
empresários Roberto Medina e Abílio Diniz. 

A solução escolhida pelo legislador foi, então, instituir 
regime mais duro. Proibiu a lei em comento a progressão de 
regimes, mesmo ve dando aos delinqüentes o direito à 
ressocialização e reintegração à sociedade, possível tão-só 
quando, aos poucos, ele vai restabelecendo os laços de ligação 
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com a comunidade. 

Neste sentido, a Lei n° 8.072/90 desenhou a norma 
plasmada no art. 2°, § 1°: "A pena por crime previsto neste 
artigo será cumprida integralmente em regime fechado." 

Vedar antecipadamente o direito à progressão, com 
efeito, afigura-se medida carregada de maior severidade. 
Todavia, não implica no reconhecimento da culpa pelo 
criminoso, nem tampouco incute em sua mente o pensamento 
de sair reintegrado da prisão. Ao contrário, sabendo não ter 
qualquer chance de ver o seu bom comportamento aferido a 
seu favor, o delinqüente enveredará pelo caminho oposto ao 
imaginado ab initio pelo legislador, procurando meios de fugir 
e livrar-se da reprimenda do Estado. 5 

O surgimento desta lei, como não poderia deixar de 
ser, suscitou grande discussão no âmbito doutrinário e 
jurisprudencial, não faltando aqueles que defendessem sua 
inconstitucionalidade, malgrado o Supremo Tribunal Federal 
ter manifestado-se no sentido de reconhecer a perfeita 
adequação da lei ordinária ao mandamento constituciona1.6 

A crítica mais incisiva feita à citada previsão legal 
consiste na alegação de desrespeito do princípio da 
individualização da pena, por não se conceber à aferição das 
qualidades e ações pessoais do réu como fator a ser levado 
em seu benefício . 7 

De fato, levando em consideração toda a 
principiologia já alinhada e sabendo-se que a individualização 
da pena significa a observação das condições pessoais do 
delinqüente não apenas quando a sanção é aplicada, mas sim 
em três momentos (cominação, aplicação e execução), resta 
clarividente a incompatibilidade da Lei 8.072/90 às novas 
tendências político-criminais exaltadas na Lei Fundamenta1.8 

Mesmo assim, as acirradas discussões encetadas 
não retiraram a vigência da lei, a qual continuou formalmente 
obrigatória no ordenamento jurídico. 
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Embora não defendamos aqui a 
inconstitucionalidade in tatum da Lei dos Crimes Hediondos, 
não podemos negar a incongruência da disposição proibitiva 
da progressão de regimes com o preceito constitucional da 
individualização da pena. 

Agora, quando o legislador buscou disciplinar as 
normas atinentes ao crime de tortura, através da Lei n° 9.455, 
de 07 de abril de 1997, reacende-se a discussão acerca da 
permissibilidade da progressão de regimes para os crimes 
hediondos e assemelhados na medida em que a Lei de Tortura 
autoriza a concessão deste benefício ao estatuir que o 
condenado por crime previsto na lei em comento, salvo a 
hipótese de omissão (art. 1°, § 2°), iniciará o cumprimento da 
pena em regime fechado (art. 1°, § 7°). 

Ao prescrever o início do cumprimento da pena em 
regime fechado ao condenado por crime de tortura, 
indiretamente a lei autoriza a progressão de regimes, desde 
que haja o preenchimento dos requisitos legais. 

Note-se, porém, que a Lei 9.455/97 veio dispor sobre 
o crime de tortura. Apenas sobre o crime de tortura. 

Em sendo assim, seria cabível identificar mudança 
nas regras atinentes aos crimes hediondos e assemelhados 
para vislumbrar a possibilidade de os condenados por tais 
crimes terem direito à progressão de regime mais rigoroso para 
outro menos severo diante da atual possibilidade de progressão 
conferida aos condenados por crime de tortura? Eis a vexata 
quaestio que analisaremos e dissecaremos a partir de então. 

Primeiramente, cumpre observar o tratamento 
constitucional dado aos crimes hediondos, tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, tortura e terrorismo. 

O artigo 5°, XLIII, CRFB/88, equipara as figuras 
penais mencionadas para negar às mesmas o direito de fiança, 
graça ou anistia. 

A Carta Magna confere, dessarte, a tais crimes, a 
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posição de igualdade entre os mesmos num patamar único. 
Isto significa dizer que o constituinte considerou exprimirem a 
mesma gravidade os delitos hediondos , o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e a tortura, razão 
pela qual vedou a seus praticantes a concessão das vantagens 
acima nomeadas. 

No entanto, apesar de a Lei Fundamental não 
estabelecer diferenças entre estes delitos para impor maiores 
restrições a seus praticantes, percebemos que o legislador infra 
constitucional foi mais além, tratando de maneira diversa delitos 
tratados isonomicamente pela própria Carta Magna . 

Podemos focalizar tal fato quando observarmos que, 
ao instituir a Lei de Tortura, o legislador permitiu que os 
condenados por tais crimes tivessem direito à progressão de 
regimes. Todavia, os crimes hediondos, o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo continuaram, 
formalmente, com a proibição contida no art. 2°, § 1°, da Lei 
8.072/90, a qual cerceia a seus condenados o direito ao 
benefício em comento. 

Desse modo, a tortura, muito embora seja 
considerada constitucionalmente da mesma categoria dos 
crimes hediondos, oferece aos condenados por este ilícito, e x 
vi de lei especial, a possibilidade de progredirem de regime, 
passando de um mais gravoso para outro com menor rigor e 
assim por diante. 

A partir daí, cabem três indagações: a) a lei ordinária 
poderia quebrar a isonomia estabelecida pela Constituição 
quanto ao tratamento dado a estes crimes? b) ao permitir a 
progressão de regimes na Lei 9.455/97, a intenção do legislador 
teria sido adequar sua regulamentação à novel filosofia penal 
e que esta adequação se estendesse à Lei dos Crimes 
Hediondos? c) por que não houve revogação expressa do artigo 
2°, § 1°, da Lei dos Crimes Hedindos? 

Quanto ao primeiro questionamento, cremos que 
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não cabe à lei ordinária, diante de um tratamento equânime 
contido na Carta Constitucional, estabelecer distinções no 
tocante a aspectos que tornem mais gravosa a resposta do 
Estado pela prática do ilícito. Assim, se a Lei Fundamental 
impôs a observação do princípio da individualização da pena e 
este agora é reconhecido como cabível nos crimes de tortura 
para verificar-se, também, no momento da execução (como, 
aliás, foi pregado desde o surgimento da LEP), é de reconhecer
se como indispensável a progressão de regimes nos crimes 
hediondos e assemelhados, cuja gravidade foi equiparada 
constitucionalmente aos crimes de tortura. 

Apesar de não ser ainda este assunto muito debatido 
entre os doutos, acreditamos que aqueles que serão contrários 
a tal interpretação centrar-se-ão no aspecto formal de que, 
sendo a Lei 9.455/97 le] especial e, portanto de igual hierarquia 
à Lei dos Crimes Hediondos, só poderia fazer cessar dispositivo 
desta se houvesse uma regulamentação da mesma matéria 
pela lei nova de maneira diversa e contrária, ou se o novo 
mandamento legal dispusesse de maneira incompatível com a 
lei anterior (Lei 8.072/90). Sob uma visão simplista, a Lei de 
Tortura dispõe sobre o crime de tortura e a Lei 8.072/90 sobre 
os crimes hediondos, e, destarte, versando sobre objetos 
diversos e especificados não haveria incompatibilidade alguma 
entre ambas. 

Infeliz engano. 

As normas não são corpos isolados que têm vida 
própria. Pelo contrário, são regras gerais e abstratas inseridas 
em um sistema e que devem, impreterivelmente, estar em 
consonância com os ditames basilares deste sistema, com a 
ideologia reinante no mesmo. 

O maior sis tema a que a aplicação e integração das 
demais normas deve subsumir-se constitui, pois, o sistema 
constitucional. Impossível, desse modo, fazer tábula rasa dos 
mandamentos constitucionais. 
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Dito isto, afIora o pensamento de que, ao instituir a 
progressão de regimes para o condenado por crime de tortura, 
o legislador ordinário buscou resgatar a base ideológica inserida 
na Lei de Execução Penal - que por questões emocionais 
não foram observadas na elaboração da Lei dos Crimes 
Hediondos - para assegurar, mesmo no caso da prática de 
crimes graves, como a tortura, a mínima chance de permitir ao 
condenado reintegrar-se à sociedade, através do método da 
progressão de regimes. Se este não é o melhor meio de 
ressocialização, em face do caótico sistema penitenciário com 
o qual nos deparamos na realidade brasileira, ao menos é o 
único que ora se dispõe para evitar que a segregação durante 
todo o cumprimento da pena inviabilize de vez a reintegração 
do delinqüente. 

E, seguindo este raciocínio, no tocante aos crimes 
hediondos e semelhantes, inadmissível conceber a 
permanência da vedação de progressão de regimes ao 
condenado por tais delitos. 

Aceitar-se a vigência da referida proibição, segundo 
entendemos, vai de encontro a regra erigida na Lei de 
Introdução ao Código Civil, segundo a qual há revogação tácita 
de lei quando entre ambas as normas há incompatibilidade. A 
incompatibilidade aí existente revela-se no fato de que se, em 
1990, o legislador infraconstitucional considerou inadequado 
o reconhecimento do direito de progressão de regimes àqueles 
que cometeram uma espécie dos delitos considerados mais 
graves pela Constituição (crimes hediondos, tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, terrorismo e tortura); em 1997, 
ele, cedendo à hodierna tônica da política criminal, reconheceu, 
através da Lei de Tortura, que a progressão de regimes não 
pode ser de antemão retirada dos olhos daqueles que praticam 
os citados delitos mencionados na Carta Constitucional. 

Certo é que, se o condenado não apresentar as 
condições pessoais necessárias para sair do regime fechado, 
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não haverá progressão de regimes. O que não se concebe é a 
vedação pretérita, tanto para aqueles que se envolveram no 
crime por circunstâncias únicas, como para aqueles que 
cresceram praticando ilícitos. 

Mas, provavelmente, existirão aqueles que negarão 
a idéia central da tese exposta, afirmando que se a intenção 
do legislador fosse esta, o mesmo teria expressamente 
revogado o artigo 2°, § 1°, da Lei dos Crimes Hediondos, como 
o fez com o artigo 233 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Cremos, porém, que razão também não assistirá 
aos que levantarem tais argumentos, haja vista que no caso 
do artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente a 
revogação expressa era necessária por dispor o referido 
precepti vo sobre crime de tortura contra criança. Logo, se a 
Lei 9.455/97 veio trazer disposições referentes ao crime de 
tortura, inclusive estatuindo causa de aumento quando a vítima 
for criança (art. 1°, § 4°, 11), inaceitável que outro diploma legal 
estivesse regulamentando o mesmo fato típico e antijurídico. 
Esta a razão da revogação direta do art. 233 da Lei n° 8.069/ 
90. 

De outra face, a ausência de revogação expressa 
da vedação contida na Lei dos Crimes Hediondos explica-se 
pelo dever de integração e interpretação das normas que 
compete a todo e qualquer operador do direito . O legislador 
não poderá sempre e sempre identificar todas as hipóteses 
em que as incongruências e incompatibilidades surgirão. Assim 
quando vem regulamentar um determinado tema, normalmente 
interessa - lhes somente as disposições relacionadas 
diretamente com o objeto, recaindo sobre os operadores do 
direito a responsabilidade de vislumbrar qualquer 
incompatibilidade decorrente do novo diploma legal. Foi 
exatamente o que aconteceu com a Lei de Tortura. 

Imaginar-se que não houve influência alguma da Lei 
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de Tortura sobre a Lei 8.072/90 suscitaria vários casos que, 
na vida prática, como assinalou o douto Ney Moura Teles (Ob. 
Cit.), levaria a verdadeiros absurdos, como os a seguir 
apontados : "a) condenado por crime de atentado violento ao 
pudor, a 8 anos de reclusão, cumprirá a pena integralmente no 
regime fechado. Condenado por crime de tortura, seguida de 
morte, a uma pena de 8 anos de reclusão, cumprirá apenas 1/ 
6 no regime fechado, podendo progredir. Qual dos crimes é 
mais grave? b) condenado por estupro, a pena, mínima, de 6 
anos, deverá cumpri-la integralmente em regime fechado. 
Condenado por crime de tortura seguida de lesão corporal 
gravíssima, por exemplo, a extirpação do órgão sexual 
masculino, a pena mínima de 6 anos, terá direito à progressão. 
Qual crime é mais grave?" 

A observação do nominado professor deixa patente 
o grande número de injustiças práticas que podem advir, caso 
não se reconheça o entendimento ora propugnado . 

Certamente prevendo situações deste jaez, os 
ministros do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciarem caso 
no qual foi debatido o tema sub studio, assim se manifestaram: 
"REsp. - CONSTITUCIONAL - PENAL - EXECUÇÃO DA PENA 
- CRIMES HEDIONDOS (LEI N° 8.072/90) - TORTURA (LEI 
N° 9.455/ 97) - EXECUÇÃO - REGIME FECHADO - A 
Constituição da República (art. 5°, XLI//) fixou regime comum, 
considerando-os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos. A Lei n° 8.072/90 conferiu-lhes a disciplina jurídica, 
dispondo : 'a pena por crime previsto neste artigo será cumprida 
integralmente em regime fechado . '(art. 2°, § 1°). A Lei n° 9.455/ 
97 quanto ao crime de tortura registra no art. r, § r: 'o 
condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do § 
2°,iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. A Lei 
nO 9.455/ 97, quanto à execução da pena, é mais favorável do 
que a Lei nO 8.072/90. Afetou, portanto, no particular, a disciplina 
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unitária determinada pela Corte Política. Aplica-se 
incondicionalmente. Assim, modificada no particular a Lei dos 
Crimes Hediondos. Permitida, portanto, quanto a esses delitos, 
a progressão de regimes. " 

O entendimento esposado pelos doutos ministros 
está em perfeita consonância com os fundamentos abordados 
no presente trabalho. Como a Lei de Tortura é 
constitucionalmente equiparada aos crimes hediondos, tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, e traz 
em seu texto disposição mais benéfica, autorizando a 
progressão de regimes, aplica-se incondicionamente aos 
condenados por crimes hediondos e semelhantes. 

O Ministro Vicente Cernicchiaro, relator do processo 
cuja ementa se trasladou, chegou a afirmar em seu voto que: 
"Insista-se: os crimes relacionados na Constituição e na Lei n° 
8.072190 receberam o mesmo tratamento. Estatuíram os 
mencionados textos disciplina unitária. Insista-se, por imperativo 
da Carta Política. 1i A lei alterando a matéria, embora, 
literalmente, restrita a uma parte, repercute no todo. Vale dizer, 
o disposto no art. 2°, § 1°, da Lei nO 8.072190 foi afetado por lei 
posterior, ensejando o cumprimento da pena, por etapas, ou 
seja, somente, no início, regime fechado. " 

Esta, por enquanto, uma decisão única e inovadora 
no meio jurídico. Grandiosa em sua interpretação, merece ser 
seguida pelos operadores do direito, porquanto faz surgir nova 
e segura exegese, a qual, se ainda não implica reiteração de 
tese, encaminha-se neste sentido. 

Conclusões 

As discussões sobre qualquer alteração no 
ordenamento jurídico, inegavelmente, contribuem em muito 
para o aprimoramento do sistema legal como um todo, dadas 
as importantes conclusões que surgem a partir dos debates. 
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De acordo com as considerações feitas, ficou claro 
que na medida em que a Carta Magna estabeleceu quais os 
benefícios retirados dos delinqüentes condenados por crimes 
hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
terrorismo e tortura, quais sejam: a fiança, a graça e o indulto, 
lei ordinária não poderia disciplinar as providências sobre estes 
crimes de forma a recrudescer a limitação de seus direitos. 
Conseqüentemente, a Lei dos Crimes Hediondos contrariou, 
neste particular, a Constituição de 1988, cedendo o legislador 
espaço para envolvimento em episódios criminosos em 
oposição à consagrada sistemática alusiva à execução da pena. 

Tendo em vista, como dito, o tratamento isonômico 
conferido pela Constituição Federal aos crimes hediondos e 
ao de tortura, entre outros, e a possibilidade de progressão de 
regimes albergada na Lei de Tortura, podemos chegar as 
seguintes conclusões: 

1) com o advento da Lei n° 9.455/97, acreditamos 
ter o legislador procurado resgatar os princípios disseminados 
pela Lei de Execução Penal, através dos quais se impõe a 
análise das ações dos delinqüentes, de forma a assegurar que 
"os condenados se rão classificados segundo se us 
antecedentes e personalidade, para orientar a individualização 
da execução penal. " (art. 5°, LEP) . 

2) por conseguinte, se o legislador infraconstitucional 
teve por meta a observância da política ressocializadora mesmo 
para os praticantes de crimes mais graves, ao conceber a 
progressão de regimes aos condenados por crime de tortura, 
não poderiam os aplicadores do direito permitir que figure no 
meio jurídico a incongruência de se admitir a vedação de 
progressão de regimes para os crimes hediondos. 

A melhor exegese que se nos apresenta, portanto, 
de acordo com uma análise sistemática, desemboca na 
admissão da progressão de regimes para os condenados por 
crimes hediondos e assemelhados, em face da disposição 
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plasmada no art. 10, § 70, da Lei de Tortura. 

Não duvidamos que a prática demonstrará as 
situações teratológicas que podem emergir, mas, para a própria 
segurança jurídica das relações e para maior credibilidade no 
sistema punitivo estatal , imperioso se torna que este sentido 
da lei seja amplamente reconhecido. 

Daí por que, àquele que se deparar com a análise 
desta questão no caso concreto caberá não só visualizar o 
fato de serem as legislações discutidas normas com objetos 
distintos, mas também ter em mente a necessidade de 
integração e coerência na aplicação das normas no mesmo 
sistema jurídico para evitar-se futuras violações ao direito 
personalíssimo da liberdade , as quais jamais poderão ser 
satisfatoriamente recompostas. 

1 Segundo Cezar Roberto Bitencourt: "Atualmente domina a convicção de 
que o encarceramento, a não ser para os denominados presos residuais, é 
uma injustiça flagrante ... " (In Juizados Especiais Criminais e Alternativas à 

Pena de Prisão. 3ed. - Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. P. 22. 

2ln O Direito Penal e a Criminalidade, trabalho apresentado na I JORNADA 
DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL, promovido pelo Centro 
Acadêmico Amaro Cavalcanti da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. 

3 O insigne Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Execução Penal (5ed. -
São Paulo: Atlas , 1993. P. 39, averba: "A Lei de Execução Penal adotou os 
postulados da Nova Defesa Social, aliando a esta a prevenção criminal e a 
humanização da execução da pena e afastando o ' tratamento ' reformador, 
na esteira das mais recentes legislações a respeito da matéria." 

4 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Ob. Cit. p. 282. 

5 Comungamos, neste ponto , com o entendimento maestralmente defendido 
pelo Professor Ney Moura Teles, em artigo publicado na Consulex na 05, O 

qual, citando Francisco de Assis Toledo observa: "É lamentável que um 
legislador desatento e mal assessorado tenha retirado da Administração da 
Justiça esse precioso instrumento de manutenção da disciplina no interior 
dos estabelecimentos penais. Sim, porque, sem o benefício do sistema 
progressivo , o condenado só terá um caminho para antecipar a liberdade: a 

rebelião ou a fuga." (Ob. Cit.) (Grifos acrescidos) 
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6 Neste sentido, apresenta-se o seguinte aresto: "A pena por crime previsto 
no art. 2°, § 1°, da Lei 8.072/90 será cumprida em regime fechado. 
Inocorrência de inconstitucionalidade." (STF - HC 69.377-6 - ReI. Carlos 

Velloso - DJU de 16.04.1993, p. 6.432) 

7 Acerca do assunto, o ilustre João José Leal posicionou-se, em sua obra 
Crimes Hediondos: "Ignorou o legislador que a execução de longas penas 
privativas de liberdade em regime unicamente fechado representa um castigo 
insuportável e que, por isso, desmotiva o preso para quem desaparece 
qualquer perspectiva, qualquer esperança de retorno à liberdade." (São 

Paulo: Atlas, 1996, p. 113) 

8 O Ministro Vicente Cernicchiaro, sempre percuciente em suas palavras, 
relatou processo cuja ementa ficou assim redigida: "Recurso de Agravo -
Narcotraficância - Crime Hediondo - Possibilidade de progressão de regime 
fechado para o semi-aberto. Inconstitucionalidade do § lOdo art. 2° da Lei 
n° 8.072/90 frente ao princípio da individualização da pena - Art. 5°, XLVI, da 
Carta Magna - Recurso Provido . 
A Constituição consagra o princípio da individualização da pena. Compreende 
três fases: cominação, aplicação e execução. Individualizar é ajustar a pena 
cominada, considerando os dados objetivos e subjetivos da infração penal, 
no momento da aplicação e da execução. Impossível, por isso, legislação 
ordinária impor (desconsiderando os dados objetivos e subjetivos) regime 
único e inflexível." (STJ - RE n° 19.420-0 - ReI. Min. Vicente Cernicchiaro -
DJU 07 .06 .93. P. 11.276) 
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DENÚNCIA NO HOMICÍDIO QUALIFICADO OU SIMPLES: 
CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS DECORRENTES DA 

LEI 8930/94. 

Geraldo Batista de Siqueira - Procurador de Justiça e professor 
de Direito Penal e Processual Penal - UCG 

Henrique Barbacena Neto - Promotor de Justiça e Professor 
de Direito Penal 

Marina da Silva Siqueira - Promotora de Justiça e Escritora 

Miguel Batista Siqueira Filho - Promotor de Justiça e Professor 
de Direito Processual Penal. 

1 - LEIS 8072/90 E 8930/94 

No afã de oferecer resposta mais eficaz, 
convincente, à escalada crescente da criminalidade (para os 
que acreditam na eficácia infalível das leis, sem atentar-se para 
a motivação da mesma), que assola nosso país, veio a lume a 
discutida lei dos crimes Hediondos, lei 8072/90, em 25/7/90. 

Do Código Penal, foram selecionados alguns tipos 
dentre eles, três figuras atentatórios ao Bem Jurídico 
Patrimônio, como: Roubo, Extorsão e Extorsão Mediante 
Sequestro. As duas primeiras mencionadas, desde que 
acompanhadas seguidas do resultado morte da vítima, 
enquanto a última hipótese, a Extorsão Mediante Sequestro 
(art. 159, CP), ainda que isenta da violência, na prática de sua 
realização, sem reflexos na integridade corporal ou na saúde 
do ofendido, recebe valoração de hediondo. O tratamento 
diferenciado marcaria, segundo crítica corrente, o carácter 
elitista da lei, cuja inspiração estaria na ocorrência de algum 
ou alguns sequestros para fim de extorsão, infrações penais 
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que se verificaram em alguns dos grandes centros urbanos do 
país. O art. 159, CP conteria norma tutelar de significativos 
interesses patrimoniais. 

O latrocínio, mesmo na sua autêntica expressão 
típica (Art. 159, § 3°, parte final, CP, que se materializa na 
conduta de matar alguém com o fim de roubo, forma especial 
de matar alguém para a execução de outro crime (roubo), ficava 
de fora da nova normatização, vinda com a Lei 8072/90. 

A morte dada à vítima, em virtude de paga ou 
promessa de recompensa, a conhecida pistolagem, em plena 
expansão entre nós, alcançando tanto os ambientes rurais, 
como os urbanos, por sua característica penal de tipo 
plurissubjetivo supera, em gravidade, o latrocínio ou o roubo 
seguido de morte. Ontoloticamente, nenhuma distinção aflora 
entre o homicídio mercenário e o latrocínio, justificando-se a 
diferenciação na técnica redacional, no interesse do legislador 
em inserir-se no rol dos crimes contra o patrimônio, o latrocínio, 
em que hese a presença, no tipo penal, de uma conduta bem 
mais grave, posto que ofensiva ao valor jurídico vida, distinção 
a qual corresponde tratamento processual diverso e mais 
amplo: julgamento pelo tribunal do Júri ou no Juízo Singular. 

Desde que o roubo e a extorsão com resultado 
morte, dolosamente ou não, erigem-se em figuras penas 
hediondas, nada justificava a não inclusão do homicídio 
qualificado (art. 121, § li V, CP). No mínimo, o homicídio 
qualificado pela Torpeza da Paga ou Promessa de recompensa, 
dada sua proximidade com o latrocínio e as outras figuras contra 
o patrimônio, com o resultado morte. 

A Lei 8930/7 4, ampliando o elenco do crimes 
hediondos, com a inserção do homicídio qualificado ou simples, 
porém, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 
teria se inspirado nessa colocação técnica, sem que nos 
esqueçamos de que a alteração legislativa verificada deve-se 
muito ao movimento popular, liderado pela novelista Glória 
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Peres, movimento inspirado pela morte de sua filha, a atriz 
Daniela Perez, promoção para cujo êxito foi de especial 
importância a atuação dos meios de comunicação. 

Aliás, a marca da atuação da conhecida novelista 
da Rede Globo de Televisão, na gênese de reforma é 
responsável pela denominação que a mesma recebeu: Lei 
Glória Perez, a exemplo do que ocorreu com a Lei 5941 /7 3, 
conhecida, desde então, como lei Fleury. 

O registro acima, inteiramente procedente, de modo 
algum, invalida a legitimidade do movimento desencadeado 
em todo o país . 

2 - DENÚNCIA E SENTENÇA: REFLEXOS DA LEI 8930/94. 

Segundo o entendimento de Damázio Evangelista 
de Jesus, em artigo na "Revista Jurídica" de Porto Alegre, sob 
o título, homicídio, crime hediondo e júri, "a prática de conduta, 
típica de grupo de extermínio", não se constitui em elementar 
do homicídio simples hediondo, o hediondo condicionado, mas 
qualificação de ordem jurídica, em oposição à lição de Ricardo 
Andreuch, por ele mesmo citada que a valora como elementar 
normativa cultural, daí decorrendo a competência exclusiva do 
juiz para acolher ou não acolher a qualificação de hediondo do 
homicídio simples. O magistrado, prossegue o autor citado, 
não deverá formular quesito ":0 homicídio foi cometido em ação 
típica de grupo de extermínio? (01) 

Nesta postura o hermenêutica, subtrar-se-ia parcela 
inseparável de competência do tribunal do júri, competência 
que não emana, apenas, de fonte processual (art. 74, § 1°, 
CPP), mas deriva de fonte constitucional (art. 5°, XXXVIII, a, b, 
c e d, da Constituição Federal). 

Haveria, adotada a posição do citado autor, uma 
abrangência indevida de jurisdição com prejuízo evidente, para 
a parte acusadora, além de deixar, o que é mais grave, o 
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acusado a mercê da interpretação judicial. 

Em reunião do Grupo de Estudos, do curso de 
especialização, da Academia de Policia Civil de Goiás, 
presentes os professores Alaor Araújo, Diretor da Instituição, 
Miguel Batista de Siqueira e Geraldo Batista de Siqueira, 
chegou-se à conclusão oposta à encontrada pelo autor paulista: 
denúncia (ou queixa excepcionalmente), pronúncia, libelo e 
questionário seriam peças ineptas, caso não se integrasse da 
qualificamo de hediondo, através de indicação, deve ficar bem 
claro, da situação fática correspondente. 

A pronúncia (art. 408, CPP), encerrando o juízo de 
formação da culpa, não poderia ser impugnada através da via 
recursal disponível (art. 581, IV, CPP) na busca do afastamento 
da qualificação de hediondo, qualificação vinda com a peça 
inaugural da instância? 

Claro que a resposta vem pela forma positiva, assim 
como cabível seria, pela presença de interesse, a manifestação 
de inconformismo do Ministério Público, em face do não 
acolhimento de qualificação de hediondo, dada ao tipo 
homicídio, posto que não se entendeu, no ato processual da 
pronúncia, que a ação típica do agente, não fora realizada por 
atividade típica de grupo de extermínio. 

Para ambas as partes, em ambos as oportunidades 
processuais, o pressuposto recursal da sucumbência estaria 
bem caracterizado. 

João José Leal, em magnífico trabalho, publicado 
na RT/719/366, também não esposa a opinião do mestre 
Damasio: "Parece-nos certo que descrição da circunstância 
em exame deverá constar da denúncia, bem como do libelo, 
exigência esta decorrente da adoção do processo acusatório 
e do princípio da ampla e efetiva defesa. Em outro parágrafo, 
na mesma página, continua o autor: "Ora, não há qualquer 
dúvida de que a circunstância de ter sido o homicídio simples 
cometido em atividade típica de grupo de extermínio, é 
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perfeitamente destacável do quesito geral referente à 
materialidade do homicídio. Mesmo não sendo qualificadora 
(embora pudesse sê-la) , é circunstância de grande relevância, 
pois transforma o homicídio doloso simples em crime hediondo, 
acarretando uma série de gravames para seu autor (02) 

3 - LEIS 8930/94 E LIBERDADE PROVISÓRIA 

o Art. 2°, I e 11, da Lei 8072/90, deixa fora dos 
benefícios de anistia, graça, indulto, fiança e liberdade provisória 
(arts. 310 e parágrafo único, 408,2°, e 594, CPP) uma série de 
prática delitivas. A Lei 8930/93 vem acrescentar-lhe o art. 12.1 
e seu parágrafo 2°, incisos I a V, CP. 

Na modalidade simples de homicídio, o tipo penal 
só se aperfeiçoaria, se realizado em atividade típica de grupo 
de extermínio , ainda que por uma só pessoa. 

O enfoque do presente trabalho restringe-se à 
liberdade provisória sem fiança e com previsão nos artigos 310 
e parágrafo único, 408 , § 2° e 594, CPP. 

Nossa Carga Magna (art.5, LXVI) prevê a admissão 
pela Lei da Liberdade Provisória, com ou sem fiança. 

A fiança, no presente estudo, fica , desde logo, 
descartada, em face do art. 323 , I e V, penúltima figura , CPP 
nos termos da lei "8930/94, o homicídio qualificado ou simples 
(realizado, segundo a prática, típica de grupo de extermínio) 
emergem como novos modelos de figuras hediondas às quais 
não incidirá vários benefícios processuais , regalias no curso 
da instrução criminal, sobressaindo a liberdade provisória. 

Reza, com a maior clareza, o art. 43, I, c/c o art. 41, 
CPP, que o insucesso no juízo de admissibilidade da acusação, 
reside em situação de indiscutível atipicidade do fato, objeto 
da imputação, isto é, quando o fato , evidentemente, não 
constituir crime. 

Na fase persecutória do processo, tanto no momento 
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investigatório, como na imputação, o fato (acontecimento 
humano), objeto do processo, deve vir descrito, narrado na 
abrangência de toda a tipicidade, para a qual se postula, na 
resposta, uma prestação jurisdicional: que poderá ser a 
condenação do réu. A ampla defesa deve efetivamente, 
exercitar-se e realizar-se, situação responsável pela exigência 
de uma imputação plena, e casa, transparente, segundo 
preceituação do art. 41, CPP, ao lado do contraditório (art. 5°, 
LX, CF), que só se viabilizaria frente a uma acusação 
abrangente de todos os aspectos da tipicidade do fato, que se 
pretende imputar a alguém. 

3.1 - Liberdade Provisória no Homicídio Simples 
(Hediondo) 

A denúncia e, excepcionalmente, a queixa, requerem 
minuciosa narração da circunstância, ensejadora da prática 
do crime, a atividade do acusado, típica de grupo de extermínio, 
sob pena de inépcia, neste aspecto do ato postulatório. A 
simples menção ao texto legal: "Atividade típica de grupo de 
extermínio" . 

Acusação, assim realizada, omissa quanto aos fatos 
representativos de hediondez, embora se diga, que o crime é 
hediondo, não impedirá a concessão de liberdade provisória, 
visto que, de nenhum valor se reveste a simples menção legal. 
O que importa e que confere, idoneidade ao ato acusatório é 
a realidade fática, conteúdo da pretensão punitiva, nela bem 
descrita. 

Se a título de narrativa, o ofício acusatório limitar-se 
à menção de que a conduta do acusado desenrolara -se, 
segundo uma forma de atividade, típica de grupo de extermínio, 
aberto fica o espaço processual para a instauração de processo 
cautelar, na busca de liberdade provisória. 
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3.2 - Liberdade Provisória e Qualificadoras 

o tipo fundamental, doloso, que informa o crime 
contra a vida, o homicídio, na modalidade qualificada (art. 121, 
§ 2°, I1V, CP) é alcançado pela valoração de hediondo, ficando 
de fora o homicídio simples e o homicídio adornado com causa 
especial de aumento de pena (art. 121, § 4°, última figura, CP), 
esta última forma resultante de redação do art. 263 da Lei 8069/ 
90, ECA. 

A qualificadora de um tipo penal, embora possuindo 
pena autônoma, ao contrário da Causa Especial de Aumento 
de Pena, diversa do tipo fundamental integra, com este, a 
mesma base típica. Qualquer juízo de valoração guarda 
homogeneidade em toda a amplitude tipológica, nessa fase 
inaugural da instância, como na pronuncia. A exclusão de 
qualificadora orienta-se pelo critério do art. 43, I, CPP. 

O Professor José Frederico Marques, o mais 
completa jurista brasileiro de todos os tempos, tem, a propósito 
do tema, assertiva irrecusável: "Na dúvida razoável sobre 
circunstâncias elementares, preferível será deixar para o 
Tribunal do Júri, a decisão sobre a matéria, porque é este, por 
força de mandamento constitucional, o juiz natural da lide (03). 

Temos, quanto ao assunto, copiosa jurisprudência, 
de qual queremos destacar acórdãos, publicados na RT -211/ 
240 e Revista Jurídica de Porto Alegre - 213/132, n° 9151. 

Mesmo com esta interpretação e outra fugiria ao 
texto e ao espírito da lei, a denúncia, a denúncia quando 
qualificar a infração penal, deverá fazê-lo nos moldes de uma 
exata correspondência entre a base empírica, fática e o suporte 
normativo, numa congruência perfeita. Não raro, entre nós, o 
histórico da peça postulatória, indicando uma figura simples e 
a valoração jurídica consequente, realizar-se através de duas 
ou mais qualificadoras, num eloquente divórcio, o que salta 
aos olhos até de leigos a impertinência da qualificadora. 
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o divórcio entre o fato narrado e sua corresponde 
qualificação jurídico-penal não impede, é bem verdade, o 
despacho liminar positivo sobre a acusação, com o recesimento 
da denúncia. É consenso na jurisprudência, em face do princípio 
do "jura novit curia". Ao juiz, como ao acusado, interessa o fato 
na sua narrativa. Sua valoração legal, nos termos do art. 383, 
CPP, realiza-se no momento sentencial da relação processual. 
A erronia constatável não interfere no surgimento e 
desenvolvimento do processo, desde que o fato imputado a 
isto autorize. Nem prejuízo sobreviria à defesa do acusado, 
que se exercita em relação ao fato imputado na exordial. 

Com o advento da Lei 8930/94, com vista às 
possibilidades de liberdade provisória, mister se faz uma exata 
correlação, entre fato e norma, posto que sua inobservância 
repercutiria, ruinosamente, nos interesses do acusado, 
afetando-lhe o direito à liberdade na fase processual, em face 
da Lei 8072/90. O homicídio simples, privilegiado e agravado 
por causa especial de aumento de pena (simples) não se 
sujeitam às restrições diversas, prevista na LCH. 

Inocorrente a correspondência entre os dois 
suportes da peça acusatória o Juiz, na fase da prelibação 
poderia não receber, rejeitar ou proceder à alteração da exordial 
penal? Não. Então, como proceder, diante de tal impasse? 

Não se reveste de nenhum mistério a solução a ser 
encontrada. Tal como ocorre, em caso de fiança, outro tipo de 
liberdade provisória, (arts .310 e parágrafo único, 408 e 594, 
CPP), deverá ser inferida do momento fático da inicial, posta 
em juízo. Descrita uma conduta, subsumível no modelo do art. 
121, CP, mas, efetivamente, valorada na denúncia, segundo 
um tipo qualificado (art. 121, §2°, IV CP), o magistrado, de 
ofício ou por provocação, inclusive pelo Ministério Público, 
procederá, corretamente, reconhecendo o direito à liberdade 
provisória, ato jurisdicional, que fica sujeito à impugnação 
recursal pelo Ministério Público (art. 581, V, 8a figura, CPP). 
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Magistral, e como é, a lição do eminente mestre do 
processo Penal Brasileiro, Tourinho Filho, em sua mais recente 
obra em dois volumes, "Código de Processo Penal Comentado", 
já na terceira edição: "E se o Promotor denunciar alguém por 
homicídio qualificado? Hoje esse crime por força da Lei n° 8930, 
de 6.9.1994, passou a er considerado hediondo. E, como tal 
é insuscetível de liberdade provisória, nos termos do § 2° da 
lei 8072, de 25.7.1990. Indaga-se: pode o Juiz receber a 
denúncia como se fora um homicídio simples? A nós nos parece 
que, se o Juiz não se convenceu da existência da qualificadora, 
embora não possa, naquela fase, alterar a qualificação jurídico
penal dada ao fato pelo Ministério Público, poderá contudo, 
considerá-lo como homicídio simples, concedendo-lhe, se for 
o caso, a liberdade provisória (04). José Frederico Marques, 
trabalhando sobre tema idêntico, referente a cabimento de 
fiança, prevê, com a propriedade de sempre, a possibilidade 
de concessão de liberdade provisória, mediante fiança, quando 
o fato, objeto de imputação, contida na peça vestibular, por 
seu elemento descritivo, encontra subsunção em modelo típico 
afiançável, mas, contraditoriamente, encontra subsunção em 
modelo típico afiançáveis, mas contraditoriamente, sua 
valoração normativa se realiza através de um tipo inafiançável: 
"Se a fiança for negada em virtude da classificação, na denúncia 
ou queixa, o fato delituoso, como infração inafiançável, pode 
ser pedida a ordem de habeas corpus, com fundamento no 
erro da qualificação, desde que existam elementos que revelam, 
de plano, qu~, se crime houve, é ele de natureza afiançável, 
por não ser esta a tipificação contida na peça acusatória (05). 
Raciocínio equivalente exterioriza o consagrado autor paulista, 
a propósito da prisão preventiva compulsória (hoje revogado 
Lei 5349/67) (06), raciocínio segundado pelo mestre de saudosa 
memória, que dizem propriamente, por duas vezes, o Ministério 
Público Goiano, Romeu Pires de Campos Barros (07). 

O princípio do "dabo mihi factum dabo tibi jus", 
combinado com outro princípio processual, o "jura novit curia", 
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dá bem a medida do acerto da posição doutrinária, confirmada 
nos tribunais, conforme publicação na RT 651/305. 

A denúncia, é bom que o repita por suas parcelas 
componentes, fato e qualificação jurídico-penal, não pode 
esquivar-se ao princípio da congruência. A valoração jurídica 
do fato, imputado ao acusado, deve ser um reflexo perfeito 
deste. O fato comporta-se como uma estrutura, projetando seu 
resultado na superestrutura, que é a qualificação jurídico-penal, 
para lembrança de uma linguagem de sabor marxista. 

4 - OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA 

É preciso deter certa tendência que se manifesta 
em algumas decisões, e em trabalhos doutrinários, tendência 
que importa em subtrair das partes atribuições que lhes 
competem, em virtude de expressa desposição legal. 

No X Congresso Nacional do Ministério Público, em 
Belém do Pará, foi aprovada tese nossa, pela qual se afastava 
qualquer arbítrio ou discricionariedade do pelo juiz na avaliação 
do crime continuado. Segundo textos claros de nossa lei, a 
forma delitiva continuada deve ser submetida à apreciação do 
Conselho de Sentença, cuja iniciativa pode tê-la até o Ministério 
Público, que atua na instância penal, como parte, mas 
principalmente como custos legais (arts. 257 e 385, CPP) (08). 

O mesmo arbítrio teríamos na transferência ao 
magistrado, na hipótese de homicídio simples, praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio da avaliação da 
ocorrência ou não dos requisitos da hediondez. 

5 - CONCLUSÕES 

Em decorrência da Lei 8930/94, qualificando como 
hediondo o homicídio simples, desde que praticado, ainda ou 
por uma só pessoa, em atividade típica de grupo de extermínio 
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e o homicídio qualificado (art. 121, §2°, I/V, CP) impõe-se, na 
elaboração da peça acusatória, cuidados especiais, por parte 
de seu autor: 

I - A denúncia, quando veicular pretensão, de 
crime hediondo (art. 121, CP) deveráformular
se em linguagem clara na indicação das 
circunstâncias caracterizadoras da hediondez; 
II - No homicídio qualificado, nas hipóteses 
objetivas e subjetivas, a imputação haverá de 
conter, por seu elemento descritivo, a vertente 
circunstanciado do tipo , consistente na 
descrição das diversas situações, dentro das 
quais se desenrolou o ilícito penal; 
III - O critério valorativo das qualificadoras do 
tipo não poderá entrar em discrepância com 
aquele empregado na interpretação do tipo 
simpl e s, no momento processual de 
ajuizamento da peça postulatória; 
IV - No homicídio hediondo condicionado, 
denúncia ou queixa, pronúncia e sentença 
requerem a qualificação jurídica: realização do 
tipo, graças à atividade típica de grupo de 
extermínio; 
V - Já no homicídio qualificado, inteiramente 
dispensável é a menção à qualidade de 
hediondo , visto que todas as formas 
qualificativas são hediondas e são hediondas 
por serem qualificadoras. 
VI - A respeito dos arts. 383 e 384, CPp, 
havendo incongruência, desencontro entre fato 
narrado na peça vestibular e sua valoração 
típica, esta não prevalecerá, ensejando, apesar 
da qualificação jurídico-penal em contrário, a 
possibilidade de liberdade provisória, ainda que 
hediondas as figuras penas em foco. 
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A COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE NAS 
INFRAÇÕES ELEITORAIS 

MIGUEL BATISTA DE SIQUEIRA FILHO 
Promotor de Justiça - To 

EXPOSIÇÃO: 

1. O princípio do juiz natural no processo penal eleitoral: 

Presente na Carta Inglesa de 1215 e na Petition of 
Rights de 1628, o princípio do juiz natural foi incorporado pelas 
primeiras Constituições dos EUA e, com a Revolução Francesa, 
pela carta política des te país, desde a de 1776. Consagrado 
como princípio do juiz natural na França e Itália e conhecido 
por princípio do juiz legal (gesetzlicher Richter), na Alemanha, 
logo este postulado tornou-se imprescindível à definição de 
um Estado de Direito , espalhando-se por todas as nações que 
abraçaram e abraçam este propósito de justiça e democracia. 

Assim, o princípio do juiz natural surge, nas nações 
democráticas contemporâneas, como proibição constitucional 
do juízo' ou tribunal de exceção (art. 5°, inc. XXXVII, CF) e 
garantia de que ninguém será processado ou sentenciado 
senão pelo juiz competente (art. 5°, inc. LIII, CF), preconstituído 
por lei, como o expressa a Constituição Italiana (art. 25°). 

Logo, o princípio do juiz natural é "o direito 
fundamental dos cidadãos a que uma causa seja julgada por 
um tribunal previsto como competente por lei anterior, e não 
ad hoc criado ou tido como competente" , como nos esclarece 
o mestre português, Figueiredo Dias! . Mas a preconstitutividade 
do juiz não pode ser absoluta, sob pena de ferirmos o próprio 
escopo do princípio, cuja ratio essendi está na garantia de um 
juiz imparcial e independente. 
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A própria tradição italiana, onde há eXlgencia 
expressa de juiz natural preconstituído por lei, admite a 
constitucionalidade dos dispositivos do Código, de Processo 
Penal que permite a remessa dos autos a juiz diverso do da 
causa, em virtude de graves motivos de ordem pública ou 
legítima suspeita, como nos informa Figueiredo Dias 2

• 

Reconhecendo, a doutrina italiana, como limite inerente ao 
princípio da certeza do juiz, a remessa dos autos em tais 
hipóteses, como asseverou G. Cons03 • 

Ora, nem sempre o espírito de umjuiz preconstituído 
em lei consegue pautar-se de forma exclusivamente racional, 
apesar das prerrogativas da função criadas constitucionalmente 
para preservar sua independência e , conseqüentemente, sua 
imparcialidade: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a 
irredutibilidade de vencimento (art. 95 da CF). 

Muitas vezes, as tendências da época, as 
convicções políticas, conscientes ou inconscientes, e até os 
preconceitos do juiz influenciam mais que o silogismo na edição 
da sentença e determinação do direito que cabe as partes, 
como nos revela Holmes4

• Fenômeno que nenhum legislador 
tem condição de deter, por ser algo inerente a condição psíquica 
da natureza humana. 

Assim, a neutralidade absoluta do juiz é uma 
quimera. Porém, o conceito de neutralidade não se confunde 
com o da imparcialidade. Este presume a atuação do juiz sem 
interesse específico ou próprio na composição de determinado 
litígio, exceto seu próprio sentimento de civismo e justiça, que 
não é neutro. Logo, é obvio que o magistrado, ao julgar, por 
mais racional que seja, deixa-se influenciar pela tese que mais 
próxima esteja de suas convicções jurídicas, políticas, 
religiosas, etc. Mas não deve jamais decidir com o intento de 
garantir uma solução do litígio que seja conveniente aos 
interesses ou sentimentos próprios ou alheios. Portanto, o juiz 
jamais será neutro, mas tem que ser imparcial. 
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Por conseguinte, a lei não deve correr o risco de ver 
o JUIZ influenciado por sentimentos de ódios ou amor6 , 

dedicaçã07 ou relação econômica8 ,temor9 ou de litígiolO para 
com qualquer das partes, ou por as ter aconselhado, bem 
como pelo interesse que determinada solução do litígio pode 
lhe trazer, por estar ele, seu cônjuge, ascendente ou 
descendente, respondendo a processo por fato análogo, cujo 
caráter criminoso haja controvérsia, impondo-lhe que se declare 
suspeito ou, se não os fizer, facultando a qualquer das partes 
a sua recusa (art. 254 do CPP) . 

De modo semelhante, quando o juiz, seu cônjuge 
ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral 
até o terceiro grau inclusive, for parte ou tiver interesse no feito 
ou participou deste como advogado, órgão do Ministério 
Público, autoridade policial, auxiliar dajustiça ou perito, ou tenha 
o juiz sido testemunha no processo ou atuado como magistrado 
em outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre 
a questão, tem o juiz sua imparcialidade manifestamente 
prejudicada, considerado-o, a lei, impedido de exercer a função 
jurisdicional no feito (art. 252 do CPP). 

Assim, é plenamente compatível com o princípio do 
juiz natural, a exigência de remessa imediata do processo ao 
substituto legal em caso de suspeição ll

, impedimento ou 
incompatibilidade (art. 112 do CPP) de juiz de primeira instância, 
ou, nas mesmas hipóteses, sendo juízes de instância superior 
(tribunais), deixar estes, de participar da votação e, caso seja 
relator ou revisor, remeter o processo ao seu substituto (art. 
103 do CPP). Pois em todas estas hipóteses a lei busca excluir 
qualquer possibilidade de uma atuação parcial do Magistrado, 
cumprindo a finalidade do próprio princípio do juiz natural. 

Ademais, o princípio do juiz natural preconiza a 
necessidade de uma racionalização, na organização da função 
jurisdicional, perconstituída em lei. Mas pela própria ordem 
natural das coisas, esta organização não pode ser estática. 
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Algumas vezes, em razão da complexidade da causa, face a 
continência ou conexão, a lei prevê regras de prorrogação de 
competência, dilatando a jurisdição de um juiz incompetente 
sobre a de um outro, como nos ensina, Teixeira de Freitas, 
citado por Frederico Marques l2

• Outras vezes, permite a 
delegação, de um juiz a outro - precatória - ou do Tribunal a 
um juiz de instância inferior - carta de ordem -, da prática de 
determinados atos processuais ou a execução de sentença13

• 

Em todos estes casos não há afronto ao princípio do juiz natural, 
pois, apesar de serem causas que provocam modificações na 
competência, estão prefixadas em lei e funcionam como fatores 
dinâmicos da própria racionalização da organização da função 
jurisdicional, exigida em razão do próprio princípio do juiz 
natural. 

Como nos casos acima vistos, as substituições, em 
virtude de férias, licença, morte etc., previstas nas leis orgânicas 
da magistratura, sendo preconstituídas ao fato, não ofendem 
o princípio do juiz natural, que não se confunde com o postulado 
da identidade física do juiz, princípio que não vigora em direito 
processual penal. 

Por outro lado, não se pode confundir as justiças 
especiais com os juízos de exceção vedados pelo princípio do 
juiz natural. Os tribunais ou juízos de exceção são os criados 
post factum, "constituídos ad hoc para o julgamento de tal e tal 
caso" ou grupos determinados de casos, como nos ilustra P. 
Rassi, citado por Frederico Marques 14

• As justiças especiais 
são criadas com o fim de racionalizar a atividade judicial, 
incidindo sobre causas prefixadas com base em critérios 
normais de distribuição de competência, em regra, o de 
competência objetiva. 

Portanto, podemos afirmar que o princípio estudado, 
em seu sentido pleno de juiz natural preconstituído em lei, 
possui tríplice significado, com nos faz concluir Figueiredo 
Dias 15 

: 
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a) em termos de fonte, "só a lei pode instituir o 
juiz e fixar -lhe a competência "16 e suas 
modificações, bem como, as formas e casos 
em que se permite a substituição em razão de 
férias, licença, aposentadoria, morte, 
promoção, remoção, etc.; 
b) no plano temporal, a fixação do juiz e de 
sua competência e suas modificações, bem 
como, as formas e casos em que se permite a 
substituição em razão de férias, licença, 
aposentadoria, morte, promoção, remoção etc., 
têm que estar previstas em lei anterior à 
infração penal, objeto do processo " a 
preconstituição em lei do direito italiano; 
c) em termos de critérios, exige-se que a lei 
fixe a competência dos juízes em critérios 
genéricos e racionais, que não permitam a . 
criação de tribunais para julgar "caso concretos 
ou determinados grupos de casos"17, proibindo 
os juízos ou tribunais de exceção. 

Em direito constitucional pátrio, entretanto, não foi 
acolhido o princípio do juiz natural em sua plenitude . A 
Constituição Federal apenas proibiu o juízo ou tribunal de 
exceção (art. 5°, inc. XXXVII, CF) e previu a garantia de que 
ninguém será processado ou sentenciado senão pelo juiz 
competente (art. 5°, inc. LIII, CF) . Não consta em nosso texto 
constitucional, explícita ou implicitamente, a exigência de juiz 
natural preconstituído por lei. Assim, em solo nacional, temos 
um princípio do juiz natural atenuado, onde só prevalecem os 
elementos contidos na letra "a" e "c" do parágrafo anterior. 

O que produz solução prática diversa da dos países 
onde vigora o princípio do juiz natural preconstituído em lei. 
Assim, em caso de criação de novas zonas eleitorais, os autos 
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pendentes devem ser remetidos aos órgãos jurisdicionais 
recém criados, na forma regulada pela lei que os criou, bem 
como devem ser processados, naqueles novos órgãos, os feitos 
relativos aos crimes ocorridos antes da vigência da lei que os 
instituiu. Solução que seria incompatível com o elemento da 
preconstituição em lei do princípio do juiz natural, se ele aqui 
vigorasse. 

2. Descentralização política da atividade jurisdicional: 

o princípio do juiz natural, como vimos, mesmo que 
minguado pela ausência do elemento da precontituição em lei, 
propõe-se a determinar uma organização fixa dos órgãos de 
jurisdição, de modo que o julgamento de cada caso penal 
concreto seja deferido apenas a um único juízo a cada instância. 
É "nisto que se traduz a determinação da competência em 
processo penal", como nos elucida Figueiredo Dias 1s • Mas o 
escopo do princípio do juiz natural só será realizado quando a 
determinação da competência fundar em critérios racionais, 
de forma que não permita a criação de tribunais de exceção. 

Na fase atual da ciência processual, três são os 
critérios empregados para atender esta exigência do princípio 
do juiz natural: o objetivo, o territorial e o funcional. Porém, tais 
critérios não são utilizados de forma aleatória, mas com o fim 
de alcançar uma descentralização da atividade jurisdicional 
adequada à forma de Estado adotada e à racionalização 
almejada ao bom desempenho da jurisdição. Mas o que é 
jurisdição?19 

A jurisdição é uma função de Estado, ou seja, uma 
função da soberania do Estad020 , como preconiza Chiovenda21 • 

Assim, a jurisdição, como todos os demais atributos do Estado 
- a função legislativa e a governamental -, é una na soberania. 
Esta unidade da jurisdição é inquestionável em todas nações 
que se revelam como Estado de Direito. Porém, o que de fato 
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ocorre é a incompreensão do alcance desta unidade. 

O princípio da unidade jurisdicional é, na realidade, 
uma conseqüência natural do princípio da separação dos 
poderes, segundo o qual , cada poder só pode ser exercido por 
um só órgão estatal, como nos elucida Enrique Álvarez 
Conde22 , e tem aplicação plena em todos os Estados de Direito, 
independentemente da Forma de Estado. Tal unidade da 
jurisdição nada mais é do que aquilo que José Joaquim Gomes 
Canotilho chama de reserva de juízes (Richtervorbehalt)23, ou 
seja, a conjugação dos princípios da exclusividade jurisdicional 
- os magistrados só podem exercer função jurisdicional - e 
do monopólio jurisdicional - a função jurisdicional só pode se 
exercida por juízes e magistrados -, como derivação natural 
do princípio da separação dos poderes, como nos esclarece 
Enrique Álvarez Conde24 . 

Outra coisa, distinta do princípio da unidade da 
jurisdição, é a desce ntralização política da atividade 
jurisdicional. A existência desta está condicionada a forma de 
estado e só é possível no Estado Federal. Assim, não é lícito 
confundirmos, como parece fazer boa parte da doutrina 
nacional, o princípio da unidade jurisdicional, que é uma 
expressão do princípio da separação dos poderes, com o 
princípio da descentralização federal da jurisdição, que emana 
do princípio do Estado Federal. 

Portanto, a unidade da jurisdição está presente em 
um Estado na medida em que este garanta a reserva de juízes 
(Richtervorbehalt), em pleno respeito ao princípio da separação 
dos poderes. Porém, a atividade jurisdicional está sujeita a 
descentralização política, conforme a Forma de Estado 
adotada. Mas qual a distinção entre a forma de estado federal 
e a unitária? 

Enquanto no Estado unitário típico, a 
descentralização é exclusivamente administrativa-funcional, 
estando à mercê do Poder Central, suprimi-la ou ampliá-la por 
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decisão própria, no Estado unitário descentralizado, além da 
descentralização administrativ a-funciona l, há uma 
descentralização política - governos e legislativos eleitos, em 
regra, nas províncias -, entretanto, por mera delegação do 
Poder Central, como nos ensina Savóia Grasso25 • Assim, todos 
este poder é considerado como emanação do poder central, 
sendo desprovidos de autonomia política. Todas as leis locais 
estão subordinadas, hierarquicamente, ao poder central, 
compondo um corpo legislativo uno. Tal divisão dos órgãos 
judiciários no Estado unitário, inclusive no de~centralizado 
(onde, em regra, há uma descentralização política do governo 
e do legislativo da província, como delegação do Poder Central), 
é meramente administrativa-funcional , com o fim de racionalizar 
esta função em face de fatores geográficos ou de 
especialização de trabalho. Portanto, apesar de cada órgão 
judicial ser dotado de uma esfera própria de competência, não 
há descentralização política da jurisdição, sendo que todos os 
tribunais são considerados tribunais do governo central. 

No Estado Federal, inversamente ao que ocorre no 
Estado Unitário descentralizado, a descentralização política não 
é fruto de uma delegação do Poder Central, mas sim de uma 
divisão constitucional do poder político entre o Poder Central e 
o Regional por uma constituição rígida, que não permite a 
modificação da competência por lei emanada do Poder Central. 
Assim, enquanto no Estado Federal cada unidade dos Estados 
membros federados possui poderes políticos próprios, no 
Estado Unitário descentralizado, os poderes das províncias são 
delegados ou atribuídos pelo Poder CentraF6 , como nos ilustra 
Marcello Caetano. 

Logo, ao Estado Federal é concedido a Soberania 
para que zele pela unidade nacional, pela Constituição e pela 
ordem democrática. Aos Estados membros a autonomia, que 
nada mais é que uma parcela diminuta da soberania, lhes 
permite o poder de se auto-organizar e autogovernar. Portanto, 
são as seguintes as características do Estado Federal, como 
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nos relata Savóia Grossa27 : 

1. "Soberania do Estado Federal, e 
subordinação do Estados membros à ele; 
2. direito de auto-organização e autogoverno 
dos Estados-membros (autonomia); 
3. repartição de poderes entre o Estado Federal 
e os Estados-membros; 
4. supremacia da Constituição; 
5. part icipação dos Estados-membros na 
formaç ão do Estado Federal; 
6. existência de um órgão jurisdicional, 
intérprete da Constituição, controlador da 
constitucionalidade das le is "; 
7. a existência de tribunais superiores que zele 
pela unidade hermenêutica do ordenamento 
jurídico federal, julgando recurso especial 
quando a decisão recorrida contraria: tratado 
ou lei federal, ou negar-lhe vigência, julgar 
válida lei ou ato de governo local contestado 
em fa ce de lei federal e dar à lei federal 
interpretação diversa da que lhe atribuído outro 
tribunal. 

Tais características nos apontam, no terreno da 
descentralização política da atividade jurisdicional, os seguintes 
elementos: 

1. cada parcela de jurisdição destinada ao 
Estado Federal e aos Estados membros, 
enquanto expressão da repartição 
constitucional de poderes entre o Estado 
Federal e os Estados-membros, é privativa 
destes, sendo que, o julgamento de matéria 
pertencente à atribuição de uma destas 
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entidades por outra, fere , incondicionalmente, 
o princípio federal; 
2. para que a autonomia dos Estados-membros 
não se transforme em soberania, atribui-se ao 
Estado Federal, que é soberano, a função de 
zelar pela ordem constitucional e pela unidade 
hermenêutica do ordenamento jurídico federal, 
por meio de tribunais superiores 
constitucionalmente constituídos: o STF - o 
intérprete da Constituição - e o ST J - que julga 
as decisões recorridas (recurso especial) que: 
contrariar a tratado ou lei federal, ou negar-lhe 
vigência, julgar válida lei ou ato de governo 
local contestado emface de lei federal e dar à 
lei federal interpretação diversa da que lhe 
atribuído outro tribunal. 

Porém, esta descentralização federal da jurisdição 
vem sendo negligenciada por boa parte da doutrina pátria. A 
ausência desta compreensão, na teoria brasileira da jurisdição, 
tem como causas: a) a vinculação a uma literatura jurídica de 
países onde a forma de estado é unitária e na qual a doutrina 
não conhece a descentralização política federal da jurisdição; 
b) que a inexistência de uma Justiça Federal, após a queda da 
Velha República até o advento da Constituição de 1967, deu a 
falsa impressão, aos processualistas nacionais, de ausência 
de uma descentralização política da jurisdição em um estado 
federal. Equívoco este que só se justifica por superficial análise 
da forma do estado brasileiro durante aquele período, onde o 
Brasil se apresentava como Estado Federal, mas de fato tinha 
o comportamento e a estrutura de um estado unitário 
descentralizado. 

Assim, nos deslocando geo-politicamente das fontes 
de pesquisas oriundas de países unitários, encontramos na 
doutrina de um país de natureza federal, como o México, a 
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certeza da descentralização federal da jurisdição. Niceto Alcalá
Zamora y Castilho nos revela que a causa da associação entre 
o conceito de jurisdição e competência repousa na 
complexidade que ambas as figuras alcançam em um país 
com federalismo processuaF8 . Enquanto Carlos Arellano Garcia 
fala em espécies de jurisdição no Estado Federal do México, 
entre as quais, a jurisdição federal e a estadual, sendo aquela 
correspondente ao Poder Judiciário da Federação e esta a cada 
um dos Poderes dos estados membros293o

• 

Deste modo, na República Federativa do Brasil, a 
exemplo do México e de todos os Estados Federais, há uma 
jurisdição federal e uma atribuída a cada Estado membros da 
Federação. Aquela tem sua competência, em matéria penal, 
enumerada, de forma expressa nos artigos 108, 109 da CF, 
além das fixadas para o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça - que são os tribunais superiores da 
federação -, para a Justiça Militar Federal - as infrações militares 
que ofendem o patrimônio, a atividade e a administração das 
Forças Armadas -, e, por fim, para a Justiça Eleitoral - os crimes 
eleitorais que são o objeto de nosso estudo. As Justiças 
Estaduais mantém para si a competência residual. Mas nestas 
duas formas de jurisdição o princípio da unidade da jurisdição 
é mantido em quase toda a sua amplitude: só aos juízes e 
magistrados federais, na esfera da jurisdição federal, e aos 
estaduais, no campo da jurisdição estadual, cabe, em regra31 

, 

processar e julgar as infrações de sua competência. 

3. Descentralização administrativa· funcional 
da atividade judiciária: 

Dentro de cada Estado-membro e do próprio Estado 
Federal, há necessidade de descentralização administrativa
funcional da atividade judiciária em aparelhos de justiça, que 
por sua vez, se descentralizam, de forma administrativa
funcional, em órgãos judiciários. Assim, o Estado Federal, além 
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dos dois Tribunais Superiores já mencionados, descentraliza
se em aparelhos judiciais especiais e comuns, ou seja, na 
Justiça Eleitoral e Justiça Militar Federal Uustiças especiais) e 
na Justiça Comum Federal. Os Estados-membros, da mesma 
forma, exercem sua parcela de jurisdição por meio de dois 
aparelhos de justiça: um especial - Justiça Militar Estadual -, 
outro comum - Justiça Comum Estadual. E, cada uma destas 
justiças sofrem uma descentralização, também de natureza 
administrativa-funcional, denominada orgânica32

• 

Desse modo, no Estado Federal, as justiças 
especiais são descentralizadas em tribunais superiores - TSE 
e STM -, tribunais regionais e juízes, enquanto a Justiça comum 
Federal é descentralizada em tribunais regionais e juízes 
federais. De forma equivalente, nos Estados -membros, a 
Justiça Militar Estadual é descentralizada em tribunais estaduais 
militares ou, no próprio Tribunal de Justiça, e em primeiro grau, 
pelo Conselho de Justiça, enquanto a Justiça Estadual Comum 
é composta de Tribunais de Justiça e de Juizes Estaduais. 

Por conseguinte, nítida é a distinção entre a 
descentralização da atividade jurisdicional, própria dos Estados 
Federais, e a descentralização administrativa-funcional da 
atividade judiciária, fundada na necessidade de racionalização 
do serviço judicial, inerente a todas as formas de Estado. 

Contudo, todas estas formas de descentralização, 
em obediência ao princípio do juiz natural, são fixadas com 
base em critérios rígidos de determinação da competência. A 
descentralização política da atividade jurisdicional e, a desta, 
em aparelhos judiciais especiais e comuns exigem divisão de 
competência em raitine materie. Ao passo que, na 
descentralização orgânica destes aparelhos judiciais Uustiças 
especiais e comuns), a lei utiliza-se de todos os critérios de 
determinação da competência . 

Passemos, portanto, ao estudo das formas de 
descentralização no interior de cada modalidade de 
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competência, no limite próprio do objeto do presente estudo. 

4. Da competência objetiva: 

A competência determinada pelo critério objetivo ou, 
simplesmente, competência objetiva é a que fixa, dentro de 
uma instância demarcada, o tipo ou classe de órgão que é 
competente por razão do objeto, como nos esclarece Lorca 
Navarrete33 • Mas o critério objetivo varia de acordo com a 
ênfase dada a certo aspecto do objeto, ou sej a, certos 
elementos externos da lide34 penal, da imputação: a) sobre o 
fato imputado, que é a matéria a ser apurada, a materialidade 
do delito - competência em razão da matéria; b) sobre a pessoa 
contra quem recai a imputação - competência em razão da 
pessoa. 

5. Competência raitine materie. 

Em certos momentos, a determinação da 
competência funda-se no tipo de delito a ser apurado, no limite 
máximo de pena fixado para a infração processada, no tipo de 
pena privativa da liberdade (por exemplo: se é reclusão ou 
detençã0) do delito em pauta ou em razão da natureza ou do 
titular do bem jurídico ofendido. Nestas hipóteses, dá-se o nome 
de competência em razão da matéria, pois esta recai sobre 
um dos aspectos da matéria a ser apurada, ou seja, num dos 
aspectos da materialidade do delito a ser averiguada. 

Como vimos, este é o critério utilizado na 
determinação da competência dos aparelhos judiciais, isto é, 
das justiças especiais e comuns atribuídas ao Estado Federal 
e aos Estados -membr os na repartição constitucional de 
poderes. Mas a descentralização política da jurisdição entre 
Estados-membros e o Estado Federal não é aleatória. Obedece 
a uma divisão da competência fixada de acordo com as 
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atribuições, interesses, bens e serviços dados 
constitucionalmente aos Estados -membros e a União. Isto, em 
função de ser privativo da União ou dos Estados tai,s atribuições, 
etc. 

Ora, as infrações eleitorais são as que lesam a 
autenticidade do processo eleitoral, o funcionamento do serviço 
eleitoral, a liberdade eleitoral e os valores de isonômia da 
atividade eleitoral, como nos elucida Sebastião Oscar Feltrin35

, 

sendo, portanto, um obstáculo a própria dinâmica da 
democracia, que é um interesse primordial do Poder Soberano, 
o qual é o próprio Estado Federal. Logo, é natural que a 
competência para processar e julgar as infrações eleitorais seja 
atribuída à União. Assim, as infrações eleitorais são atributos 
próprios da parcela de jurisdição reservada a federação, como 
se pode auferir da leitura do art. 109, IV c/c a seção VI, do 
capítulo do Poder Judiciário, ambos da Constituição Federal. 

Mas em razão da especialidade da matéria, a 
atividade judiciária federal foi constitucionalmente 
descentralizada de forma administrativo-funcional, criando-se 
justiças especiais e comum na esfera da jurisdição federal. 
Entre as Justiças Especiais de natureza federal, em matéria 
criminal, encontra-se presente a Justiça Eleitoral. Por sua vez, 
a competência da Justiça Eleitoral, que nada mais é que um 
aparelho do Poder Judiciário da União, ficou a cargo da 
legislação complementar eleitoral, por força do art. 121, caput, 
da Constituição Federal. Porém, leitura atenta dos arts. 108, I, 
"a"; 109, IV, 121, § 1°, V etc., CF, nos revela que, de forma 
implícita, a Constituição Federal atribuiu a Justiça Eleitoral a 
competência para processar e julgar os delitos eleitorais. 
Ademais, na ausência de uma lei eleitoral complementar, 
inegável é a recepção do Código Eleitoral e da competência 
nele fixada, nos pontos em que não há colisão com a 
Constituição Federal. Assim, a competência criminal da Justiça 
Eleitoral é determinada, face a Constituição e o Código 
Eleitoral, em raitine materie. Portanto, compete a Justiça 
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Eleitoral julgar e processar as infrações eleitorais e os crimes 
comuns com elas conexos, bem como os habeas corpus, 
mandado de segurança referentes a tais crimes, segundo nos 
preleciona Júlio Fabbrini Mirabete3637

• 

6. Competência ratione personae: 

Como vimos , a competência em razão da matéria é 
a utilizada, em regra, para a descentralização política entre o 
Estado Federal e os Estados membros e a determinação da 
competência constitucional de suas justiças. 

Em outros casos, o critério pauta-se pela qualidade 
ou função da pessoa sobre quem recai a imputação a ser 
apurada, dando -se o nome de competência em razão da 
pessoa. A fixação da competência em razão da qualidade, do 
status que o imputado possui em uma sociedade , não é 
compatível com um Estado Democrático de Direito, o qual tem 
como um de seus princípios a isonomia legal. 

Por outro lado, a determinação da competência por 
prerrogativa de função, não só é compatível com o Estado 
Democrático, como é uma exigência sua . Entrega a 
Constituição, conforme a dignidade do cargo exercido, o 
julgamento de altos signatários da nação a órgãos colegiados 
superiores, com o objetivo de preservá-los da repressão de 
órgão de menor ou igual estatura de poder e garantir-lhes uma 
maior eqüidade no julgamento. Pois há maior maturidade e 
isenção de preconceitos de índole política ou ideológica nesses 
órgãos superiores de j urisdição, que em regra não convivem 
diretamente com o titular da prerrogativa de função . O que traz 
ao espírito desses homens públicos uma maior tranqüilidade e 
certeza de justiça, permitindo trabalhar mais serenamente em 
prol da nação. 

Em matéria de infração eleitoral, a competência 
ratione personae observa, no que não ofende o princípio da 
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divisão federal da jurisdição, as regras gerais fixadas pela 
Constituição Federal e, na falta destas, as fix adas no Código 
Eleitoral. 

Assim, cabe ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, 
inc. I, letra "b", "c" e "d", da CF), que nada mais é que a Corte 
Constitucional, processar e julgar, originariamente, nas 
infrações eleitorais, que são de natureza comum, o Presidente 
da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso 
Nacionaps, os Ministros de Estad039 , seus próprios Ministros e 
o Procurador-Geral da República, os membros dos Tribunal 
Superiores e do Tribunal de Contas da União e os chefes de 
missão diplomática de caráter permanente , bem como julgar 
os habeas-corpus onde qualquer des tas pessoas seja paciente. 

Ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105 da CF) 
compete processar e julgar, originariamente, nas infrações 
eleitorais, que são de natureza comuns, os Governadores dos 
Estados e do Distrito Federal e os desembargadores dos 
Tribunais de Justiça, dos Estados e do Distrito Federal, os 
membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 
Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos 
ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério 
Público da União que oficiem perante tribunais, bem como os 
habeas-corpus quando o coator ou paciente for qualquer das 
pessoas mencionadas40

. 

Ora, a tese de que a competência para julgar e 
processar os governadores nas inf rações eleitorais é do 
Tribunal Superior Eleitoral4 1 não procede. Em primeiro lugar, a 
competência do Tribunal Regional Eleitoral para processar e 
julgar os Prefeitos em crime eleitoral não encontra refúgio na 
especialidade da Corte Eleitoral, que não mantém íntima 
relação com uma interpretação analógica do art. 29, do VIII, 
CF, como pretende nos fazer crer o ilustre Subprocurador-Geral 
da República Geraldo Brindeiro42 • Na realidade, como veremos 
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logo adiante, tal interpretação é apenas uma emanação do 
princípio da divisão federal da jurisdição, que impede que os 
Estados membros atuem nas esferas de jurisdição do Estado 
Federal, sob pena de infração ao princípio federal. Em segundo, 
a especialização da Justiça Eleitoral é uma realidade 
constitucional, mas não é um princípio constitucional que possa 
opor as regras do art. 105 da CF uma exegese diversa. Tal 
dispositivo constitucional impõe uma exceção a especialização 
da Justiça Eleitoral, atribuindo, sem qualquer discriminação, 
ao Superior Tribunal de Justiça, a missão de julgar e processar, 
em todos os crimes comuns, as pessoas ali elencadas. 
Ademais, o TSE e o STJ são órgãos da jurisdição federal , 
sendo inaplicáveis às soluções dadas as prerrogativas de 
função originárias das Cortes Estaduais, onde a jurisdição 
federal, em matéria de delitos eleitorais, impõe a competência 
do TRE, face ao princípio da divisão federal da jurisdição - que 
deriva do princípio do Estado Federal - e sua combinação 
subsidiária com o princípio da simetria43

• Nesse sentido já 
decidiu o STF, por unanimidade, em conflito negativo de 
jurisdiçã044

• 

O art. 22, inc. I, letra "a", do Código Eleitoral, fixa a 
competente do Tribunal Superior Eleitoral para julgar e 
processar, nos crimes eleitorais e os com eles conexos, os 
seus próprios juízes e os juízes dos Tribunais Regionais 
Eleitorais. Cremos que, face ao que dispõe o inc. I, letra "c", do 
art. 102 e o inc. I, letra "a", do art. 105, ambos da Constituição 
Federal, o art. 22, inc. I, letra "a", do Código Eleitoral não foi 
recepcionado pela nova Ordem Constitucional. Assim, o 
Tribunal Superior Eleitoral, em matéria de infração eleitoral, 
"não possui competência ratione personae", como nos ilustra 
Fernando da Costa Tourinho Filh045

. 

Compete a os Tribunais Regionais Eleitorais 
processar e julgar, originariamente, nos crimes eleitorais e nos 
conexos com eles , os juízes eleitorais , nos termos do art. 29, I, 
"d", Código Eleitoral. Não há qualquer colisão deste artigo com 
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a Constituição Federal, pois, como vimos, os arts. 96, IH, da 
CF ressalva a competência da Justiça Eleitoral. É de 
competência, ainda, dos TREs o processo e julgamento 
originário, nos crimes eleitorais e nos conexos com eles, dos 
membros dos Ministérios Públicos eleitorais, que não oficiem 
perante Tribunais, por força de exegese que combina os art.96, 
IH e 108, I, letra "a", da Constituição Federal, com o princípio 
da simetria. 

Os Tribunais Regionais Eleitorais são, também, 
competentes para processar e julgar os Prefeitos em crimes 
eleitorais e comuns conexos. Aqui, no que pese a ausência de 
ressalva do art. 29, X, da CF, trata-se de jurisdição federal. 
Assim, o julgamento de Prefeitos por crime eleitoral perante o 
Tribunal de Justiça acarretaria o deslocamento da parcela de 
jurisdição reservada ao Estado Federal para os Estados 
membros, em flagrante infração ao princípio federal. Logo, a 
exegese no sentido da competência do Tribunal de Justiça em 
matéria de crime eleitoral não nos parece ser a interpretação 
possível, mas sim a que vê o art. 29, X, da CF (combinado 
com seu inc. VIII), como norma que visa impor um foro 
privilegiado, em razão da função de Prefeito, restrito ao âmbito 
do Estado membro, como o é a da imunidade do Deputado 
Estadual (Súmula 3 do STF). Por outro lado, não haveria 
sentido privar o Prefeito do foro privilegiado, deixando-o, 
justamente no crime eleitoral, nas mãos do juiz da comarca, 
agora revestido da função de juiz eleitoral, quando nos demais 
crimes lhe é facultado foro privilegiado como garantia de maior 
imparcialidade em seu julgamento, graças ao distanciamento 
dos Órgãos de Cúpula. O que nos impõe uma exegese que 
combine o princípio da divisão federal da jurisdição com o da 
simetria. Por conseguinte, não resta dúvida, como já vem 
decidindo o TSE e STF, que o Tribunal Regional Eleitoral é o 
competente para processar e julgar Prefeitos municipais em 
delitos eleitorais e comuns conexos46

. 

Cremos que a mesma orientação e fundamentos 
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impõem a competência de processar e julgar os juízes e 
membros do Ministério Público estaduais, nas infrações 
eleitorais e conexas cometidas fora das funções eleitorais, aos 
Tribunais Regionais Eleitorais. Porém, tal orientação não tem 
aplicação aos juízes e membros do Ministério Público Federal 
não eleitoral. Aqui a letra "d", inc. I, do art. 29, do Código Eleitoral 
restringe a competência do Tribunal Regional Eleitoral ao 
processo e julgamento dos juízes eleitorais. Portanto, a ressalva 
do art. 108, I, "a", CF não tem aplicação, vez que a lei eleitoral 
em vigor não retira a competência do Tribunal Regional Federal 
nestes casos. Ass im, cremos que compete ao TRF processar 
e julgar os juízos federais e os membros do Ministério Público 
da União, que não oficie perante tribunais, em crimes eleitorais, 
quando estes não exercem função eleitoral correspondente, 
pois aqui não há aplicação do princípio da di visão da jurisdição, 
visto que o TRF e TRE são órgãos de uma mesma jurisdição, 
a federal. 

Quanto ao foro por prerrogativa de função atribuído 
em Constituições Estaduais, nem uma aplicação pode ter em 
matéria de infração eleitoral, pois o art. 125 da CF, em seu § 
1°, concedeu ao constituinte estadual a faculdade de definir a 
competência dos Tribunais de Justiça, em pleno respeito ao 
direito de auto-organização e autogoverno dos Estados
membros, mas jamais lhe permitiu - nem poderia fazê -lo sem 
ofensa ao princípio do Estado Federal- que impusesse normas 
a parcela de jurisdição destinada ao Estado Federal. Desse 
modo, todos os que possuem foro privilegiado, fixados pelas 
Constituições Estad uais, serão processados e julgados, 
normalmente, nas infrações eleitorais e nas comuns que lhe 
forem conexas, pelo juiz eleitoral, em observância ao art. 35, 
lI, do Código Eleitoral, não sendo lícito a aplicação do princípio 
da simetria, como vêm fazendo alguns julgados. 

Nas infrações previstas nos arts. 324 e 325 do 
Código Eleitoral, a oposição da exceção da verdade, nos termos 
do art. 85 do CPP, será afeto a competência ratione personae 
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fixada em razão da prerrogativa de função do ofendido. 

Enfim, resta-nos aduzir, mesmo que de forma 
sucinta, certas questões relativas ao alcance da competência 
ratione personae. 

Nos termos da Súmula 394 do STF, o crime cometido 
durante o exercício da função, mesmo que o inquérito ou ação 
penal tenha sido iniciado após a cessação daquele exercício, 
prevalece a competência por prerrogativa de função. 

Quando, porém, a infração foi praticilda antes do 
exercício da função, o foro privilegiado tem a duração de tal 
exercício, encerrando a competência ratione personae ao 
cessar o mandato . 

O foro privilegiado prevalece, contudo, ainda quando 
afastado da função legislativa para o exercício de cargo público, 
sendo processado e julgado, por exemplo, pelo STF o Deputado 
Federal que esteja exercendo o cargo de Secretário de Estado. 

Concluindo, o foro privilegiado dos magistrados e 
membros do Ministério Público prevalece mesmo após a 
aposentadoria, pois tal projeção ocorre em razão do cargo, 
que é vitalício, e não da Função. 

CONCLUSÃO: 

Atentos a seguinte sinopse da exposição: 

. O princípio da unidade jurisdicional é, na 
realidade, uma conseqüência natural do princípio da separação 
dos poderes, segundo o qual, cada poder só pode ser exercido 
por um só órgão estatal, e tem aplicação plena em todos os 
Estados de Direito, independentemente da forma de estado; 

. Tal unidade da jurisdição nada mais é do que 
aquilo que José Joaquim Gomes Canotilho chama de: reserva 
de juízes (Richtervorbehalt), ou seja, a conjugação dos 
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princípios da exclusividade jurisdicional - os magistrados só 
podem exercer função jurisdicional - e do monopólio 
jurisdicional - a função jurisdicional só pode se exercida por 
juízes e magistrados -, como derivação natural do princípio da 
separação dos poderes , como nos esclarece Enrique Álvarez 
Conde; 

· Que outra coisa, distinta do princípio da unidade 
da jurisdição, é a descentralização política da atividade 
jurisdicional. A existência desta está condicionada a forma de 
estado e só é possível no Estado Federal. Assim, não é lícito 
confundirmos, como parece fazer boa parte da doutrina 
nacional, o princípio da unidade jurisdicional, que é uma 
expressão do princípio da separação dos poderes, com o 
princípio da descentralização federal da jurisdição, que emana 
do princípio do estado federal; 

· Portanto, a unidade da jurisdição está presente 
em um Estado na medida em que este garanta a reserva de 
juízes (Richtervorbehalt), em pleno respeito ao princípio da 
separação dos poderes. Não obstante, a atividade jurisdicional 
está sujeita a descentralização política, conforme a Forma de 
Estado adotada; 

· Mas a descentralização política da jurisdição entre 
Estados-membros e o Estado Federal não é aleatória. Obedece 
a uma divisão da competência fixada de acordo com as 
atribuições, intere sses, bens e serviços dados 
constitucionalmente aos Estados-membros e à União. Isto, em 
função de ser privativo da União ou dos Estados tais atribuições , 
etc.; 

· Ora, as infrações eleitorais são as que lesam a 
autenticidade do processo eleitoral, o funcionamento do serviço 
eleitoral, a liberdade eleitoral e os valores de isonômia da 
atividade eleitoral, sendo, portanto, um obstáculo a própria 
dinâmica da' democracia, que é um interesse primordial do 
Poder Soberano, que é o próprio Estado Federal. Logo, é 
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natural que a competência para processar e julgar as infrações 
eleitorais seja atribuída a União. Assim, as infrações eleitorais 
são atributos próprios da parcela de jurisdição reservada à 
federação, como se pode auferir da leitura do art. 109, IV c/c a 
seção VI, do capítulo do Poder Judiciário, ambos da 
Constituição Federal. 

. Coisa di versa, porém, é a descentralização 
administrativo-funcional da jurisdição em aparelhos de justiça 
comum e especial, dentro de cada unidade do Estado Federal, 
que só tem aplicação nos limites fixados no texto constitucional; 

Podemos concluir: 

L Compete ao Superior Tribunal de Justiça 
processar e julgar os Governadores nas infrações eleitorais 
e comuns conexas, sendo de toda improcedente a tese 
que atribui ao Tribunal Superior Eleitoral tal competência. 
Pois, a competência do Tribunal Regional Eleitoral para 
processar e julgar os Prefeitos em crime eleitoral não encontra 
refúgio na especialidade da Corte Eleitoral, que não mantém 
íntima relação com uma interpretação analógica do art. 29, do 
VIII, CF, como pretende nos fazer crer o ilustre Subprocurador
Geral da República Geraldo Brindeiro. Na realidade, tal 
interpretação é apenas uma emanação do princípio da divisão 
federal da jurisdição, que impede que os Estados membros 
atuem nas esfera de jurisdição do Estado Federal, sob pena 
de infração ao princípio federal. Em segundo, a especialização 
da Justiça Eleitoral é uma realidade constitucional, mas não é 
um princípio constitucional que possa opor as regras do art. 
105 da CF uma exegese diversa. Tal dispositivo constitucional 
impõe uma exceção a especialização da Justiça Eleitoral, 
atribuindo, sem qualquer discriminação, ao Superior Tribunal 
de Justiça, a missão de julgar e processar, em todos os crimes 
comuns, as pessoas ali elencadas. Ademais, o TSE e o STJ 
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são órgãos da jurisdição federal, sendo inaplicáveis as soluções 
dadas as prerrogativas de função originárias das Cortes 
Estaduais, onde a jurisdição federal, em matéria de delitos 
eleitorais, impõe a competência do TRE, face ao princípio da 
divisão federal da jurisdição - que deriva do princípio do Estado 
Federal - e sua combinação subsidiária com o princípio da 
simetria; 

n. Os Tribunais Regionais Eleitorais são 
competentes para processar e julgar os Prefeitos em 
crimes eleitorais e comuns conexos. Pois aqui, no que pese 
a ausência de ressalva do art. 29, X, da CF, trata-se de jurisdição 
federal. Assim, o julgamento de Prefeitos por crime eleitoral 
perante o Tribunal de Justiça acarretaria o deslocamento da 
parcela de jurisdição reservada ao Estado Federal para os 
Estados membros, em flagrante infração ao princípio federal. 
Logo, a exegese no sentido da competência do Tribunal de 
Justiça em matéria de crime eleitoral não nos parece ser a 
interpretação possível, mas sim a que vê o art. 29, X, da CF 
(combinado com seu inc. VIII) como norma que visa impor um 
foro privilegiado, em razão da função de Prefeito, restrito ao 
âmbito do Estado membro, como o é a da imunidade do 
Deputado Estadual (Súmula 3 do STF). Por outro lado, não 
haveria sentido privar o Prefeito do foro privilegiado, deixando
o, justamente no crime eleitoral, nas mãos do juiz da comarca, 
agora revestido da função de juiz eleitoral, quando nos demais 
crimes lhe é facultado foro privilegiado como garantia de maior 
imparcialidade em seu julgamento, graças ao distanciamento 
dos Órgãos de Cúpula. O que nos impõe uma exegese que 
combine o princípio da divisão federal da jurisdição com o da 
simetria. Por conseguinte, não resta dúvida, como já vêm 
decidindo o TSE e STF, que o Tribunal Regional Eleitoral é o 
competente para processar e julgar Prefeitos municipais em 
delitos eleitorais e comuns conexos; 

m. Todos os que possuem foro privilegiado 
fixados pelas Constituições Estaduais serã.o processados 
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e julgados, normalmente, nas infrações eleitorais e nas 
comuns que lhe forem conexas, pelo juiz eleitoral, em 
observância ao art. 35, 11, do Código Eleitoral, não sendo 
lícito a aplicação do princípio da simetria, porque o foro por 
prerrogativa de função, atribuído em Constituições Estaduais, 
nem uma aplicação pode ter em matéria de infração eleitoral, 
pois o art. 125 da CF, em seu § 1°, concedeu ao constituinte 
estadual a faculdade de definir a competência dos Tribunais 
de Justiça, em pleno respeito ao direito de auto-organização e 
autogoverno dos Estados-membros, mas jamais lhe permitiu -
nem poderia fazê -lo sem ofensa ao princípio do Estado Federal 
- que impusesse normas a parcela de jurisdição destinada ao 
Estado Federal. 

'DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal: volume L Coimbra: Coimbra Editora Lda., 

1974, pg. 322. 

' Idem. Ibidem, pg. 327. 

'Idem (RitalDPP 1963/241, 624, 645). 

4HOLMES, O. W. The common law, Harvard: Harvard University Press, 1963, pg. 05. 

, Inimizade capital. 

6 Amizade íntima· 

7 Tutor ou curador. 

8 For credor ou devedor de uma das partes ou sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada 

no processo. 

9 Se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, responder a 

processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes. 

10 Se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar 

demanda contra qualquer das partes. 

11 Art. 97 do CPP - suspeição reconhecida de ofício -, art. 99 do CPP - reconhecimento provocado pelas 

partes - e art. 100 do CPP - por decisão do Tribunal no incidente de suspeição. 

12MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal: volume L Campinas: Bookeseller, 

1997, pg. 243. 

13 E, no crime de competência do tribunal do júri, a lei permite o desaforamento do julgamento para 

comarca ou termo próximo, quando: a) o interesse da ordem pública reclamar; b) haja dúvida da 
imparcialidade do corpo de jurados; c) há dúvidas sobre a segurança do acusado; d) o julgamento não 
se realiza no período de um ano, a contra do recebimento da pronúncia, desde que para a demora não 
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haja concorrido o réu ou a defesa (art. 424 do CPP). 

l4MARQUES, José Frederico. Op. cit. : volume I. pg. 189. 

"DIAS, Jorge de Figueiredo. Op. cit. pg. 322. 

16Idem. Ibidem. 

" Idem. pg. 323. 

" Idem. pg. 329. 

19 Niceto Alcalá-Zamora y Castillo nos adverte que o vocábulo jurisdição é dotado de uma adversidade 

de sentidos (CASTILLO, Niceto Alcalá-Zamora y. Estudios de teoria general e historia dei proceso 
(1945 - 1972) - Tomo r. México: Universidad Nacional Autónoma dei México, 1992, pg. 29.). Ora o 
termo é utilizado no sentido de declaração do direito e de sua execução pelos tribunais , ora como poder
dever do Estado e ora como um conjunto de órgãos que exercem a função de administração da justiça, 
como nos elucida Germano Marques da Silva (SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal 

- Vol. r. Lisboa: Verbo, 1996, pg. 135-136). 

2°Nesse sentido: SILVA, Germano Marques da. Op. cit - Vol. r., pg. 137. 

21CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil: volume n. Tradução de 1. Guimarães 

Menegale, notas de Enrico Tullio Libmam e indrodução de Alfredo Buzaid. São Paulo: Saraiva, 1969, 

pg.4. 

22CONDE, Enrique Álvarez. Curso de direcho constitucional- Vol II. Madrid: Tecnos, 1993, pg.243. 

23CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almeida, 1996, 758. 

24CONDE, Enrique Álvarez. Op. cit - Vol. II., pg. 243-244. 

" GROSSA, Marlene Savóia. O sistema federativo: cadernos de direito constitucional e ciência política 

- ano I, n. 3, abr/jun de 1993. São Paulo: Revistas dos Tribunais, pg. 60. 

26 CAETANO, Mercello. Manual de ciência política e direito constitucional - Tomo r. Coimbra: 

Almedina, 1989, pg. 135. 

27GROSSA, Marlene Savóia. Op. cit, pgs. 63 e 64. 

28 CASTILLO, Niceto Alcalá-Zamora y. Op. cit, pg. 64. 

29 GARCIA, Carlos Arellano. Teoria general dei processo. México: Possúa, 1995, pg. 349. 

30No Brasil, nesse sentido: AQUlNO, José Carlos G. Xavier / MALINI, José Renato. Manual de processo 

penal. São Paulo: Saraiva, 1997, pg. 109. 

31 A única exceção ao princípio da unidade da jurisdição, enquanto expressão do princípio das separações 

dos poderes, é o processo e julgamento do crimes de responsabilidade do Presidente e Vice da República 
- e do Ministros de Estado quando conexos como o destes - e dos Ministros do STF, do Procurador
Geral da República e do Advogado-Geral da União (art. 52, inc. I eII, da CF), que é de competência do 
Senado Federal. Aqui há uma atenuação do princípio da unidade da jurisdição, que não pode ser 
compreendido como burla ao princípio da separação dos poderes, pois, como nos elucida o federalista 
americano Lames Madison, Montesquieu "não quis proscrever toda ação parcial, ou toda influência, 
dos diferentes poderes uns sobre os outros: o que quis dizer, segundo se colige das suas expressões, e 
ainda melhor dos exemplos que lhe serviram de regra, foi que, quando dois poderes, em toda a sua 
plenitude, se acham concentrados numa só mão, todos os princípios de um governo livre ficam 
subvertidos" (HAMILTON, Alexander/MADISON, James/JAY, John. O federalista: coleção os 
pensadores. Seleção de textos de Francisco C. Weffort e tradução de Leônidas Gontijo de Gontigo de 

12° CONCQCJ3J30 NACIONAl, DO fflNJJ31'Ímo PÚIJUCO / LIVRO DE TESES - TOMO 2 



Carvalho ... et ai . São Paulo: Abril Cultural, 1979, pg. 125.) 

32CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito administrativo. 13' ed. revista e atualizada. Rio de 

Janeiro, Forense, 1995, pg. 95. 

33NAVARRETE, Antonio Maria Lorca. Derecho procesal penal. 2a ed. Madrid: Tecnos, 1988, pg. 

39, 

l4SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de dierito processual civil: volume 1. São Paulo: Saraiva, 

1988, pg. 204. 

35 FRANCO, Alberto Silva ... [et aI.]. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial- Vol. 2. 

Apresentação Luís Vicente Cernicchiaro - 6. Ed. Ver. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1997, pg. 781. 

36 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo penal. São Paulo: Atlas, 1991, pg. 166. 

37 Oportunas são as advertências de Vicente Greco Filho: "somente são crimes eleitorias os previstos no 

Código Eleitoral (Lei n° 4.737/65) e os que a lei , eventualmente e expressamente, defina como 
eleitoral"( .. . ) sendo que "os crimes que não esteja no Código Eleitoral ou que não tenha a expressa 
definição legal como eleitoral, solvo o caso de conexão, jameis é de competência da Justiça Eleitoral" 

(GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1997, pg. 150). 

38 Nesse sentido: "Criminal - Crime eleitoral - Deputado federal - Competência do STF, CF, art. 102, 

"i", "b" - '1 - A competência para processar e julgar, originariamente, deputado federal pela prática de 
crimes é o Supremo Tribunal Federal, como preceitua constituição federal, em seu art. 102, inc. 1, letra 
b. ll- Remessa dos autos à Suprema Corte'(TSE - Proc. 14.304 - AM - ReI. Min. Carlos Velloso)" 
(STOCO, Alberto Silva Franco Rui e outros. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial -

Vol. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pg. 944). 

39 "'ll - Crime eleitoral é crime comum para o fim de fixar a competência originária da Corte Suprema 

para o seu julgamento (lnq. 15 e 16-PA, RTJ 6511). li - Remessa dos autos ao Egrégio Supremo 
Tribunal Federal'(TSE- REP. 03 - RN - REL. Min. Carlos Mário da Silva Velloso)" (STOCO, Alberto 
Silva Franco Rui e outros. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial- Vol. 2. São Paulo 

: Revista dos Tribunais, 1997, pg. 944). 

,oEm matéria penal em geral, quando o coator for Ministro de Estado. 

41 No sentido da competência do TSE: Ementa oficial: Crime eleitoral. Governador do Estado. 

Competência por prerrogativa de função. Tribunal Superior Eleitoral. A despeito de os crimes eleitorais, 
que não são de responsabilidade, enquadrarem-se melhor entre os comuns, na dicotomia restritiva 
constitucional (crimes comuns - crimes de responsabilidade), a existência de uma justiça especializada 
em matéria eleitoral, com competência sobre atribuir-se ao TSE, não ao STJ, a competência para o 
processo e julgamento do governador do Estado, nos crimes eleitorais, resguardando-se, assim, a 
competência por prerrogativa de função instituída no art. 105, 1, "a", da Constituição, sem ferir-se a da 
Corte especializada [Repr. 19 - PE - Corte Esp. - j. 1.7.91 - rel. Min. Assis Toledo - DUJ 16.10.91] 

(TR 682/369). 

42 RT 682/371. 

43 Nesse sentido foi o parecer do Procurador-Geral da República no CJ 6.971-5 - DF - TP - j . 30.10.91: 

"2. Não há dúvida de que na expressão 'crimes comuns ' está incluído o crime eleitoral, consoante 
reiterada orientação dessa excelsa Corte. 
"3. Também é inquestionável que compete ao STJ processar e julgar, originariamente, os governadores 
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dos Estados, nos crimes (art. 105, I, 'a'), não se podendo excluir destes os crimes. 
"4. Ademais, tanto o STJ como o TSE são órgãos judiciários da União, não se fazendo necessária 
construção semelbante à feita no caso de crime eleitoral cometido por pessoa sujeita ao foro de Tribunal 
de Justiça estadual, em virtude de prerrogativa de função pública estadual. 
"5. E mais: a competência do STJ é fixada constitucionalmente, enquanto a competência do TSE é 
fixada em lei complementar (art. 121, capuz), não podendo esta contrariar as disposições magnas. 
"Pretender, agora, considerar competente o TSE para o processo e julgamento de crimes eleitorais 
atribuídos a governador de Estado é pretender legislar, antecipando-se à lei complementar e de forma 
contrária ao disposto noa art. 105, I, 'a' , do texto constitucional. 
"Pelo exposto, deve o presente conflito ser dirimido no sentido de se julgar competente o colendo STJ, 

suscitante" (RT 682-390). 

44 "COMPETÊNCIA - Crime eleitoral - Prática por governador de Estado - Equiparação ao 

crime comum - Competência originária do STJ e não do TSE - Conflito negativo procedente
Aplicação do art. 105, I, 'e', da CF. 
"Ementa oficial: Constituição. Conflito de Jurisdição. Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal 
de Justiça. Crime eleitoral. A expressão crime comum, na linguagem constitucional, é usada em 
contraposição aos impropriamente cbamados crimes de responsabilidade, cuja sanção é politica, e 
abrange, por conseguinte, todo e qualquer delito, entre outros, os crimes eleitorais. Jurisprudência 
antiga e barmônica do STF. Competência originária do STJ para processar e julgar governador de 
Estado acusado da prática de crime comum, Constituição, art. 105, I, 'a' . Deslocamento da competência 
da Justiça estadual, afirmada desde a Constituição de 1891, para a Justiça federal . Conflito negativo 
conhecido e deferido [CJ 6.971-5 - DF - TP - j. 30.10.91 - reI. Min. Poulo Brossard - DJU 21.2.92] 

(RT 682/189). 

45TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal comentado - Vol. I. São Paulo: 

Saraiva, 1996, pg. 84. 

46Nesse sentido: (I) "Habeas Corpus - Competência - Prefeito Municipal- Constituição, art. 29, vrn 
- Crimes eleitorais - 'Nos crimes e julgamentos eleitorais, o Prefeito Municipal é processado e julgado 
no Tribunal Regional Eleitoral então pelo Tribunal de Justiça do Estado. Habenas corpos concedido 
para que o processo e julgamento do paciente e co-réus, por crimes eleitorais, ocorram no Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais" (STF - 2' T. - HC 69.503-5 - ReI. Néri da Silva - j. 44.8.92 - DJU 
16.4.93 , p. 6.433); (2)"Constitucional- Conflito de Competência - Prefeito Municipal - Crime eleitoral 
- Inteligência do art. 29, vm, da CF - Competência da justiça especializada - "I - ° Prefeito que 
comete crime' eleitoral tem foro privilegiado na Justiça Eleitoral e não na Justiça Estadual. ° art. 29, 
vrn, da Constituição, à evidência, dá o Tribunal de Justiça como juízo natural do Prefeito quando se 
tratar de colegiado, mas na Justiça Eleitoral , uma vez que será processado e julgado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (STJ - CC 2.850 - ReI. Adhemar Marciel)". (3) "A Constituição de 1988, art. 29, 
VII, diz que o julgamento de Prefeito Municipal será perante o Tribunal de Justiça. Esse foro por 
prerrogativa de função, em razão da matéria, desloca-se para o Tribunal Regional Eleitoral, se o Prefeito 
é acusado da prática de crime eleitoral"(STJ - CC - ReI. Costa Lima - DJU 18.6.90, p. 5.679)" (FRANCO, 
Alberto Silva Franco ... [et aI.]. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial - vol. 2. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pg. 1995). 
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TESE 

Descriminalização da Corrupção 
Passiva Eleitoral (art. 299 do CE). 

Justifica tiva: 

Como tivemos oportunidade de mencionar no V 
Encontro Nacional dos Procuradores Regionais Eleitorais, 
realizado em Brasília, em modesta exposição realizada no dia 
14 de novembro de 1997, uma das grandes estrelas dos crimes 
eleitorais, no que pertine à freqüência com que é praticado, é 
aquele tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral. Aqui, 
entretanto, ao contrário do que ocorre no Código Penal, em 
que a corrupção passiva e a ativa vêm descritas em preceitos 
diversos, um único tipo penal abrange tanto a corrupção ativa 
(nas modalidades de dar, oferecer e prometer dinheiro, dádiva 
ou qualquer outra vantagem para obter voto, ou para conseguir 
abstenção), quanto a passiva (solicitar ou receber dinheiro, 
dádiva ou qualquer outra vantagem, para si ou para outrem, 
para dar voto ou para prometer abstenção). 

É crime formal, bastante à sua concretização que a 
oferta seja feita, sendo desnecessário que seja aceita, e muito 
menos que o eleitor efetivamente vote no candidato que a faz, 
isto na modalidade ativa. Igualmente, basta a solicitação da 
vantagem para que a modalidade passiva se consume, sendo 
desnecessário que à proposta feita pelo eleitor, adira o 
candidato. 

Temos sustentado, nos casos específicos que nos 
têm chegado às mãos, que o delito, na modalidade ativa é de 
extrema gravidade, porque, e aqui sirvo-me das palavras do 
ilustre Promotor Eleitoral, Dr. Luis Marcelo Mafra Bernardes 
da Silva, que com grande felicidade, em alegações finais 
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apresentadas nos autos de Ação Penal Eleitoral n° 03/96 (39a
• 

Zona Eleitoral do Paraná), sintetizou todos os aspectos 
extremamente negativos da prática deste delito: com efeito, 
vem dito crime, geralmente, praticado às vésperas de um pleito 
eleitoral, no afã de conquistar-se a vitória a qualquer preço, 
ainda que para tanto, tenha o candidato que se utilizar de 
expedientes repugnantes (sob todos os aspectos) que aviltam 
a liberdade do voto e maculam, irremediavelmente, a 
normalidade e a legitimidade do pleito. Por conseqüência, os 
agentes criminosos revelam seu desprezo ao direito e sua 
indiferença à Justiça Eleitoral da forma mais descarada 
possível, e aqui já dizemos nós, na certeza da impunidade, 
que ano após ano , pleito após pleito, tem sido, 
lamentavelmente, o destino final das ações penais 
eventualmente instauradas no intuito de apurar-se e punir tais 
condutas. 

Como se vê, é acentuadíssimo, sob todos os 
aspectos, o grau de reprovabilidade da corrupção ativa eleitoral, 
externado quer pelos motivos que lhe dão ensejo, quer pelas 
circunstâncias em que é praticada, tirando proveito o corruptor, 
de modo absolutamente abjeto, da situação de miserabilidade, 
de verdadeira penúria, em que não propriamente vive, mas 
duramente sobrevive, a grande massa dos brasileiros, 
especialmente na periferia das grandes cidades e nas humildes 
comunidades do interior do País, como infelizmente há que se 
reconhecer e dizer. 

Assim, e crê-se que este é o sentimento que grassa 
em todos os representantes ministeriais com atuação na esfera 
eleitoral, é extremamente frustrante não se lograr punição para 
conduta tão desprezível, sob todos os aspectos. 

Ora, o que se observa, é que não foi o legislador 
feliz ao estabelecer idêntica punição, quer para o corruptor, 
quer para aquele que se deixa corromper. E isto por várias 
razões. 
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Em primeiro lugar, parece extremamente injusto 
eXIgIr-Se, na grande maioria dos casos, conduta diversa do 
eleitor, que normalmente apenas aceita a vantagem que lhe é 
oferecida, consistente, via de regra, em cestas básicas, material 
básico de construção, gasolina, receitas médicas, óculos, 
remédios, dentaduras, dada a já mencionada condição de 
miserabilidade em que vivem. Como exigir-se de tais indivíduos 
que rejeitem tal ajuda? Além disso, tenha-se em mente que a 
vantagem, na imensa maioria dos casos, é espontaneamente 
oferecida ao eleitor, o que certamente contribui por afastar da 
sua consciência, qualquer idéia que por ventura possa ter 
quanto à ilicitude do fato. 

Finalmente, e aqui chegamos às razões de ordem 
prática, ao punir a lei também o elemento que aceita a 
vantagem em troca do voto, fica o Ministério Público privado 
de um dos melhores e mais consistentes elementos de prova 
do delito praticado, qual seja, a prova testemunhal, no mais 
das vezes de fundamental importância para viabilizar a punição 
do principal agente delitivo, e o maior beneficiado com crime, 
isto é, aquele que corrompe sob o manto de benfeitor, desvirtua 
o voto que deveria ser dado de forma completamente livre, 
maculando o processo eleitoral, em última análise, 
comprometendo o processo democrático. 

Conclusão 

Quer seja porque a conduta do eleitor que aceita 
vantagens em troca de seu voto ao candidato, fá -lo, na grande 
maioria das vezes para satisfazer necessidades básicas, que 
muitas vezes somente em época de eleições vê atendidas, 
quer porque no criminalizar-se a sua própria conduta, retira-se 
do Ministério Público primordial elemento de prova, apto a 
viabilizar a punição dos agentes corruptores, cujo grau de 
reprovabilidade social é incomensuravelmente maior, pelos 
motivos acima expostos, é que se sugere o encaminhamento 
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de proposta aos membros do Congresso Nacional no sentido 
de descriminalizar a corrupção passiva prevista no artigo 299 
do Código Eleitoral, mantendo-se como crime tão-somente a 
corrupção ativa prevista no mesmo preceito legal. 

Curitiba, 14 de abril de 1998. 

Denise Vinci Tulio 
Procuradora Regional da República 

Procuradora Regional Eleitoral no Paraná 
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INCONSTITUCIONALIDADE E OUTRAS 
ILEGALIDADES NO PROCESSO PENAL 

Demostenes Xavier Lázaro Torres - Procurador Geral da Justiça 

Geraldo Batista de Siqueira - Procurador de Justiça e professor 
de Direito Penal e Processual Penal - UCG 

Nilma Maria Naves Dias do Carmo - Procuradora de Justiça 

Reinaldo Edreira Martins - Procurador de Justiça 

1 - INTRODUÇÃO 

o Objeto do presente estudo não é o de esmiuçar o 
rol de ilegalidade, vícios, encontrados em nossa legislação 
processual penal, que são os mais diversificados, vamos nos 
cingir aos exemplos (por sinal, péssimos), que nos vem do 
arts . 310, parágrafo único, CPP e 9°, § 1° da Lei 8038/90. 

Aliás, quanto ao benefício da liberdade provisória 
(art. 310, parágrafo único, CPP) do preso em flagrante, o texto 
legal não apresenta nada que o tisne de inconstitucional. A 
eiva de nulidade situa-se na visão jurisprudencial, em 
interpretação completamente ao arrepio do modelo processual, 
construído numa linguagem cristalina, desde que não fiquemos 
numa exegese literal, isolada do conjunto normativo. 

A manifestação jurisdicional, em lacônico despacho: 
mantenho o flagrante ou mantenho a prisão em flagrante é a 
constante por esses Brasis, a despeito da clareza solar do 
conteúdo do art. 93, IX, de Constituição Federal. 

O labor exegético, partindo do juízo cautelar de 
prisão preventiva (art. 312, CPP), não pode desviar-se da 
mesma orientação e resultado. A subsistência da coação, 
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decorrente de prisão em flagrante, só é exequível, quando 
necessária a custódia preventiva. 

Em decorrência do melhor aprimoramento do 
princípio do Juiz Natural, nossa Lei maior, a Constituição 
Cidadã, como a bat i zou o saudoso Deputado Ulisses 
Guimarães, insculpiu no art. 5°, LVIII a proibição da aplicação 
da regra princípio lógica do aproveitamento de atos processuais, 
praticados por juizes incompetentes bem assim como a 
delegação de competência , tornando-se , em consequência 
inaplicável o art. 567, CPP, conforme oportuna lição de Paulo 
Cláudio e João Batista Tovo (01). 

2 - PRISÃO EM FLAGRANTE E PRISÃO PREVENTIVA 

A prisão preventiva, cujo projeto de revogação de 
sua compulsoriedade, possível em certas situações de iniciativa 
do Deputado Amiz Badra, transitou no Congresso Nacional de 
1956 a 1967, quando se consolidou na Lei 5349 de 31/11/67, 
trouxe, para o art. 3 12, CPP inovações verdadeiramente 
revolucionários, eis que sua concepção não mais se fundaria 
na presunção de neces sidade. A redação original, vinda com 
o Código de Processo Penal, era a seguinte: "A prisão 
preventiva será decretada nos crimes a que for cominada pena 
de reclusão por tempo, no máximo, igualou superior a dez 
anos." 

Pela nova roupagem jurídica - dor de cabeça de 
muitos magistrados - a medida coercitiva, cautelar do interesse 
do jus puniendi; reveste-se de inteiro teor cautelar, não mais 
se contentando com a cautelaridade presumiva, inferida da 
qualidade ou quantidade da sanção penal, prevista em abstrato. 
Sem o juízo positivo de necessidade da medida de 
constrangimento, fal a seria a base do constrangimento 
provisório decretado contra o indiciado ou acusado. 

Da lei 5349, de 03/11/67, evoluímos, como 
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consequência, para a experiência de Lei 6416, de 24/05/77 
que, ' através do acréscimo de um parágrafo ao art. 310, CPP, 
reconhece-se a possibilidade de concessão de liberdade 
provisória à pessoa, regularmente autuada em flagrante se, 
na situação concreta inocorrer a incidencidência de qualquer 
hipótese, que autorize a prisão preventiva contra a mesma. 

A prisão preventiva, cujo conteúdo cautelar deve ser 
explicitado, por seu aspecto fático, no ato jurisdicional (art. 312, 
CPP), sob pena de sua ineficácia, dec1arável em sede de 
habeas corpus, erige -se em um modelo completo para 
manutenção da custódia cautelar, pretendida em virtude de 
prisão em flagrante. Se a custódia, decorrente de preventiva, 
só tem o condão de lograr acolhimento, no juízo de cognição 
cautelar, quando presentes os requisitos da conveniência para 
a atividade instrutória, da necessidade de assegurar a aplicação 
da lei e como garantia de ordem pública e econômica. A 
persistência do ato coercitivo (art. 302, I/V, CPP) plausível será, 
se presente, pelo menos um desses requisitos, isto, depois da 
audiência do Ministério Público, em parecer exaustivamente 
fundamen tado. 

O parecer, acima aludido, recepcionando ou não a 
mudança de status do autuado, por certo virá devidamente 
fundamentado, conforme expressa prescrição do art. 43, In da 
Lei 8625 / 93 e 22, I da Lei Complementar 40. A não 
correspondência, precisa entre ação e jurisdição, isto é, a 
resposta do juiz em desconformidade com a manifestação 
ministerial dará ensejo a duas atividades ptocessuais: recurso 
do Ministério Público (art. 581, V, 8a figura) ou o habeas corpus, 
cuja impetração poderá ser obra do próprio Ministério Público 
(art. 654, CPP e 32, I, Lei 8625/93). 

Indiscutível, pois, o carácter essencialmente cautelar 
da prisão, originária de flagrância delitiva. A persistência do 
ato coati vo, dependerá de sua necessidade à segurança social 
e à ordem pú blica, escreve Tourinho Filho, em seu "Código de 
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Processo Penal", já em terceira edição. (02). 

O juiz, ao pronunciar-se sobre a validade da prisão 
do indiciado, prisão, decorrente de flagrante (art. 5°, LXV, CF) 
e, o fazendo com o simples mantenho ou relaxo a prisão, 
principalmente o mantenho a prisão, bate forte e de frente 
contra a Constituição Federal (arts 93, IX, CF e 310, parágrafo 
único, CPP), sempre exigente, o primeiro dispositivo, de 
substancial fundamentação, em todos os julgamentos 
proferidos, tanto no j uízo de conhecimento, como no juízo 
cautelar, completando a observação com o art. 315, CPP. 

A manutenção da coação, decorrente de flagrante, 
regularmente lavrado , atento aos pressupostos formas e 
materiais, sem, no entanto, a indicação objetiva de sua 
necessidade, seu aspecto cautelar, equivaleria à decretação 
da preventiva, consubstanciada, apenas na autoria e 
materialidade do fato típico, como ocorria em fase anterior ao 
advento da lei 5349/67. 

A jurisprudência, em que pese a clareza redacional 
do tipo processual quase que a justificar o "brocardo latino: 
"inc1aris non fit interpretatio", é copiosa no sentido da 
desnecessidade de qualquer fundamentação. 

Trata-se de uma custód i a de intenso teor de 
cautelaridade, na medida da prisão, resultado de preventiva, 
conforme o elenco de hipóteses, que adornam o art. 312, CPP. 

O ato juri sdicional, confirmatório de prisão , 
materializada na flagrância delitiva, exige-se em autêntico juízo 
de cognição cautelar, a exemplo de decretação de prisão 
preventiva. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em feliz 
decisão, embora isolada, citada por Mirabete, pronunciou-se 
pela necessidade de fundamentação, como condição de 
exaurimento do ofício jurisdicional, na esfera cautelar. E a 
manifestação da Corte mencionada é de que a decisão deve 
ser de ofício, o que deflui do art. 310, CPP (03). 
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Pronunciamento de ofício, independentemente de 
qualquer iniciativa cautelar, fora do qual o magistrado 
competente transfigura-se em autoridade coatora, conforme 
veremos logo a seguir. Na mesma página, da obra citada, 
transcreve o autor ementa de acórdão do STF, em sentido 
inverso, profundamente equivocado, como explicaremos. Eis 
a memorável ementa: "O parágrafo do art. 310, do Código de 
Processo Penal não impõe ao juiz ao exarar, de ofício, 
despacho fundamentado de toda e qualquer prisão que lhe 
seja comunicada, se entender não configurada qualquer dos 
pressupostos da prisão preventiva. Todavia, cabe -lhe a 
obrigação de fundamentar a decisão sempre que a liberdade 
provisória é postulada e denegada (RTJ - 105/131)" .. 

Seria possível uma interpretação tão rigorosamente 
gramatical, literal? Na visão da doutrina, a motivação é a marca, 
a característica da jurisdição. A fundamentação é inseparável 
do momento juridicional do processo. A inteligência, que se 
extrai do art. 310,parágrafo UlllCO, CPP, requer 
complementação, procurada no art. 312 e 315, CPP. 

Data máxima venia das mais alta Corte de Justiça 
do Pais, ao magistrado que apreciou ou devia ter apreciado, 
os aspectos formais do auto de prisão em flagrante, é vedado, 
defeso o conhecimento da postulação de liberdade provisória, 
posto que o constrangimento, eventualmente ocorrente, é obra 
sua. É ele a autoridade, que deve ser averbada de coatora, 
responsabilidade estranha à atividade policial, que nada tem a 
ver com esse tipo de tutela provisória, salvo na opinião do Des. 
Marrey Júnior. Aliás, a propósito desse aspecto, do tema, 
publicamos um trabalho em várias revistas nacionais: " O juiz 
que, com ou sem fundamentação, deixa de relaxar a prisão, 
de pessoa presa em flagrante, assume o papel de autoridade 
coatora (04), trabalho que foi objeto de tese, aprovada por 
unanimidade no VI Congresso Nacional do Ministério Público, 
realizado na cidade de São Paulo. 
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3 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

A cooperação jurisdicional, que se realiza em 
atendimento a cumprimento de Carta Precatória, sempre contou 
com opositores, por ferir, no entendimento desses opositores, 
o princípio da competência jurisdicional, visto que a 
competência, em matéria penal (arts. 69, I, 70, CPP e 14, I e lI, 
CP) o regula-se, em regra, pelo local de consumação da figura 
típica. 

A Constituição Federal, art. 5°, LIlI, é taxativa na 
prescrição do Juiz Natural: ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autoridade competente. Repete o art. 
141, §27, da Constituição Federal de 1946. 

Difícil, raros são os casos de pessoas sentenciadas 
por autoridades incompetentes. Processados, a ocorrência é 
farta, segundo noticiam nossos repertórios de jurisprudência. 
O Constituinte de 88, como os que lhe antecederam, foi de 
feliz clareza, clareza que não é bem percebida na prática 
forense de nossos tribunais, principalmente o STF, responsável 
pela Lei 8038/90, que em seu art. 9°, §2°, diz: " O relator poderá 
delegar a realização do interrogatório ou de outro ato de 
instrução ao juiz ou membro de tribunal com competência 
territorial no local de cumprimento da carta de ordem." 

Tenho informação, dependente de confirmação, 
segundo a qual a Procuradoria Geral da República teria 
ingressado na Suprema Corte com argulçao de 
inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento. 

Que se eleva em flagrante ofensa à Lei Maior, em 
face do art. 5°, LIlI, não paira a menor dúvida. O saudoso 
Desembargador Alaor Terra, que exercia, ainda, a Cátedra de 
Direito Processual, relatou-me, numa palestra que ministrei para 
a Escola Superior do Ministério Público, que fora voto vencido 
e único, em sessão do Tribunal de Justiça do Estado (RS). 

Nas duas regras, acima mencionadas, afloram, 
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inaceitáveis ilegalidade e inconstitucionalidade. 

4 - CONCLUSÕES 

I - No § l°, do art. 9°, da Lei 8038/90, temos 
exemplo flagrante de inconstitucionalidade, 
que deve ser arguida e declarada, visto seu 
visível contraste com o art . 5°, LIlI da 
Constituição Federal. 
II - A manutenção de prisão, resultado de 
flagrante, ausente a necessarza 
fundamentação, com suporte na necessidade 
da custódia cautelar, nega vigência à lei 
ordinária (art. 310, parágrafo único, e 315, 
CPP), bem como aponta as disposições dos 
artigos 93, IX e SO, LXI de nossa Magna Carta. 
III - A negativa de liberdade provisória quando 
do exame do auto de prisão emflagrante, deve 
atender a um dos requisitos, autorizadores da 
prisão preventiva. 
IV - A manifestação prévia do Ministério 
Público, não é uma faculdade judicial decorre 
de imperativo legal. 
V - Não ocorrente qualquer das situações, 
elencadas no art. 312, CPp, a liberdade 
provisória do autuado, erige -se em direito 
público, subjetivo seu , informa, com a 
sabedoria de sempre, o renomado autor, 
Tourinho Filho (05). 
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EMENTA: Consubs ta n cia-se em prova 
urgente, passível de produção antecipada, 
na forma prevista no art. 366 do CPp, com a 
redação dada pela Lei 9271/96, a prova 
testemunhal nas Ações Penais em que há 
concurso de pessoas, com réu(s) revél(is) 
e presente(s). 

AUTORA: HORTÊNSIA GOMES PINHO 
Promotora de Justiça 

Simões Filho-Ba 

INTRODUÇÃO 

A Lei 9.271 de 17 de abril de 1996, que alterou a 
redação dos artigos 366 a 370 do CPP introduziu significativas 
modificações no sistema penal pátrio, ao determinar a 
suspensão do processo e da prescrição, quando o acusado 
citado por edital não comparecer, nem constituir advogado. 

O espírito que norteou o novo diploma legal foi o da 
racionalidade nos serviços da Justiça Criminal, na busca do 
processo de resultado. Paralelamente visou estirpar críticas 
antigas, encabeçadas pelo professor José Frederico Marques, 
contra a "citação fícta", que feria a garantia constitucional da 
ampla defesa e do devido processo legal, ante entendimento 
da imprescimbilidade da citação pessoal. 

O fundamento de ordem prática que impregnou os 
legisladores foi alinhavado com lucidez cristalina por Ada 
Pellegrini Grinover: 

o processo para ser efetivo, deve ser útil e 
os seus resultados, concretos. A experiência 
demonstra que se o acusado não é encontrado 
para ser pessoalmente citado, tão pouco será 
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encontrado para cumprir a pena imposta em 
sentença condenatória prolatada à revelia. 
Milhares e milhares de mandatos de prisão, 
não cumpridos, frustram o resultado do 
processo e a aplicação da lei penal material. 
Com isso, perde credibilidade a justiça, gasta
se tempo enorme enquanto o processo "gira 
em falso" abarrotam-se pautas com 
procedimentos que não levarão a qualquer 
resultado prático. Nem se diga que, nesse 
caso, a consciência do juiz ficaria tranqüila 
porque chegou a uma condenação. A justiça 
penal há de ser vista como um todo, numa ótica 
de política judiciária, e não apenas do ponto 
de vista do juiz que não pode e não deve 
despreocupar-se quanto ao efetivo 
cumprimento de seu mandamento. O processo 
condenatório existe para que seja atuada 
concretamente a vontade da lei, e não para 
satisfazer a estatísticas. (Boletim IBCCrim, 
Edição Especial - Junho/1996 - n° 42) 

A nova Lei encontrou resistência, o que é natural 
em tudo que é novo, provocou e continua provocando singular 
e acirrada polêmica quanto a questão da retroatividade ou 
aplicação imediata, bem como, quanto ao limite temporal da _ 
suspensão d,o prazo prescricional, que vai demorar algum 
tempo para se pacificar, não é, contudo, o objeto desse 
enfren tamen to. 

Nosso estudo busca trazer a discussão uma dúvida 
de interpretação quanto à expressaprova urgente, constante 
da nova redação do art. 366 do CPP, para propor interpretação 
mais flexível e elástica de forma a permitir, em determinados 
casos, a produção antecipada de provas que fogem a expressa 
previsão legal, sem contudo, perder o norte em que navegou 
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o legislador. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Com a nova redação, o artigo 366 do CPP passou a 
ter o seguinte teor: 

" Se o acusado, citado por edital não 
comparecer, nem constituir advogado, ficarão 
suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a 
produção antecipada de provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, 
decretar prisão preventiva, nos termos do 
disposto no art. 312. (grifo nosso) 

§ 1° - As provas antecipadas serão produzidas 
na presença do Ministério Público e do 
Defensor Dativo. 

§ 2° Comparecendo o acusado, ter-se-á por 
citado pessoalmente, prosseguindo -se o 
processo em seus ulteriores atos. 

A doutrina tem fixado entendimento de que apesar 
da prova testemunhal ser importante, fundamental, sua 
produção em caráter de urgência se restringe unicamente às 
hipóteses do art. 225 do CPP, transcrito a seguir: 

" Se qualquer testemunha houver de ausentar
se, ou, por enfermidade ou velhice, inspirar 
receio de que ao tempo da instrução criminal 
já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 
requerimento de qualquer das partes, tomar-
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lhe antecipadamente o depoimento" 

o professor Damásio E. de Jesus, se manifestou 
sobre o tema: 

Provas Urgentes: casos de necessidade de 
testemunha ausentar-se da comarca, velhice, 
doença (p. ex.: iminência de cirurgia cardíaca) 
etc., que inspirem ao Juiz receio de que não 
possam ser produzidas no futuro (CPP, art. 
225). Não se trata, pois, de antecipar-se a 
realização de qualquer prova, como v.g., a 
testemunhal, sob alegação de que é comum 
não se encontrar pessoas que devam depor 
em Juízo por razões de mudança de residência 
morte etc. Caso contrário, não teria sentido a 
qualificação "urgentes" empregada no texto". 
(Boletim IBCCrim n° 42 - Edição Especialjunho/ 
1996) 

Entendimento diverso também detentor de lógica 
intrínseca é a do professor Fernando da Costa Tourinho 
Filho, a saber: 

"Insta esclarecer que na hipótese de o réu, 
citado por edital, não atender ao chamado nem 
constituir Advogado, pode o Juiz determinar a 
produção "das provas consideradas urgentes". 
Que provas são estas? Depende do caso 
concreto. Todavia, em se tratando de perícias, 
busca e apreensão, e até mesmo de audiência 
de testemunhas, não se lhes pode negar o 
caráter de urgência, à semelhança do que 
ocorrem como o art. 92 do CPp, ao dispor que, 
sendo suscitada questão prejudicial, séria e 
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fundada, a respe ito do e stado civil das 
pessoas, o cu rso da ação penal ficará 
suspenso até que no juízo ~ível seja a 
controvérsia dirimida por sentença passada em 
julgado, "sem prejuízo, entretanto, da inquirição 
das testemunhas e de outras provas de 
natureza urgente" 

Ora, se o pronome adjetivo "outras ", num 
discurso, retoma sempre a idéia ou conceito 
dado anteriormente, parece claro que o 
legislador reputou o testemunho como prova 
de natureza urgente . E, com efeito, 
considerando a imprevisibilidade da morte, a 
inquirição de testemunha é providência que 
deve ser tomada com certa urgência. Não são 
apenas os testemunhos das pessoas 
elencadas no art. 225 deste Código que 
apresentam a marca da urgência. É claro que 
a testemunha pode mudar de endereço, sem 
que se saiba onde foi morar pode ausentar-se 
do Estado ou do País, ficar gravemente 
enferma, de molde a nem poder comunicar-se 
com o mundo exte rior, falecer. Tais 
circunstâncias já indicam que, suspenso o 
processo, na hipótese de o Juiz determinar a 
produção antecipada das provas consideradas 
urgentes" umas destas será a testemunhal. Na 
verdade, se com a simples suspensão do 
processo, em face de uma questão prejudicial, 
cuja solução no cível não dura mais que três 
ou quatro anos, o leg islador determinou a 
"ouvida das testemunhas e de outras provas 
de natureza urgente" é sinal de que considerou 
a prova testemunhal como urgente. De se 
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concluir, pois, a nosso juízo, que, em se 
tratando de réu que não atendeu à citação 
editalíc ia nem constituiu Advogado, não deve 
o Juiz limitar-se a inquirir as testemunhas que 
estejam enfermas ou idosas. Esse o réu 
comparecer dez ou quinze anos depois? As 
testemunhas seriam capazes de relatar 
pormenores? Não poderiam morrer nesse 
espaço tempo? Mudar de endereço sem que 
se possa localizá-las? Evidente que o Juiz, em 
hipóteses dessa natureza, deve não só colher 
antecip adamente os depoimentos, como, 
inclus ive, determinar perícias e busca e 
apreensão, se for o caso". (Código Penal 
Brasileiro Comentado, volume 1,fls. 551 a 552, 
Editora Saraiva, Edição 1996) 

o entendimento que esposamos é diverso dos dois 
doutrinadores citados, sendo uma simbiose de ambos. Cremos 
que se deve quando o caso concreto exigir, fugir-se à 
interpretação rígida dada pelo professor Damásio, de outro 
modo, não é para fazer-se tábua rasa da Lei, usando sempre, 
habitualmente a antecipação da prova oral, pois andaríamos 
para trás. 

Nosso estudo visa sugerir interpretação flexível à 
expressão "urgente" contida no art. 366, para tornar possível 
a produção antecipadas de provas, nos casos de concurso de 
pessoas com réus simultaneamente revéis e presentes. A 
motivação é a economia processual. Postura diversa levaria 
ao "irracionalismo" nos serviços da Justiça Criminal, portanto, 
o reverso da moeda do princípio inspirador da Lei. 

Constata-se que não tem sentido repetir-se uma 
instrução duas, três, quatro vezes ou mais . Hipotetisemos: uma 
Ação Penal com 05 (cinco) Denunciados, 02 (dois) presos e 
03 (três) foragidos, sendo estes últimos citados por edital e 
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não constituindo advogados, o JUIZ diligente suspende o 
processo e a prescrição de relação a estes e determina que 
sejam autuados distintamente, passando a existir 02 (dois) 
processos, um, dos réus presentes e outro, dos réus revéis; 
ato contínuo, determina o arquivamento provisório do segundo. 
Segue-se a instrução no processo principal, concluída, um dos 
réus foragido é preso. O juiz diligente determina o 
desarquivamento de relação ao réu capturado, ordena a 
fotocópia do processo, continuando arquivado os autos de 
relação aos réus revéis remanescente, interroga. o acusado e 
inicia a instrução ouvindo outra vez todas as testemunhas. No 
curso desta instrução é preso mais um dos réus foragidos, ai 
começa tudo de novo e se prender o próximo repete-se o 
procedimento mais uma vez. Traduzindo-se em inconcebível 
absurdo jurídico!. 

A solução de utilizar-se prova emprestada não 
resolve a questão, porquanto, não houve contraditório, nem 
nomeação de Defensor Dativo, sendo inafastável as sucessivas 
reproduções da instrução, que obriga idas e vindas 
intermináveis da vítima e das testemunhas que a esta altura já 
encontram-se enfadadas. 

Impõe-se a conclusão de que na prática a expressão 
provas urgentes deve ser interpretada com certa indugência 
e sua necessidade deve ficar sob o julgo de avaliação subjetiva 
do juiz e do promotor, este, legitimado a requerer a produção 
antecipada das provas. 

Não há prej uízos, pois se durante ou após a 
produção antecipada das provas, aparecer o acusado, será 
citado pessoalmente, sendo-lhe oportunizado substituir o 
defensor nomeado. A produção da prova testemunhal se 
restringirá, obviamente, às testemunhas da acusação e ao réu 
será permitido quando deixar de exercer seu direito de fuga, 
retomar o processo para entabular sua defesa, inclusive 
arrolando, se entender necessário, testemunhas da denúncia, 
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sancionado apenas com a sanção da suspensão do prazo 
prescricional pelo tempo que durar sua ausência. 

É inconcebível apego excessivo a urna interpretação 
literal do termo urgência de forma a se obrigar os operadores 
do direito a repetir várias vezes atos processuais perfeitos, e 
sem mácula de nulidade. Onde ficaria a economia processual, 
a celeridade da justiça, sem falar nos gastos, e no tempo 
perdido e da conseqüente perda da celeridade e credibilidade 
da justiça. 

CONCLUSÃO 

A aplicação prática do artigo 366 do CPp, 
com a nova redação dada pela Lei 9.271/96, 
demonstrou que a conotação e abrangência 
da expressão urgência das provas deve ficar 
subjugado ao critério de avaliação subjetiva do 
juiz e promotor da causa. 

Nas ações penais em que há concurso de 
pessoas, com réus presentes e revéis, a 
antecipação da prova testemunhal é imperiosa 
para evitar diversas e sucessiva repetições de 
atos processuais perfeitos, por questão de 
prati c idade , economia processual e 
consequentemente para resguardar a 
celeridade e credibilidade na justiça. 
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TESE: Da possibilidade de acesso dos agentes do 
Ministério Público a todos os dados constantes das 
entrevistas eleitorais, inclusive o nome dos 
entrevistados, nos procedimentos destinados a 
apurar os delitos previstos nos arts. 33, par. 4° e 
34, par. 3° da Lei Eleitoral (Lei n° 9.504/97). 

Justificativa: 

As últimas leis eleitorais, inclusive aquela 
recentemente editada, sob n° 9.504/97, que veio à lume 
pretendendo ter cunho de definitividade, têm-se ocupado das 
pesquisas eleitorais, uma vez constatada, à luz da experiência 
obtida nas eleições verificadas após a retomada do processo 
democrático, a importância que têm tais trabalhos junto ao 
eleitorado (leia-se, poder de persuasão, especialmente em 
relação aos eleitores indecisos e/ou menos instruídos), 
regulamentando-as . Dayse Vasconcelos Mayer, Bacharela em 
Direito e em Filosofia, em substancioso estudo publicado nos 
"Estudos Eleitorais", editados pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
faz criteriosa análise dos efeitos das pesquisas eleitorais, 
afirmando textualmente: "Em razão do que se registra, é 
possível afirmar que as sondagens eleitorais viabilizam grosso 
modo: a) a troca de opção, nas situações em que o eleitor já 
manifestara previamente, a sua decisão de votar num 
determinado candidato (situação menos usual, quando se trata 
de voto ideológico); b) o despertar do interesse para o exercício 
do direito de sufrágio, quando se trata de eleitor indiferente ou 
distanciado do processo eleitoral; c) a opção por um, dentre 
vários candidatos possíveis, quando se trata de eleitor que se 
revelara inicialmente indeciso; d) a mudança de predisposição 
para atribuir o voto de protesto, considerado, ao lado do não
voto. voto antipolítico." (VoI. 1, n° 3, Set/Dez/97, p. 52). 

Face a tão poderoso instrumento de influenciação, 
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como se constata, natural que o legislador venha se 
preocupando em regulamentá-lo. E a regulamentação da Lei 
9.504/97 propõe-se a ser rigorosa. Diz-se propõe-se porque, 
apesar de tudo verificou-se algum retrocesso em relação à 
legislação anterior (Lei n° 9.100/95). De fato, veja-se que hoje, 
ao contrário do que ocorria nas leis eleitorais precedentes, 
admite-se expressamente o registro de pesquisa futura!!! (art. 
33, inc. VI da Lei 9.504/97). Ora, afinal, vai-se registrar o que, 
exatamente? De que vale aos partidos políticos ter acesso a 
dados de pesquisa que não se realizou ainda? O que irão eles 
conferir? 

Pois bem, estabelece o mesmo art. 33, no seu 
parágrafo 4°, constituir crime a divulgação de pesquisa 
fraudulenta, punível com detenção de seis meses a um ano e 
multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR. E mais adiante, 
determina o art. 34, parágrafo 3°, que a comprovação de 
irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis 
às penas mencionadas no parágrafo anterior (detenção de seis 
meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à 
comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mil a 
vinte mil UFIR), sem prejuízo da obrigatoriedade de veiculação 
dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, 
caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o 
veículo usado. 

No intuito de garantir a lisura e correção dos dados 
publicados nas pesquisas eleitorais, confere a lei, ainda, aos 
partidos políticos, a possibilidade, mediante requerimento à 
Justiça Eleitoral, de acesso ao sistema interno de controle, 
verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades 
que divulgarem pesqui sas de opinião relativas às eleições , 
incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, 
por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, 
mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados 
publicados, preservada a identidade dos respondentes, 
penalizando ainda, criminalmente, a atitude de qualquer instituto 
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de pesquisa que deixe de dar cumprimento a tal faculdade, ou 
que pratique qualquer ato que vise a retardar, impedir ou 
dificultar a ação fiscalizadora dos partidos (arts. 34, par. 1 ° e 
2°). 

Pois bem, em que pese todo o rigorismo da lei, como 
se disse, a vingar tese que tem sido defendida nos Tribunais 
pátrios, de que as pessoas dos entrevistados não poderão ser 
conhecidas, quer pelos representantes dos partidos políticos, 
quer até mesmo pelos representantes ministeriais com atuação 
nos feitos eleitorais, praticamente nenhuma fraude, nenhuma 
irregularidade constante de eventual pesquisa eleitoral jamais 
será efetivamente comprovada e, de conseqüência, punida, 
como parece pretender a lei. 

A tese que ora se sustenta, bem ao contrário, é a 
de que os representantes do Ministério Público, em 
recebendo notícia embasada em elementos indiciários 
suficientes da existência de fraude ou irregularidade nos 
dados publicados por alguma empresa de pesquisa, 
poderão e deverão ter acesso a todos os elementos 
garantidos aos partidos políticos, podendo, inclusive ouvir 
ou determinar a ouvida das pessoas tidas como 
entrevistadas pelos institutos, dado que se assim não for, 
jamais se poderá chegar efetivamente à veracidade ou 
inveracidade dos dados publicados (mesmo porque os 
questionários, como se sabe, são preenchidos pelos 
próprios entrevistadores). 

Nas últimas eleições, em que esta agente ministerial 
trabalhou j á como Procuradora Regional Eleitoral, determinado 
partido político insurgiu -se contra pesquisa publicada por 
empresa de renome no País, tendo logrado juntar aos autos 
alguns questionários que aparentemente continham 
irregularidades, eis que tudo indicava que tinha sido 
entrevistada pessoa di versa daquela a quem se referiam os 
dados qualificativos neles apostos ( o grau de escolaridade 
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não condizia com a idade do entrevistado, ou a profissão 
exercida não era compatível com o grau de escolaridade, por 
exemplo). 

Todavia, como a totalidade da pesquisa envolvia 
cerca de 800 (oitocentos) questionários, este órgão requisitou
os, alertando de que os questionários deveriam ser 
encaminhados sem a supressão de quaisquer dados, inclusi ve 
a identidade dos entrevistados. Negado que foi o 
encaminhamento dos documentos requisitados buscou-se a 
via judicial, através da qual finalmente, logrou esta agente obter 
os referidos questionários, dos quais, examinados 
pessoalmente 200 (duzentos), pode-se constatar que 20% 
(vinte por cento) deles aparentavam conter a irregularidade 
mencionada. 

Pois bem, a busca e apreensão foi necessária 
porque o instituto de pesquisa buscou acobertar-se exatamente 
no texto legal que determina seja preservada a identidade dos 
respondentes, quando da conferência dos dados pelos partidos 
políticos (art. 34, par. 1°), bem assim no sigilo profissional, 
assegurado pela Constituição Federal (art. 5°, inc. XII e XIV), e 
ainda, nos arts. 153 e 154 do Código Penal, que penalizam 
quem não o observa. 

Quanto ao preceito eleitoral específico, no qual 
pretendeu apoiar-se o instituto de pesquisa em questão para 
negar-se à apresentação dos documentos requisitados, adiante 
se demonstrará sua imprestabilidade a tanto. Por outro lado, 
inexiste qualquer outro dispositivo legal que assegure sigilo 
nas informações coletadas em razão de pesquisa de opinião. 

De fato, os dispositivos constitucionais invocados 
não se prestam à preservação do sigilo concernente ao caso. 
Com efeito, o art. 5°, inc. XII, garante o sigilo da correspondência 
das comunicações telegráficas e telefônicas e o inc . XIV do 
mesmo preceito constitucional, garante o acesso de todos à 
informação, resguardando o sigilo da fonte, quando necessário 
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ao exercício profissional. Não é o caso, eis que as informações 
expressas nos questionários de pesquisa não se inserem entre 
aquelas resguardadas pela Carta Magn a, nem é necessário 
aos institutos de pesquisa, para realizá-las, omitir o nome dos 
entrevistados. 

Não se aplicam, também, ao caso, os dispositivos 
do Código Penal invocados, porque para tanto necessário se 
faz que haja dispositivo legal expresso resguardando o sigilo 
profissional. Ambos os preceitos (arts. 153 e 154) referem-se 
a "segredo", conceito que não se ajusta à informação referida. 
Da mesma forma, ambos os tipos penais só se configuram se 
a divulgação do segredo se der sem justa causa. Ora, em 
havendo requisição do Ministério Público, caracterizada está a 
justa causa para a "divulgação da informação", e isentos estarão 
os responsáveis pela empresa de qualquer responsabilidade 
quanto à mesma. Aliás, ainda que os tipos penais não fizessem 
menção expressa à justa causa como elemento integrador do 
delito, não haveria que se falar em responsabilidade penal em 
relação dos responsáveis pelo instituto de pesquisa no 
encaminharem os dados requisitados, pois ao fazê -lo estariam 
a agir sem dolo ou culpa, mas unicamente no intuito de atender 
à requisição, e é sabido que na ausência de dolo ou culpa (nos 
tipos que a abrangem) não se caracteriza o ilícito penal. 

A Lei n° 9.504/97, tanto quanto a lei eleitoral que a 
precedeu, de n° 9.100/95, permite a fiscalização de dados 
relativos às pesquisas realizadas, de forma ampla, como se 
percebe, ressalvando a primeira, no final do artigo 34, par. 1°, 
que deve ser preservada a identidade dos respondentes . A 
ver desta representante do Ministério Público, o que a lei proíbe, 
determinando seja preservada a identidade dos respondentes, 
é que os dados relativos à sua identificação sejam 
divulgados, ou seja não podem os mesmos ser dados ao 
conhecimento público. 

Tal conclusão se extrai do próprio texto legal, que 
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embora preservando a identidade dos entrevistados, pretendeu 
garantir ampla fisc alização sobre a coleta de dados que servem 
de substrato às pesquisas eleitorais, conforme se verifica do 
teor dos artigos 33, 34 e 35, e respectivos parágrafos da Lei 
9.504/97.0ra, claro está que se não houver possibilidade de 
conferir-se se a entrevista foi efetivamente realizada, se a 
pessoa que consta como entrevistada foi verdadeiramente a 
autora das respost a s constantes do questionário, 
impossibilitada estaria a conferência dos dados e a fiscalização 
que a própria lei garantiu . A conclusão acima expressa , 
portanto, de que a lei pretendeu apenas resguardar a 
publicação do nome dos entrevistados, sem, contudo, obstar 
o conhecimento desse dado àqueles que têm interesse direto 
em que as pesquisas sejam realizadas dentro dos parâmetros 
legais, de molde a efetivamente garantir a fi scalização, é lógica 
e coaduna-se com os dispositivos legais que cuidam da matéria, 
como referido. 

Concorda- se até que tais dados possam ser 
subtraídos aos representantes de outros partidos políticos, eis 
que especialmente no interior do País, em que as disputas 
eleitorais são mais acirradas , tal conhecimento poderia dar 
margem a pressões e manipulações de toda ordem, dando 
margem a vinganças mesquinhas e problemas pessoais de 
toda sorte, acabando por inviabilizar de fato, a realização das 
pesquisas eleitorais, pelo temor dos entrevistados, de sofrerem 
eventuais represálias. Não, podem porém, ser subtraídos 
do conhecimento do Ministério Público, quando 
necessários para a apuração da fraude ou irregularidade 
na pesquisa eleitoral, que a lei criminalizou. 

É que , além de não conter a lei eleitoral ou a 
Constituição Federal, nem qualquer outra legislação, óbice ao 
conhecimento destes dados ao representante ministerial, tem 
o mesmo a garantia de a eles ter acesso por força dos artigos 
127 da Constituição Federal, que o coloca como guardião do 
regime democrático; 129, inc. I, que lhe confere privatividade 
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para a promoção da ação penal pública; dos artigos 72 e 78 da 
Lei Complementar n° 75/93 que determina ao representante 
do Ministério Público atuar em todas as fases e instâncias do 
processo eleitoral; art. 8° , inc. IV e par. 2° da mesma Lei 
Complementar e art. 26, inc . II da Lei n° 8625/93, que o autoriza 
a requisitar informações e documentos a entidades privadas, 
sem que lhe possa ser oposta a exceção de sigilo (ressalvados 
os casos resguardados pela Constituição Federal, 
naturalmente, que no caso restaram afastados, como se viu) . 

Por óbvio, responderá o agente ministerial, por 
eventual má utilização que venha a fazer, dos dados que assim 
vier a obter, com o que mais uma vez resguardada fica a pessoa 
do entrevistado, na forma preceituada pela lei eleitoral. 
Esclareça-se, ainda, que no intuito de preservar-se o mais 
possível o entrevistado, poderá ser imprimido caráter sigiloso 
a procedimento de ordem administrativa ou eventual inquérito 
policial que venha a ser instaurado. 

Finalmente, há que se ter em mente que ao 
possibilitar aos institutos de pesquisa, a feitura e divulgação 
de pesquisas de interesse do processo eleitoral, que é sabido 
e consabido, têm alto poder de influência junto ao eleitorado, 
especialmente em relação aos indecisos, o Poder Público está 
a deferir -lhes o exercício de relevantes funções, não de 
natureza pública, é verdade, mas com altíssimo poder de 
influência em processo de caráter eminentemente público, 
como é o processo eleitoral. 

Ora, existe por isso, interesse público em que as 
pesquisas eleitorais sejam escorreitas, sejam realizadas dentro 
dos parâmetros que lhes são estipulados pela lei, de modo a 
afastar a viciação da vontade popular, e não há outro modo de 
verificar-se a sua regularidade, se não pelo exame de todos os 
elementos a que a lei faz referência, inclusive os entrevistados 
se e quando necessário . 

O interesse público certamente supera 
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interesses individuais de qualquer natureza. Ao sujeitar os 
institutos de pesquisa a colocar à disposição dos interessados 
os dados constantes dos documentos relativos às pesquisas 
eleitorais, a lei impõe-lhes ônus inerente à própria faculdade 
de realizar e divulgar as pesquisas, e ao qual não se podem 
furtar, porque não existe outro meio de aferir-se a regularidade 
dos trabalhos de pesquisa eleitoral. 

Conclusão 

A lei eleitoral, reconhecendo a relevância e o impacto 
que as pesquisas eleitorais têm nos pleitos, teve por escopo, 
ao regulamentá-las, garantir ampla fiscalização sobre sua 
realização, estabelecendo, entretanto seja preservada a 
identidade dos entrevistados. O preceito, não obstante, não 
impede o representante ministerial, por força dos dispositivos 
constitucionais e legais mencionados, de ter acesso às pessoas 
dos entrevistados, desde que existam fundados indícios de 
irregularidades na realização de pesquisa eleitoral, sob pena 
de inviabilizar-se a apuração e punição dos delitos previstos 
nos artigos 33, par. 4° e 34, par. 3 o da Lei n° 9.504/97, em 
preJUlZO ao exerClClO das funções institucionais 
constitucionalmente garantidas ao Ministério Público. 

Curitiba, 14 de abril de 1998. 

Denise Vinci Thlio 
Procuradora Regional da República 

Procuradora Regional Eleitoral no Paraná 
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PORTE ILEGAL DE ARMA E TIPICIDADE: 
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE NA CONDUTA DE QUEM, 

AUTORIZADO AO PORTE DE ARMA DE FOGO, 
PORTA ARMA NÃO REGISTRADA. 

Nullum crimem, nulla poena sine praevia legem (Fauerbach) 

É evidente que aquele que anda armado representa 
perigo tanto para si próprio quanto para a sociedade, já que 
nessa condição fica também predisposto à violência, mesmo 
diante de situações banais. Não são raros os casos de 
homicídio, especialmente por arma de fogo, após discussões 
domésticas, entre amigos, ou em seguida a pequenos 
incidentes no trânsito . 

O porte (termo que aqui será empregado em sentido 
lato, abrangendo todas as formas de conduta previstas no 
dispositi vo estudado) ilegal de armas configura crime de perigo, 
consti tuindo ameaça às pessoas e à paz social, sendo 
justificável que o Estado, criminalizando a ação de quem, não 
autorizado, porta arma de fogo, reprima tal conduta, em busca 
da proteção à vida e à integridade física das pessoas. 

E com a manifesta intenção de trazer maior rigor na 
repressão ao porte ilegal de armas de fogo, conduta 
anteriormente caracterizadora de mera contravenção penal, o 
legislador ordinário criminalizou-a, através da Lei n° 9.437/97. 
Dispõe o seu Art. 10, caput: 

Art. 10. Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, 
vender, alugar, expor à venda ou fornecer, receber, ter em 
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, 
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda e ocultar 
arma de fogo, de uso permitido, sem a autorização e em 
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desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Pena - detenção de um a dois anos e multa. 

Todavia, a nova tipificação do porte ilegal de arma 
exige uma série de elementos para a configuração do crime, 
não abrangendo determinadas situações de fato que 
aparentemente possam ser confundidas com a infração penal. 

Explica-se tal assertiva pelo elemento tipicidade, o 
qual, juntamente com a conduta, é essencial à configuração 
do fato típico que define o porte ilegal, crime que, por não 
depender de evento naturalístico, é classificado como de mera 
conduta, não exigindo para a sua ocorrência os elementos 
resultado e nexo de causalidade. 

Sem a tipicidade, não há fato típico. E, "para que se 
possa afirmar que o fato concreto tem tipicidade, é necessário 
que ele se contenha perfeitamente na descrição legal, ou seja, 
que haja perfeita adequação do fato concreto ao tipo penal" 
(Mirabete, Manual de Direito Penal, 3a ed., VoI. I, Atlas, pág. 
103). E, consequentemente, se o fato não é típico, não há crime. 

Para que o fato concreto configure fato típico, no 
caso do crime de porte ilegal de arma, imprescindível que 
estejam presentes os elementos contidos na descrição do art. 
10, capu.t, da Lei 9.437/97: 

a) conduta, consistente na prática de um dos verbos 
descritos no preceito primário do dispositivo: "possuir, deter, 
portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda ou 
fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda 
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob 
guarda e ocultar arma de fogo"; e, 

b) tipicidade, ou sej a, "a correspondência exata, 
adequação perfeita entre o fato natural, concreto, e a descrição 
contida na lei" (Mirabete, obra citada, pág. 116), que se traduz 
na subsunção do fato concreto à definição contida no art. 10, 
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com a ocorrência da conduta e dos elementos normativos 
ínsitos no dispositivo legal, vale dizer, que a arma seja de "uso 
permitido" e que o agente exerça o porte "sem a autorização" e 
"em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 

Com relação à conduta, dúvidas não há. Sem 
conduta, ou seja, se o agente não possuir, não deter, não portar, 
não fabricar, não adquirir etc., a arma de fogo, evidente que 
não ocorrerá o crime. 

Quanto ao elemento normativo relativo a ser a arma 
de fogo de "uso permitido", manifesta-se importante para a 
classificação do delito, haja vista que, caso a arma não seja de 
uso permitido, incidirá a qualificadora prevista no § 2°, do Art. 
10. 

J á em relação aos dois elementos normativos 
descritos na parte final do tipo - e aqui reside o cerne da 
discussão - podem surgir dúvidas quanto à real necessidade 
da ocorrência simultânea de ambos para a caracterização do 
cnme. 

Para melhor entendimento da questão, podem ser 
analisadas três situações distintas: 

1 a) O agente não é autorizado a portar arma de fogo 
e porta arma não registrada; 

2a
) o agente não é autorizado a portar arma de fogo, 

mas porta arma devidamente registrada; 

Y) o agente é autorizado a portar arma de fogo e, 
no entanto, o faz em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, portando, por exemplo, arma não registrada, ou 
portando arma devidamente registrada em local onde lhe era 
defeso fazê-lo. 

Indiscutível que no primeiro caso está configurado 
o crime. O fato preenche integralmente os elementos descritos 
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no tipo. 

N a segunda situação apresentada entendo que 
também persiste o crime, posto que há correspondência entre 
o fato concreto e o tipo penal. E o elemento normativo relativo 
ao desacordo da conduta com determinação legal ou 
regulamentar está presente visto que é, essencialmente, 
pressu posto do outro elemento normativo, inerente à 
autorização para o porte. Não há como estar o agente 
praticando a conduta regularmente, de acordo com as 
determinações legais e regulamentares, se ele não tem 
autorização para o porte. A regularidade da conduta depende 
da autorização para essa mesma conduta. 

Dessa forma, quem não está autorizado ao porte, 
mas possui arma devidamente registrada, pode mantê-la, pela 
redação do art. 4°, caput, da Lei 9.437, dentro dos estritos limites 
estabelecidos pelo citado dispositivo, ou seja, "exclusivamente 
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, 
no seu local de trabalho". Assim, se vier a portar a mesma 
arma fora desses limites, na rua ou no carro, por exemplo, 
estará cometendo o crime, já que não está autorizado ao porte 
nessas circunstâncias , estando, assim, a conduta também em 
desacordo com a determinação legal contida no referido art. 
4°, caput, que fixou os limites da autorização. 

J á na terceira hipótese proposta (se o agente é 
autorizado a portar arma de fogo e, no entanto, o faz em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, portando, 
por exemplo, arma não registrada, ou portando arma 
devidamente registrada em local onde lhe era defeso fazê-lo) 
o fato é atípico, já que não corresponde à exata descrição 
contida no art. 10, acima transcrito. No caso, o agente está 
autorizado ao porte de arma de fogo e apenas não obedece à 
determinação legal do registro da arma; ou não obedece à 
eventual determinação regulamentar de não utilização da arma 
em determinados lugares. A conduta é atípica porque carece 
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do elemento "sem autorização". O agente está autorizado a 
praticar a conduta, apenas executando-a em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. 

A imprescindibilidade da concomitância da 
ocorrência dos dois citados elementos normativos (sem 
autorização e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar) para a caracterização do crime de porte ilegal 
de arma deriva da conjunção aditiva "e" contida no tipo: "sem 
autorização e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar". Para que apenas um desses elementos fosse 
suficiente para a ocorrência do delito, deveria o legislador utilizar 
outra expressão. Se ao invés da conjunção "e" fosse inserida 
no dispositivo a conjunção "ou", aí sim haveria a designação 
de alternativa ou exclusão: um ou outro elemento seria o 
bastante para determinar o ilícito penal. É o que ocorre, V.g., 
na conduta típica descrita no art. 16 da Lei de Tóxicos, quando 
se refere a "substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica" (grifo nosso). Os elementos 
normativos são alternativos. Diferentemente do que acontece 
com o porte ilegal de arma, no caso da posse de tóxico para 
uso próprio, persistindo um dos elementos normativos, 
persistirá o crime. 

É de se observar, aliás, que a própria redação do 
art. 10, caput, da Lei 9.437/97, foi clara quando quis expressar 
alternância, ao fazer referência a "expor à venda ou fornecer" 
e também quando aludiu à "determinação legal ou 
regulamentar" (grifos nossos). E, se deliberadamente o 
legislador ordinário uniu os seus dois últimos elementos 
normati vos pela conjunção aditiva "e", a interpretação 
sistemática leva à exigência de ambos no fato concreto para 
que haja a tipicidade. 

A questão se reveste de importância em razão de 
determinadas situações em que cidadãos comuns, autorizados 
ao porte, ou mesmo funcionários públicos, especialmente 
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ligados àjustiça e à segurança pública (policiais civis e militares, 
oficiais de justiça, membros do Poder Judiciário e do Ministério 
Público etc.), autorizados por força de lei e/ou do ofício ao porte 
de arma de fogo, possam se envolver. 

Assim, na última hipótese citada, haverá apenas a 
antijuridicidade civil e/ou administrativa, com as conseqüências 
dela decorrentes (apreensão e remessa da arma não registrada 
ao Ministério do Exército, segundo o Art. 14 da Lei 9.437/97, 
além de eventual processo disciplinar, no caso de funcionário 
público), mas, ausente a tipicidade e, via de regra, a ilicitude 
penal não há falar em crime: "não há antijuridicidade penal 
sem tipicidade" (Damásio, Direito Penal, VoI. I, 19a ed., Saraiva). 

Conclui-se, pois, que o porte ilegal de arma de fogo 
será crime se - e somente se - simultaneamente estejam 
presentes no fato concreto todos os elementos objetivos e 
normativos descritos no art. 10, caput, da Lei o 9.437/97; e, na 
sua modalidade mais comum, só restará caracterizado o crime 
caso o agente não tenha autorização para o porte e o faça em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na 
ausência de um desses elementos, não haverá crime. O fato 
será atípico. 

Goiânia, março de 1998. 

HAROLDO CAETANO DA SILVA 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

YARA ALVES FERREIRA SILVA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
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TÍTULO: ARMA DE BRINQUEDO: FICÇÃO OU REALIDADE 

AUTORAS: MARIA BERNADETE GONÇALVES ARAGÃO E 
ELZAROXANAÁLVARESSALDANHA 
PROMOTORAS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

JUSTIFICA'llV A 

A Lei 9437/97 demonstra a exagerada preocupação 
do legislador com o crescente aumento da violência e 
criminalidade de massa. A atual realidade brasileira constata 
e põe em evidência a prática exacerbada de, entre outros, 
crimes praticados de forma violenta contra o patrimônio, 
pertubando a tranquilidade do cidadão comum. Nesta 
perspectiva, de forma um tanto equivocada, introduziu a arma 
de brinquedo no campo da tipologia penal. Essa inclusão vem 
provocar novos questionamentos a respeito da possibilidade 
do conceito de arma abranger o de brinquedo, este entendido 
como simulacro de arma. Apresenta-se, assim, uma nova visão 
da "falsa arma". 

A Lei acima mencionada, no seu art. 10, § 1°, inciso 
n, dispõe que nas mesmas penas do caput do mesmo artigo, o 
qual trata do porte de arma propriamente dito, incorre quem 
utilizar arma de brinquedo, simulacro de arma capaz de 
atemorizar outrem, para o fim de cometer crimes. 

Criou então o legislador uma figura típica de caráter 
anormal, visto que além dos elementos objetivos que 
estruturam os tipos penais clássicos, acrescentou o elemento 
subjetivo enquanto que por outro lado tornou o núcleo do tipo 
inócuo, ao adotar o verbo utilizar, o qual, sabidamente é 
desprovido de sentido de ilicitude. Assim , "cuida-se de um 
verbo de coloração inocente, pois, no seu significado básico, 
não reflete carga explícita de ilicitude. Utilizar é um indiferente 
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penal" (in ALBERTO SILVA FRANCO E OUTROS, Código Penal 
e sua interpretação Jurisprudencial, 6 a ed., Ed. Revista dos 
Tribunais, SP, 1997, p.2522). 

Em assim procedendo causou uma incidência da 
norma em aprêço sobre o caput do art. 157 do Código Penal, 
uma vez que este já prevê a hipótese de o agente "subtrair 
coisa alheia móvel, para si ou para outrém mediante grave 
ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por 
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência 
" 

(grifos nossos). Neste sentido é sufucientemente 
uniforme a doutrina e pacífica a jurisprudência: 

"Uma simples arma de brinquedo, embora servindo 
para compor a grave ameaça típica do roubo, não pode servir 
para caracterizar a qualificadora do emprego de arma prevista 
no art. 157, § 2° ,/ do Cp, uma vez que aí a lei se refere, 
tecnicamente à arma verdadeira, seja própria ou imprópria, 
à qual não se equipara por motivos óbvios, um simples 
brinquedo. Se esse brinquedo, pelas suas características, 
serviu para ameaçar a vítima, reduzindo-a à impossibilidade 
de resistência,ficou tipificado o roubo simples, porque o objeto 
usado para concretizar essa ameaça não possuía qualquer 
potencial ofensivo como ocorre com as armas em geral." 
(Grifos nossos) (Ap. 824.835/7 - SP - la C. - j. 18.8.94 - ReI. 
Des. Pires Neto) 

Afirma Celso Delmanto ( in Código Penal 
Comentado, Ed.Renovar, p.277) a arma de brinquedo "pode 
servir à caracterização da grave ameaça do roubo simples, 
próprio ou impróprio, mas não para configurar a 
qualificadora, que é objetiva e tem sua razão de ser no perigo 
real por que passa o ofendido no momento da realização do 
crime." Já o Professor Heleno Cláudio Fragoso, escreve que 
"a arma fictícia (revólver de brinquedo) , se é meio idôneo para 
a prática de ameaça, não é bastante para qualificar o roubo" 
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(in Juarez Cordeiro de Oliveira, Dos Crimes Contra o Patrimônio, 
Ed. Efeta, SP, 1997, p .213). 

Em verdade, a equiparação pretendida pelo 
legislador quando da elaboração da figura típica em análise -
art. 10, § 1°,11, da Lei 9.437/97 - já se encontra abrangida na 
figura do roubo, enquanto "simulacro de arma capaz de 
atemorizar outrem, para o fim de cometer crimes". Por outro 
lado, "a utilização de arma de brinquedo nem sempre tem o 
condão de gerar agrave ameaça constitutiva do crime de roubo, 
sendo necessário que se revele eficaz para a intimidação da 
vítima, anulando -lhe ou diminuindo-lhe a capacidade de 
resistência" (RJTAMG, 19/44) e ainda equiparar brinquedo à 
arma é usar da analogia in malam partem vedada na doutrina 
( JTACrim SP, 72/23 e 89/ 248). 

Finalmente, observamos que o agente da figura 
típica do inciso II do § lOdo art. 10 da Lei 9.437/97 , deve ter 
como fim cometer crimes, posto que assim o exige, 
literalmente, o preceito legal. 

CONCLUSÃO 

Verificamos , por conseguinte que, sendo 
consumado ou tentado o uso da arma de brinquedo para o fim 
de cometer crimes, estaríamos diante da infração prevista no 
caput do art. 157 do CP. Uma vez que a arma de brinquedo 
não seja utilizada para este fim, não haveria crime a denunciar. 

Por todo o exposto, encontra-se o preceito legal 
ora analisado, absorvido pela figura do roubo simples, ou 
seja, o uso da arma de brinquedo, simulacro de arma capaz 
de atemorizar outrém , para o fim de cometer crimes, constitui 
a ameaça prevista no caput do art. 157 do CP. 
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A) TÍTULO DA TESE 
Algumas expr essões discriminatórias ou 

preconceituosas dirigidas a uma determinada pessoa -
Incidência do art. 20, "caput", da Lei nO 7.716/89 - Ação 

Penal Pública Incondicionada. 

B) EXPOSIÇÃO 

A discriminação racial ou de cor é um tema que 
preocupa em demasia a nova ordem mundial. Embora nos 
outros países o problema esteja diretamente relacionado à 
xenofobia aos indesej áveis, independentemente da raça, cor 
ou etnia, que representariam um perigo ao equilíbrio social, no 
Brasil, a questão atinge em cheio os afro-brasileiros e seus 
descendentes. 

O racismo, no nosso país, possui um componente 
histórico no qual a vergonhosa escravidão estará presente, para 
sempre (apesar de muitos quererem olvidá-la), gravada nas 
mentes das futuras gerações, não a ferro como fizeram os 
antepassados com os corpos escravos, mas levando à 
recordação do mal causado aos negros, que até hoje tem 
conseqüências nefastas . 

Desde a edição das Leis nOs 1.390/51 (Lei Afonso 
Arinos) e 7.437/85 que se discute a eficácia do combate à 
discriminação racial ou de cor (aqueles diplomas legais 
consideravam o fato como contravenção penal e não como 
crime). Porém, só a partir da Carta Magna de 1988, através da 
luta das entidades negras de todo o país, o racismo passou a 
ser considerado crime, inafiançável e imprescritível (art. 5°, 
XLII). Conseqüentemente, a fim de dotar o ordenamento jurídico 
pátrio de um instrumento eficaz, diante da nova realidade 
constituciona'l, foi editada a Lei n° 7.716/89, tipificando diversas 
condutas. 
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Todavia, logo de imediato , percebeu-se que a opção 
em enumerar as condutas delitivas era equivocada, haja vista 
o universo das relações sociais e raciais. 

Assim, juristas e entidades negras passaram a 
pugnar pelo aperfeiçoamento da legislação existente de 
combate ao racismo, pois a impunidade nessa seara continuava 
imperando. Um dos maiores reclamos referia-se à inexistência 
de um tipo penal que pudesse abarcar situações não descritas 
na Lei n° 7 .716/89. Outra crítica era relativa às ofensas contra 
os negros, contendo expressões discriminatórias ou 
preconceituosas, o que conduzia os aplicadores do Direito ao 
enquadramento das condutas no crime de injúria (art. 140, 
"caput", do CPB), cuja pena é de detenção, de um a seis meses, 
ou multa, em flagrante contradição com o comando 
constitucional, que prevê o racismo como crime inafiançável e 
imprescrití vel. 

Por conseguinte, no dia 13 de maio de 1997, foi 
sancionada a Lei n° 9.459, que alterou alguns dispositivos da 
Lei n° 7. 716/89, introduzindo nesta, também, o combate à 
discriminação e ao preconceito de etnia, religião e procedência 
nacional. 

Uma das alterações mais importantes da Lei n° 
7.7 16/89, preenchendo uma lacuna, consubstanciou-se no seu 
art. 20, "caput", prevendo como crime qualquer conduta que 
implique em prática, induzimento ou incitação à discriminação 
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional, estipulando pena de reclusão de um a três anos e 
multa. 

Ademais, a Lei n° 9.459/97 acrescentou ao art. 140 
do CPB o parágrafo terceiro, punindo como injúria qualificada 
a ofensa contra a dignidade ou o decoro de alguém, com 
utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião 
ou origem, e estabelecendo pena de reclusão, de um a três 
anos, além da multa, mantendo, contudo, a ação penal privada, 
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o que foi um erro. 

Na nossa Promotoria de Ju stiça da Cidadania, que 
atua exclusivamente na área de combate ao racismo (e tal 
trabalho decorreu de uma reivindicação das entidades negras 
reunidas no Seminário de Direito e Relações Raciais, realizado 
em Salvador, em março do ano pretérito, promovido pelo 
Ministério Público do Estado da Bahia em parceria com o 
Movimento Negro Unificado-MNU), quando, nos procedimentos 
instaurados, constatamos que o delito praticado foi o de injúria 
qualificada (art. 140, parágrafo terceiro, do CPB), constrangidos, 
resta-nos, apenas , entregar os termos de declarações e de 
depoimentos às vítimas, geralmente pobres, a fim de que 
possam procurar a Defensoria Pública ou um dos serviços de 
assistência judiciária. 

Como conseqüência, diante dessa problemática, 
encaminhamos sugestão ao Coordenador Nacional do MNU, 
o deputado federal baiano Luis Alberto Silva Santos, para que 
fosse apresentada proposta de modificação do Código Penal 
Brasileiro, com o intuito de transformar a ação penal privada 
da injúria qualificada (art. 140, parágrafo terceiro) em ação penal 
pública condicionada à representação do ofendido, como no 
caso da inj úria praticada contra o funcionário público, no 
exercício de suas funções (art. 145, parágrafo único), tendo 
sido gerado o Projeto de Lei n0 3.540/97, em tramitação na 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 

Entretanto, além disso, cabe uma análise sobre o 
parágrafo terceiro do art. 140 do CPB, introduzido pela Lei na 
9.459/97 e o disposto no art. 20, "caput", da Lei na 7.716/89, 
pois algumas expressões discriminatórias ou preconceituosas 
não se enquadram na injúria qualificada. 

Certamente , expressões como "seu negro safado" , 
"negra ousada", atingem a honra de uma determinada pessoa, 
ofendendo a dignidade ou o decoro, pois a ela foi dirigida, até 
porque, como bem acentuou Celso Delmanto, em seu Código 
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Penal Comentado, Ed. Renovar, fls.268, "na injúria não há 
imputação de um fato, mas a opinião que o agente dá a respeito 
do ofendido", incidindo, assim, a injúria qualificada estatuída 
no art. 140, parágrafo terceiro, do CPB, cuja ação penal é 
privada, pelo menos, por enquanto. 

Porém, existem expressões como "negro quando 
não suja na entrada, suja na saída", "isso é coisa de preto", 
que representam prática, induzimento ou incitação à 
discriminação ou preconceito de raça ou de cor, pois atingem 
toda a comunidade negra (só para nos reportarmos aos 
exemplos supracitados, objetos de casos vivenciados na nossa 
Promotoria de Justiça), mesmo tendo sido dirigidas a uma 
determinada pessoa, devendo incidir o art. 20 da Lei n° 7.716/ 
89, cuja ação penal é pública incondicionada. 

C) CONCLUSÃO 

Algumas expressões discriminatórias ou 
preconceituosas, presente o dolo, mesmo tendo sido 
dirigidas a uma determinada pessoa, implicam na 
incidência do art. 20, "caput", da Lei n° 7.716/89, cuja ação 
penal é pública incondicionada, e não na incidência do art. 
140, parágrafo terceiro, do CPB, cuja ação penal é privada. 

Lidivaldo Raimundo Britto 
PROMOTOR DE JUSTIÇA DA 

CIDADANIA/COMBATE AO RACISMO 

]20 CONGJ2C&&O NACIONAt DO fflNl&Ttmo PÚB/,/CO I LIVRO DE TESES - TOMO 2 



TÍTULO: 
POSSffiILIDADE DE DENUNCIAÇÃO 

CALUNIOSA CONTRA AGENTE QUE DÁ CAUSA 
À INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIA 

CONTRA EMITENTE DE CHEQUE SEM FUNDOS 

AUTOR: ELZA ROXANA ÁLVARES SALDANHA, 
PROMOTORA DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

JUSTIFICAm A 

Tornou-se prática habitual nas relações de comércio 
no Brasil, a emissão de cheques não como ordem de 
pagamento à vista, mas oferecidos na forma pré ou pós datada, 
dados em garantia da dívida contraída . 

Ora bem, uma vez depositados tais cheques - e 
não pagos - os credores munidos de tais títulos provocam a 
autoridade policial, geralmente, ou a própria autoridade judicial 
para que seja o emitente processado por estelionato . 

, Procura-se com esta prática transformar a já tão 
congestionada Justiça em "balcão de cobrança". 

Entretanto , na grande maioria das vezes, o 
Ministério Público pugna pelo arquivamento das peças por não 
encontrar justificativa para uma ação penal, pois a respeito do 
assunto a Doutrina e a Jurisprudência são uniformes. 

A propósito de jurisprudência sobre o tema - cheque 
em substituição de dívida, vejamos: 

"Emissão de cheque sem fundos que não 
acarrete lesão patrimonial é fato indiferente ao 
Direito Penal, pois o delito do art.171, § 2°, VI 
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do Cp, não é de natureza formal. Substituição 
de dívida não titulada por cheque sem provisão, 
de regra, só favorece o credor, qUff fica armado 
de título com força executiva, sem que o réu 
obtenha qualquer vantagem com tal emissão. 
Inexiste, assim, estelionato, que, para que se 
caracterize, exige: fraude e obtenção pelo 
agente, de ilícito proveito" (TACRIM - SP Boi. 
Adv 1.090). 

"A emissão e entrega de cheque sem fundos 
em pagamento de dívida não realiza o crime 
tipificado no art. 171, §2 °, VI do Cp, pois o 
credor não teve prejuízo em razão do título, e 
sim, do inadimplemento da obrigação anterior" 
( TACRIM - SP RHC 351.273 - Rei. Renato 
Talli ). 

Encontra-se ,ainda, encimada pela SÚMULA 246 , 
a Jurisprudência sobre cheque pré-datado: 

'Desvirtuada a natureza do cheque pré -datado 
por ter sido dado em garantia de dívida à 
suposta vítima, descaracterizada a alegada 
fraude" ( BoI. ADV. 6.212 - TAMG ). 

'Se o cheque é pré-datado, emitido em garantia 
de dívida, não se configura ilícito criminal, nem 
do art. 171, §2°, VI do CP, nem o do caput do 
mesmo artigo, a teor da Jurisprudência 
sumulada no STJ (SÚMULA 246). 
PRECEDENTE (RT 536/388)" (RT 580 / 460 ). 

'Cheque sem fundo emitido em garantia de 
dívida . Inexistência de crime. Se o cheque é 
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dado como garantia de dívida, embora sem a 
necessária provisão de fundos, não se 
configura o crime de estelionato, previsto no 
art 171, § 2° inc VI do CP, nos termos da 
Súmula 246, porque excluída estaria a 
possibilidade de fraude" (RT 553/420 ). 

Aqui colo c a-se então a questão de estar 
caracterizada ou não a DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. 

A consumação do crime ocorre com a instauração 
da investigação policial ainda que não seja aberto o inquérito, 
ou, evidentemente, com a propositura da ação penal contra a 
vítima. 

Por um lado há o prejuízo gritante contra a honra de 
alguém a quem é imputado falsamente a prática de infração 
penal. 

A esse respeito: 

"A falsa imputação de crime não prejudica 
somen te a pessoa contra quem é feita, mas 
também à Justiça. A pessoa se prejudica no 
seu sentimento de honra, no seu sossego, no 
seu prestígio moral, na estimação social, no 
seu crédito patrimonial. A Justiça prejudica-se 
também no seu prestígio, no seu crédito, 
exposta que fica a cometer injustiça e ser 
convencida de ter agido mal, 
descriteriosamente e assim claudicar e se 
deixar apanhar em falso, desabonando -se, 
quer com garantidora de direitos, quer como 
repre ssora de crimes" (TJSP - AC - Rei. 
Campos Gouvêa - RT 375/162) 

A denunciação dita caluniosa e prevista no art. 339 
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do Código Penal, deve ser objetiva e subjetivamente falsa, ou 
seja, deve conter dolo direto, não aceitando o direito pátrio o 
dolo eventual na hipótese. É preciso que o agente saiba, sem 
qualquer dúvida, que a acusação é falsa, agindo 
deliberadamente de má fé. 

No caso do agente que dá causa à instauração de 
inquérito policial contra o emitente de cheque sem fundos, 
sabendo ter sido o cheque em tela dado em garantia de dívida, 
porquanto emitido na forma pré-datada, há o chamado dolo 
específico, pois havia um conhecimento prévio da inexistência 
de crime de estelionato. Então, inequivocamente, o sujeito ativo 
da denunciação caluniosa, agindo de má fé, dá causa à 
instauração policial de fato atípico ou de que sabia ser o 
indiciado inocente. 

Observa-se que inexiste forma culposa do delito, 
admitindo-se, entretanto, a tentativa. Tanto que o arquivamento 
policial por solicitação do Ministério Público não exclui a 
antijuridicidade da conduta de quem o instaurou, nem a 
configuração do delito de denunciação caluniosa, posição 
dominante na nossa Jurisprudência. 

Ainda a respeito do arquivamento do inquérito 
policial, temos a considerar que a Jurisprudência se divide com 
relação à necessidade ou não do prévio arquivamento para 
dar início à ação penal por crime de denunciação caluniosa. O 
nosso entendimento é no sentido de que o arquivamento do 
inquérito não constitui pressuposto necessário à ação penal 
em referência contra quem deu causa ao inquérito (TJSP - HC 
- ReI. Weiss de Andrade - RT 493/287). 

"Não se impõe o prévio arquivamento de um 
inquérito para que se possa transformar o 
acusador em acusado. Existindo amparo para 
essa transformação, nada obsta que o 
Ministério Público denuncie aquele, nos 
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próprios autos, como incurso no art. 339 do 
CP" (TJSP - RHC - ReI. Cantidiano de Almeida 
- RT 390/69). 

Observamos uma crescente banalização do 
procedimento consistente em oferecer denúncia por crime de 
estelionato contra o emitente de cheque sem fundos, dado 
como garantia de dívida e/ou na forma pré-datada, com o fim 
de pressionar o devedor ao pagamento devido ao noticiante 
de má fé, em detrimento da verdadeira função da Justiça, 
obstruindo, desta maneira, o reto funcionamento da 
administração da mesma, perturbado pela indevida 
movimentação de um dos órgãos de persecução penal e a 
liberdade e a honra do denunciado inocente, postas em perigo 
pela investigação sem causa. 

CONCLUSÃO 

Chegamos à conclusão que o Ministério Público 
poderá, analisadas as circunstâncias inerentes a cada caso, 
entender configurado o delito de denunciação caluniosa, 
previsto no art. 339 do Código Penal, quando o agente der 
causa à investigação policial, ainda que esta não finalize na 
abertura de um inquérito ou, diretamente, à propositura da ação 
penal contra a vítima. 

Concluindo este raciocínio, citamos por cabível o 
acórdão seguinte: 

"Há justa causa para ação penal, por delito de 
denunciação caluniosa, se o agente dera causa 
à instauração de inquérito policial contra 
outrem, imputando-lhe fraude no pagamento 
por meio de cheque, título que recebera, 
entretanto, como garantia de dívida e não como 
ordem de pagamento à vista"(TJSP - REC -
ReI. Humberto da Nova - RT 397/109). 
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DESTINAÇÃO JUDICIAL DA COISA ALHEIA 
E O DEVIDO PROCESSO LEGAL * 

• Epaminondas da Costa 
Promotor de Justiça no Estado de Minas Gerais 

INTRODUÇÃO 

A discussão ora sustentada diz respeito, 
especificamente, à eventual concordância do Ministério Público 
com a doação de coisas apreendidas em poder de criminosos, 
as quais estejam depositadas em Juízo, à espera de 
reclamação por parte dos interessados. 

Normalmente a secretaria respectiva do Juízo 
procede ao inventário de todos esses bens, após decorrido 
certo lapso de tempo desde a apreensão da "res furtiva" pela 
Polícia e o seu encaminhamento à Justiça, quando não há o 
requerimento de restituição por quem de direito. 

Em alguns casos, os possuidores ou os proprietários 
de tais bens podem ser identificados a partir do inquérito policial 
ou do competente processo-crime. 

Nesse contexto, alguns magistrados costumam 
formular consulta à Corregedoria de Justiça, no sentido de 
saberem se é ou não possível a doação de tais coisas à 
entidade filantrópica, por exemplo. Essa consulta afigura-se 
desnecessária, como se verá neste trabalho. 

A presente abordagem será, pois, no sentido de não 
ser possível a doação pura e simples de bens que, 
legitimamente, não se integrem no patrimônio do Poder 
Judiciário . E não se pode dispor livremente da coisa alheia. 
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DISCUSSÃO DO TEMA 

Em face da consulta, que geralmente é feita pelo 
Juiz de Direito à Corregedoria de Justiça, quanto à destinação 
a ser dada aos objetos que se encontram deteriorando em 
Juízo, esse ilustrado órgão correcional não raro condiciona o 
ato do magistrado à manifestação do Ministério Público. Essa 
subordinação respalda-se no que dispõe o artigo 257 do Código 
de Processo Penal, ou seja: "O Ministério Público promoverá e 
fiscalizará a execução da lei". 

Ademais, existe a determinação peremptória, no 
sentido de que ocorrerá a nulidade do ato judicial, por exemplo, 
por falta de "( .. . ) intervenção do Ministério Público em todos os 
termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte 
ofendida, quando se tratar de crime de ação pública" (art. 564, 
lU, letra "d", do cód. de Proc. Penal). E o crime de furto envolve 
necessariamente a participação do Parquet, por força do 
disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. 

Essa análise mostra-se necessária, a fim de que 
seja demonstrada a necessidade de que o órgão ministerial, 
como "custos legis", preconize a incidência de certas normais 
processuais, sem as quais restará violado o devido processo 
legal, por ocasião da doação sumária a outrem da coisa alheia, 
objeto de furto. 

Aliás, foi bem por isso que, em determinado caso 
concreto, houve a manifestação ministerial segundo a qual o 
eventual descumprimento das normas processuais mínimas e 
indispensáveis redundaria na expropriação ilegítima por parte 
do Poder Judiciário de bens de lesados ou de terceiros de boa
fé. 

Ora, é público e notório que a grande maioria das 
vítimas do crime de furto - ao contrário do que se supõe às 
vezes - são pessoas pobres, de baixo nível de escolaridade e 
sócioeconômico. Isto lhes impede de reivindicar o próprio 
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direito, até porque em geral têm muito temor da Polícia e do 
Poder Judiciário. 

A rigor, entre os DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS básicos da REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL inclui-se o de que "ninguém será privado da liberdade 
ou de seus bens sem o devido processo legal" (art. 5°, LIV, 
CF). 

Assim sendo, a pretexto de omissão das vítimas de 
requerer a restituição da coisa, objeto de crime, não poderá 
haver a sua doação pura e simples à entidade filantrópica, v.g., 
sem o cumprimento das formalidades processuais próprias. 

De fato, os bens cuja posse e domínio podem ser 
deliberados pelo ente estatal em detrimento do particular são 
aquelas coisas enumeradas taxativamente no artigo 91 do 
Código Penal, mesmo assim ressalvado o direito do lesado ou 
de terceiro de boa -fé. Esses bens são os seguintes : os 
instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo 
fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, 
e o produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua 
proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. 

A propósito, ao tratar da arrecadação das 
denominadas COISAS VAGAS, o legislador processual civil 
estabeleceu as condições jurídicas que sejam capazes de 
legitimar o ato final do magistrado . 

Curiosamente, este mesmo legislador foi incisivo no 
sentido de que: "Havendo fundada suspeita de que a coisa 
foi criminosamente subtraída, a autoridade policial 
converterá a arrecadação em inquérito; caso em que 
competirá ao juiz criminal mandar entreear a coisa a quem 
provar que é o dono ou legítimo possuidor" (art. 1.176, do 
CPC / os grifos são nossos). 

Assim, restando, por demais evidenciado e, em 
certos casos, comprovado, que as coisas devidamente 
enumeradas no respectivo documento da Secretaria do Juízo 
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são da parte lesada, incumbirá ao magistrado mandar entregá
las a quem provar que é o seu dono ou legítimo possuidor, nos 
termos do supra-referido artigo de lei. Essa disposição legal 
aplica-se presentemente de maneira indiscutível. 

A prova da condição de parte lesada pela ação 
delituosa e, pois, da situação de possuidor ou de proprietário 
do bem depositado em Juízo, pode ser extraída do próprio 
processo -crime pertinente, ou através de designação de 
audiência simples para o mencionado fim. Isto porque nenhuma 
lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída da apreciação 
do Poder Judiciário, mediante a franquia da ampla defesa e do 
contraditório. 

Desse modo, só após a tentativa concreta, mas 
frustrada de devolução da "res furtiva" ao legítimo dono ou 
possuidor, e com o cumprimento das formalidades prévias da 
arrecadação, discutir-se-á a possibilidade jurídica ou não da 
pretensa doação à entidade filantrópica. 

O mesmo procedimento será adotado em caso de 
relação de bens em que não seja possível identificar as 
eventuais vítimas . Caberá ao magistrado determinar a lavratura 
do auto de arrecadação de tais bens, dele constando, nos 
termos da lei, a sua descrição e demais informações, mediante 
as quais o lesado ou o terceiro de boa-fé possa reclamar a sua 
posse e/ou domínio, tais como a descrição completa da coisa 
depositada em juízo, o número do feito, se existente, data do 
delito, local, horário , nome do (s) réu(s), nomes de outras 
vítimas do processo, local e endereço completo onde se achem 
os aludidos bens. Tudo isso estará de acordo com o disposto 
nos artigos 1.170 e 1.171, do Código de Processo Civil, por 
força do disposto no artigo 3° do Código de Processo Penal, 
combinado com o disposto no artigo 4° da LEI DE 
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - Decreto-lei n° 4.657/42. 

Em seguida, publicar-se-á o edital, por duas vezes, 
no órgão oficial, com intervalo de dez (10) dias, a fim de que o 
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dono ou legítimo possuidor a reclame (art. 1.171, "idem"). Se a 
coisa for de pequeno valor, o edital será apenas afixado no 
átrio do edifício do Fórum (§ 2°, do art. 1.171). Afigura-se 
também por demais conveniente a divulgação, pelo rádio, desse 
chamamento das vítimas, como forma de se dar a mais ampla 
e concreta oportunidade de conhecimento público do fato. 

O certo é que, conforme a previsão legal, 
"comparecendo o dono ou o legítimo possuidor dentro do prazo 
do edital e provando o seu direito, o juiz, ouvido o órgão do 
Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, 
mandará entregar-lhe a coisa" (art. 1.172). 

Com efeito, essa iniciativa acabará por se traduzir, 
em termos práticos, no fortalecimento da credibilidade do 
jurisdicionado em relação à Justiça, diante da pronta e eficaz 
restituição ao lesado do bem pertencente ao seu patrimônio. 
Aliás, essa constatação veio a ser feita certa vez por parte do 
Doutor VALDIR DIAS, Promotor de Justiça da 1 a Vara Cível da 
Comarca de Araguari-MG. O ilustre Promotor de Justiça em 
questão acabou por defender, com muito acerto e bom senso, 
a divulgação da lista de tais bens através da imprensa escrita 
e falada local. E, nas palavras do citado membro do Parquet 
mineiro, muitas pessoas compareceram perante o Poder 
Judiciário, reclamando e demonstrando a legitimidade de sua 
pretensão, com o conseqüente fortalecimento da confiança 
delas na Justiça. 

Todavia, não havendo a reclamação da denominada 
coisa vaga, esta será avaliada e alienada em hasta pública, 
cujo saldo líquido pertencerá, na forma da lei, à União, ao 
Estado ou ao Distrito Federal. 

Portanto, tem-se por juridicamente inviável, em 
princípio, a pretensa doação de bem móvel, objeto do crime, 
cuja situação se equivale à da COISA VAGA, haja vista que 
esse bem, como patrimônio da União Federal, do Estado ou 
do Distrito Federal, não poderá ser livremente disposto pelo 
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Poder Judiciário . Deverá existir norma legal expressa a permiti
lo. 

Não obstan te, se se mostrar antieconômica a 
alienação em hasta pública de tais coisas, diante das despesas 
a serem realizadas para tal fim, bem como o estado geral dos 
bens, e, desde que haja manifestação favorável do 
representante da Fazenda Pública, aí, sim, admitir -se-á a 
referida doação. 

Por fim, e m se t ratando de coisas facilmente 
deterioráveis, estas serão imediatamente avaliadas e levadas 
a leilão público, devendo o produto da venda ser depositado 
em conta bancária remunerada, à disposição do Juízo, até que 
seja discutida a destinação do produto da venda (Cf. art. 120, 
§ 5°, do Cód. de Proc . Penal). 

CONCLUSÕES: 

1- As cois as que constituem objeto de crime, 
pertencentes ao lesado ou a terceiro de boa-fé , não reclamadas 
por um ou por outro junto ao Juízo onde se acharem 
depositadas, equiparam-se à denominada COISA VAGA, 
consoante terminologia do legislador processual civil (arts . 
1.1 70 e seguintes do Código de Processo Civil, por força do 
disposto do disposto no artigo 3° do Código de Processo Penal, 
combinado com o disposto no artigo 4° da LEI DE 
INTRODUÇ~O AO CÓDIGO CIVIL - Decreto-lei n° 4.657/42). 

2- Esses bens não poderão, em princípio, ser doados 
ainda que a entidades filantrópicas, quer seja por não haver 
amparo legal para esse fim, quer seja porque tais bens 
pertencerão à União Federal, ao Estado ou ao Distrito Federal, 
na forma da lei, não podendo o Poder Judiciário deles dispor. 

3- Entretanto, se os objetos não reclamados por 
quem de direito forem de pequeno valor, de forma a se revelar 
antieconômica a sua alienação em hasta pública, intimar-se-á 
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a Fazenda Pública para dizer se concordará ou não com a 
doação em testilha, seguindo-se a oitiva do Ministério Público 
para o mesmo fim. 

4- Cuidando-se de coisas facilmente deterioráveis, 
estas serão imediatamente avaliadas e levadas a leilão público, 
devendo o produto da venda ser depositado em conta bancária 
remunerada, à disposição do Juízo, até que seja discutida a 
destinação do produto da venda. 

Araguari, 10 de fevereiro de 1998. 

E PAMINONDAS DA COSTA 
Promotor de Justiça no Estado de Minas Gera~s 

* -O presente assunto foi objeto de tese anterior, aprovada no Congresso 
Estadual do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na cidade de Poços 
de Caldas - MG. Ela foi publicada na Revista da Associação Mineira do 
Ministério Público - JUS 94, n° 17, págs. 87/90, tendo então recebido o título 
de "DESTINAÇÃO DA COISA ALHEIA DEPOSITADA EM Juízo: 
FORMALIDADES PROCESSUAIS E ATUAÇÃO DO MINIsTÉRIO PÚBLICO". 
Tese aprovada por unanimidade, com acréscimo do item 6 da conclusão. Nesta 
oportunidade, introduziram-se algumas modificações importantes em relação 
ao trabalho originário. 
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TESE 

MEDIDAS DE SEGURANÇA E 
TEORIA FINALISTA DA AÇÃO 

Atentado ao princípio "nullum criminen, nula poena, sine 
culpa" na sistemática penal pátria: Propostas para a correta 
aplicação de formas legais e efetiva aproteção dos 
enfermos mentais e dos Direitos Humanos na área civil 
especializada. 

Cândido Furtado Maia Neto 

EXPOSIÇÃO: 

Os Códigos Penais latino-americanos, em geral, 
possuem um forte e arraigado traço positivista lombrosiano, 
onde podemos perceber sem nenhuma dificuldade, através 
de rápida e superficial análise de seus dispositivos. 

O prof. Eugênio Raúl Zaffaroni, em sua investigação 
intitulada "Sistemas Penales y Derechos Humanos en América 
Latina" (1), é claro ao afirmar que ainda neste século se observa 
perfeitamente que existem adeptos das teorias criminológicas 
de Lombroso e Ferri; porém, estes defensores tentam 
acorbertá-Ias com outros nomes. 

A ideologia peligrosista latino-americana vem do 
colonialismo e das consequentes Ordenanças Reais Filipinas 
de Carlos 111, dos idos de 1775. 

São inúmeros - ou quase todos - os códigos penais 
e processuais de nosso continente com ideologia (burguesa) 
peligrosista que afrontam as regras de Direitos Humanos (2) , 
onde admitem tratamento terapêutico que deixa ao arbítrio de 
profissionais médicos a aplicação de eletro-choques e a 
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ministração de medicamentos psicofármacos fortíssimos. 

A restrição da liberdade via Medidas de Segurança 
não pode ser conceituada como curativa, pois trata-se de 
tratamento médico forçado, e a institucionalização manicomial 
prolongada provoca deterioro psíquico irreversível. Em muitos 
casos a execução da pena pri vati va de liberdade (para 
imputáveis) ocasiona a superveniência de doença mental, em 
face dos efeitos negativos do encarceramento, entre elas a 
''psicose carcerária", devendo o réu enfermo mental ser 
colocado em liberdade para o devido tratamento médico 
especializado. 

"Mutatis mutandis", se no momento do delito o autor 
era alienado mental (inimputável para o direito penal), e 
posteriormente apresenta um quadro clínico de cura, pergunta
se; o que fazer, como deverá proceder o Poder Judiciário, em 
base ao princípio de justiça? 

Advoga Zaffaroni que a Medida de Segurança -
originárias da escola da Defesa Social da decada de 50 a 70, 
de Marc Ancel e Fellipo Gramatica, que desenvolveram o 
conceito do "socialmente perigoso" relacionado com a miséria 
e a condição do "status social" -, é verdadeira pena corporal 
retributiva, privativa de liberdade por tempo indeterminado, 
ainda que a Constituição proiba taxativamente a prisão perpétua 
(3), o princípio da reserva legal em muitos países são 
flagrantemente violado baixo a denominação de medida 
curativa e não privativa de liberdade. 

O tempo da Medida de Segurança não pode 
ultrapassar, em hipótese alguma, ao correspondente aquele 
cominado ao delito praticado por um autor imputável (4), em 
face do princípio da racionalidade da reação penal. Somente 
a legislação mexicana, assinala o limite máximo da pena 
correspondente aos inimputáveis. 

Imputabilidade para os alemães é a capacidade de 
culpabilidade, compreende o conjunto de faculdades psíquicas 
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mínimas para alguém ser declaro culpado. A escola clássica 
buscou distinto tratamento entre o imputável e inimputável, 
comenta Munoz Conde (5), através da tese do "libre arbítrio", 
esboçada por Aristóteles, segundo a qual o ser humamo é livre 
para ecolher seus atos . 

A Medida de Segurança burla o princípio da 
culpabilidade ("nula pena, nula culpa"), não só para os adulto 
(imputáveis) como também para os menores de 18 anos, que 
são passíveis de recebê-la com o nome de "internação em 
estabelecimento educacional", "ex vi" do disposto no art. 112, 
inc. vi c.c. art. 121/125 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente). 

Se um ato definido como crime no código penal for 
praticado por portador de doença mental (6) , ou seja por aquele 
sujeito ativo do crime, incapaz de entender o caráter ilícito da 
ação ou omissão, este agente está isento de pena, isto é, da 
aplicação da sanção privativa de liberdade na espécie prisão 
simples - para contravenção -, detenção ou reclusão - para 
delitos -; assim sendo, questionamos, porque a administração 
da justiça penal cuida do caso. Ao nosso ver, mais correto, 
lógico e racional, seria enviar o assunto para a área das ciências 
médicas, à medicina, à psicologia, e à psiquiatria, para o efetivo 
tratamento, em troca da repressão penal pura e simplesmente, 
como forma de contenção da criminalidade. 

''Se uma pessoa não é culpável, nada tem que fazer 
a seu respeito a lei penal. Sem embargo, não está próximo o 
momento em que a consciência jurídica latino-americana 
permita plasmar verdadeiros códigos psiquiátricos com 
garantias jurisdicionais" (7). O diagnóstico da periculosidade 
é um ato exclusivo e constitutivo da psiquiatria, de seu saber e 
poder, e a responsabilidade penal fica excluída, por força do 
imperativo da própria lei. O incapaz para o direito penal , 
encontra-se em piores situações - sem garantias - do que o 
capaz para delinquir. "A impossibilidade de aplicar uma pena 
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não supõe uma ausência de controle social" (Conde, ob cit). 

Na atualidade, diante do sistema vicariante (8) 
adotado pelo Código penal pátrio, falar em "periculosidade" do 
sujeito ativo, na hipótese de ato delitivo bárbaro ou atroz, existe 
uma forte razão para a assistência na área da saúde, em base 
a tratamento médico-curativo, a fim de se desmitificação o rótulo 
de "perigoso", que "em geral se atende ao perigo ou a 
características do autor, sem se ter em conta se o fato teve ou 
não certa gravidade" (9). 

Pode-se afirmar, que quanto mais grave o fato, 
menor é a capacidade de entendimento do agente, portanto, é 
ilegítima a repressão penal, tendo o Estado o dever de prestas 
a devida atenção. 

Como exigir das personalidades psicotáticas (lO) 
chamados: oligofrênicos, idiotas, esquisofrênicos e maníacos 
(classificações puramente subjetivas), que pensem ou 
reacionem desta ou daquela maneira. 

Para a psicanálise de Freud, Ferenczi e Rank, as 
forças autênticas impulsionadoras da conduta são os 
complexos da vida anímica, que se mantêm em constante 
tensão entre o ego, superego e o ido O perfil de persoanlidade 
criminológica não existe, o que ocorre são alterações 
comportamentais que podem desembocar em epsisódios 
delitivos, momento do "paso aI acto", segundo diz Lola Aniyar 
de Castro. 

o conceito de "estado perigoso" é de uso comum 
da psiquiatria desde o começo do século xix, tendo por base a 
criação legislati va do homem pertencente a classe dominante. 

A loucura, ou melhor o seu término, é usado para 
designar o que é incomum, e carece de conceitualização 
precisa, assim os portadores de "doença mental" foram e são 
segregados do resto da comunidade, e são internados, na sua 
maioria, juntamente com condenados pela justiça criminal. 
Historicamente, podemos citar a chamada "Nau dos 
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Insensatos", barco carregado de loucos que vagava nos rios 
europeus na Idade Média, a "Grande Internação", nas palavras 
de Foucault (11). 

Inegavelmente por razões utilitaristas de defesa 
social - na época -, de acordo com as concepções biologistas 
- ainda hoje mantidas -, a conduta considerada antisocial ou 
amoral, é o mascaramento do utilitário - afirma Foucault - , 
restando justicada pela dogmática jurídico-penal ultra 
conservadora, via a s repugnantes e ultrapassadas 
classificações de delinquentes e de presos (12), no inequívoco 
intento científico - não científico -, através do mecanismo de 
seletividade do controle social baseado na relação poder e 
propriedade, ensina a Dra. Gladys Tinedo F. (13) , os membros 
da população etiquetada tem maior probabilidade de ser 
definido como "criminosos perigosos", onde a dou trina penal 
positivista enfoca su a atenção no "homem delinquente", 
reduzindo-o dentro de um esquema categorial de fisionomia 
"homem-tipo" ou "autor-tipo" , já préviamente estabelecido, 
subjetivamente, nas leis penais (14) . Figuras que informam 
sobre a conduta, até com prognósticos de futuros cometimentos 
de crimes (15). 

Não só o direito, mas a psiquiatria também tem se 
convertido em instrumento de controle social, vem se prestando 
como guarda da ordem social, onde muitos internamentos 
manicomiais tem demonstrado a incapacidade do sistema -
curati vo e prisional - , por seus comprovados resultados 
negativos, aos fins a que se pretendem, curar e ressocializar, 
fazendo com que os conceitos de enfermidade mental integre 
o conceito de marginalidade-criminalidade , via expressões 
dissimuladas. 

Sabe-se, hoje, que a melhor das soluções aos 
problemas da institucionalização é a desinstitucionalização, 
conforme se conhece as propostas de medidas alternativas e 
substitutivas à custódia de seres humanos (16). A Constituição 
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federal, em seu inciso xiv do art. 24, determina que compete a 
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar para a proteção 
e integração social das pessoa portadoras de deficiência (leia
se, mental), cabendo aos Poderes Públicos assegurar os 
direitos relativos à saúde, como dever do Estado . 

A crise das ciências psiquiátricas e jurídicas é 
mantida pelo discurso ou linguagem tendenciosa que esconde 
a verdade, construída em um mundo de ficções teóricas, 
importa em maior perigo social à toda a comunidade em geral. 

Tanto os dogmas da medicina mental como do direito 
penal são arcaícos, com predominância de formas absolutistas 
sobre o homem, é preciso humanizar a infra-estrutura dos 
hospitais para doentes mentais e a psiquiatria c1assica, bem 
como os presídios, modificando, principalmente a prática 
psiquiátrica e forense, via política de "portas abertas" (17) e da 
capacitação pessoal para a melhor relação entre médico
enfermo, objetivando uma nova política de saúde mental, que 
hoje se ensina muito pouco; porém, "o poder político não está 
ausente do saber, pelo contrário está tramado com ele" (Michel 
Foucault). 

Um fato delituoso quando qualificado, como tal, 
implica na atuação de poder, sempre determinada por pautas 
de conduta hierarquizada, conforme a imposição de valores 
usados no sistema (18). 

Segundo Marino Barbero Santos (in 
"Consideraciones sobre el estado peligroso y las medidas de 
seguridad"); a "periculosidade" deve ser questionada nos 
seguinte termos: 

a) é perigo do delito ou perigo de reincidência? 
b) é um estado ou uma ação? 
c) é uma qualidade pessoal do sujeito ou um conjunto de 
condições subjetivas e objetivas? 

A realização da justiça não é a realização da ordem 
justa, se não um acordo da ideologia dominante, pois o direito 
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penal é um instrumento de proteção do sistema político, por 
isso a pena não possui uma função racional e muito menos se 
baseia no princípio da eficiência. 

As classificações psiquiátricas dominantes colocam 
os enfermos mentais como inferiores e perigosos, etiquetando
os e despersonalizando-os; por isso, Basaglia diz, "enfermo 
adequado aos parâmetros inventados para curá-lo", e Goffman, 
conclui: "a psiquiatria poderia descobrir um crime que seja 
adaptado ao castigo, e reconstruir a natureza do recluso para 
adaptar-la ao castigo" (in "Los internados"; ed. Anorrortu). 

Não fazemos e não pretendemos fazer a apologia 
da loucura, mas somos opositores a implantação de conceitos 
de que a inadaptação social é sinônimo de crime e este de 
doença mental. A enfermidade mental é um produto do 
determinismo do direito. 

Necessário se faz, combater a proliferação das 
instituições totalitárias, através de um esforço que promova a 
democracia terapêutica e repressiva do tipo de relacionamento 
pedagógico, para humanizar os manicõnios, reinterpretando a 
vigilância versus terapia, dentro do sistema de poder. 

"A vigilância sobre o individuo não se exerce a nível 
do que se faz, se não do que se é ou de que se pode fazer", 
comenta M. Foucault (19). 

Note -se. No Brasil, há pouco tempo - 1988 -
penalizava-se o "quase delito" (20), violação absurda ao 
princípio da legalidade, onde o Estado etiquetou algumas 
classes socias, como indivíduos "perigosos", todos aqueles que 
incomodam a vida social, aparentemente normal e tranquila, 
como por exemplo: as prostitutas, os velhos, os enfermos 
mentais, propriamente ditos, os homossexuais, os viciados, 
os bêbados e os marginais, deveriam ser retirado de 
"circulação", onde o Estado cassava arbitrariamente o direito 
de "ir e vir", em nome da segurança pública, proposta originária 
da moderna escola da segurança nacional (21), sua doutrina 
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tem por pretexto neutralizar indivíduos molestos à sociedade. 

Goffman (22)já em 1961, qualificava o processo de 
prisionalização de "desculturalização" correspondente a perda 
de auto-determinação; por sua vez, Michel Foucault (23) define 
as prisões e os manicômios como instituições totais destinadas, 
única e exc1usi vamente para segregar os indivíduos molestos 
à sociedade. 

A psiquiatria e o direito cumprem na 
contemporaniedade um mandato social tradicional que tenta 
justificar os enfermos mentais e os indigentes como 
improdutivos, por isso, devem ser tratados como criminosos 
ou homens prisioneiros. "A prisão é a imagem da sociedade, 
invertida, e transformada em ameaças" (Michel Foucault). 

Na verdade não é o fato "ilícito", em si, que 
caracteriza a periculosidade do agente, mas o seu "status 
social", a condição financeira da vitima - tráfico de influência -
e o sensaciolismo produzido pela imprensa. 

"Aberratio iuris" são os "exames criminológicos" por 
sua interpretação standartizada e, aceitos como "modelos de 
verdade". Perigosidade social é o que o juiz considera no caso 
em concreto, assim, nasce o dogma arbitrário do juízo de valor 
unipessoal. 

Somente o "Direito Penal de Ato" pode oferecer 
garantias à pessoa humana; em contra-partida, o "Direito Penal 
de Autor" é por natureza ditatorial na trilha sob critérios 
subjetivos, tratando-se de terrível instrumento aniquilador do 
Estado de Direito. 

Precisa-se refletir, ainda, quanto ao que se entende 
como crime, pois para a Teoria Finalista da ação somente é 
delito aquele ato praticado com dolo ou culpa. 

Ressalte-se. O inimputável não possui caráter de 
enteder a ilicitude de sua ação ou omissão; assim, não se pode 
sujeitar uma pessoa à responsabilidade penal, sem comprovar 
o dolo e a culpa . 
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Se faz mister advertir, também, que a Medida de 
Segurança, como, indubitável espécie de pena privativa de 
liberdade é, por sua própria natureza, inconstitucional, vez que 
na prática configura-se em prisão perpétua, com o agravante 
de ser cruel e infamante, sanções proibidas taxativamente, pelo 
Texto constitucional e Documentos internacionais de Direito 
Humanos, ainda, pela discriminação que proibe impor sanção 
desigual a fatos semelhantes (24). 

No direito civil todas as pessoas portadoras de 
deficiência mental, que apresentam estado de loucura 
(esquizofrênia, hipe rbulia, bradibulia , maneirismo ... ), 
perturbação da vontade (fenômeno da volição no 
desdobramento do ato psíquico), ou anomalias no conteúdo 
da consicência resultante de defeitos na autonomia da vontade, 
estão sujeitas a interdição judicial, nos termos do código civil e 
de processo civil, sendo obrigatória a intervenção do Ministério 
Público. 

Considerando que o sistema penal é por natureza 
repressivo e tem ao longo da história demonstrado que 
apresenta violência estatal demasiada, quando nas suas 
intervenções para o exercicio do "ius persequendi" e do "ius 
puniendi", sendo que por esta razão surgem na literatura 
especializada propostas e teorias mais avançadas propugnam 
pelo "reducionismo" ou pela mínima intervenção do direito 
penal, em outras palavras "minimalismo". 

Considerando ainda mais que a privação da 
liberdade em estabelecimentos penais do Estado, tem 
produzido efeitos negativos à personalidade dos apenados, e 
com muito prejuízo aos sujeitos à medidas de segurança 
internados nos chamados "manicômios judiciários", é de se 
ressaltar que existe uma preemente necessidade de atenção 
aos enfermos mentais (inimputáveis) como verdadeiro grupo 
social de excluídos. 
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CONCLUSÃO: 

1) "Ex positis", estando o representante do 
MINISTÉRIO PÚBLICO impedido de oferecer denúncia, 
delibera pelo arquivamento dos Autos, em fulcro ao contido no 
art. 28 do Código de Processo Penal, c.c. art. 129, inc. i da 
Constituição federal, c.c. art.25, inc. iii da Lei na 8.625/93, 
Orgânica Nacional do Ministério Público, na qualidade de 
"dominus litis" da Ação penal e titular exclusivo do "ius 
persequendi" estatal, por carência de configuração de elemento 
constitutivo do tipo penal (dolo e/ou culpa), e em razão da 
incompatibilidade prática dos fundamentos da Teoria Finalista 
da Ação com o sistema vicariante de Medidas de Segurança. 

O fato "sub iudice" deve ser tratado no juízo civel 
competente com a medida judicial de curatela, por ser mais 
correta para a aplicação do Estado Democrático de Direito, 
instituído pela República Federativa do Brasil, "ex vi" do art. 10 
"caput" , e art. 129, inc. i da Constituição federal, c.c. art.25, 
inc. iii da Lei na 8.625/93, Orgânica Nacional do Ministério 
Público, na qualidade de "dominus litis" da Ação penal e titular 
exclusivo do "ius persequendi" estatal. 

2) Extração de copias dos Autos para remessa ao 
juízo civel competente a fim de proceder de acordo com as 
regras estatídas no Código Civil arts. 446, inc. i; 447, inc. iii; e 
448, inc. i c.c. art. 1777 e sgts. do Código de Processo Civil, 
mediante intervenção do representante do Ministério Público 
(art. 82, inc. ii CPP) com atribuições legais e institucionais, 
devendo o enfermo ficar a disposição do juízo cível para serem 
tomadas as medidas cabíveis à espécie, em conformidade com 
o artigo 457 do Código Civil. 

Cabendo a autuação postulatória-interveniente do 
Ministério Público na área especializada (Promotoria de Justiça 
dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência <mental>, e/ 
ou da Saúde), para o efetivo respeito ao contido na "lex 
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fundamentalis" pátria, na Declaração dos Direitos do Retardado 
Mental (proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas 
em 20.12.1971, em base a Resolução 2856 [XXVI]), sob estrito 
controle de observância às pautas do Código de Ética Médica
Psiquiátrica vigente. 

NOTAS 

( I) Zaffaroni, E. Raúl: "Sistemas Penales y Derechos Humanos en América 
Latina" (informe final) , Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ed. 
Depalma, Buenos Aires , 1986. 
(2) Código de Ética Médica (Organização Mundial da Saúde - Resolução 31-
85 de 13.12.1976, aplicável as funções do pessoal de saúde na proteção 
das pessoas submetidas a qualquer forma de detenção). 

Resolução 37/194 de 18. 12.82, adotada pela Assembléia-Geral da ONU, 
sobre: Princípios de ética médica aplicavel à função do pessoal de saúde, 
especialmente os médicos, na proteção de pessoas presas e detidas, con
tra a tortura e outros tratos ou penas crueis, desumanos ou degradantes". 
Dever de proteção à saúde física e mental (princípio 1); configura violação 
da ética médica a cumplicidade nos tratos cruéis (princípio 2), o emprego 
de condições desfavoráveis ao tratamento mental (princípio 4); e a coerção 
para o tratamento (princípio 5). 
Declaração dos Direitos do Retardado Mental (proclamada pela Assembléia 
Geral da ONU, em 20.12.71), art. 1. O retardado mental deve gozar, até o 
máximo grau de viabilidade, dos mesmos direitos que os demais seres 
humanos; art. 3 o retardado mental tem direito a uma ocupação útil; art. 4 o 
retardado mental deve residir com sua família ... e a participar nas distintas 
formas de vida da comunidade ... em caso de que seja necessário interná-lo 
em um estabelecimento especializado, o ambiente e as condições de vida 
dentro de tal instituição deverão assemelhar-se na maior medida possível 
aos da vida normal; art. 6 o retardado mental deve ser protegido contra toda 
exploração e todo abuso ou trato degradante. 
"A assistência social será prestada a quem dela necessitar ... , e tem por 
objeti vo a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua integração à vida comunitária" (art. 203, inc. iv CF) . 
(3) Sobre Medidas de Segurança ver arts. 96 a 99 CP, e arts. 171 a 179 LEP, 
onde se expressa que a internação será por tempo indeterminado. 
A Constituição federal proibe sanções de caráter perpétuo, penas cruéis e 
desumanas art. 5° inc. xlvii "b" e "e". 
Por outro lado, existem propostas que até a própria pena privativa de 
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liberdade não deve ultrapassar a 10 anos. Ver Proclamação de Princípios 
da CAMARA ALTA LATINO-AMERICANA DE mRISTAS E EXPERTOS EM 
CIENCIAS PENITENCIARIAS. Na legislação brasileira o limite máximo de 
execução da p.p.l. é de 30 anos, art. 75 do CP, outras legislações penais/ 
penitenciárias estabelecem um limite muito mais reduzido; porém, é de se 
ressaltar que na prática estes prazos máximos não são cumpridos, e/ou 
são distorcionados via interpretações autoritárias (extensivas) de uma 
doutrina altamente reacionária. 
(4) ob. cit. Zaffaroni, pg. 50 
(5) Conde, Mufioz Francisco: "La imputabilidad desde el punto de vista medico 
y jurídico penal" Rev. Derecho Penal y Criminologia, vol. x, n. 35, mayo/ 
agosto 1988, órgano deI Inst. de Ciencias Penales y Criminologicas de la 
Univ. Externado de Colombia. 
(6) ver art. 26 (inimputabilidade) do CP, lei n. 7.209/84. 
(7) ob. cit. Zaffaroni, pg. 50 
O Código de ética médica dispõem sobre responsabilidade admi~istrativa
profissional; assim sendo, acreditamos que seria suficiente este tipo de 
sanção para que os inimputáveis estivessem em tratamento não institucional, 
sob controle de autoridades vinculadas às ciências médicas e não jurídicas. 
(8) Sobre Medidas de Segurança devemos estudar os sistemas de aplicação: 
vicariante ou duplo binário; o primeiro diz respeito a sua aplicação 
diferenciada, para imputáveis pena privativa de liberdade, e, para 
inimputáveis medidas de segurança; o outro refere-se a uma espécie 
conjugada de execução, o condenado declarado inimputável cumpre no 
início pena de prisão e ao final medida de segurança em manicômio judiciário. 
(9) ob. cit. Zaffaroni, pg. 47 
(10) K Schneider: "Las Personalidades Psicopaticas" fotocópia Biblioteca do 
Instituto de Criminologia Univ. deI Zulia Maracaibo/Venezuela. 
(11) Camarotti Costa, Henriqueta: "Manicômios: Um Caso de Direitos 
Humanos", in Subsídios, maiol1994, ano 11, n. 16 do INES C-DF. 
(12) Historicamente poderiamos dizer que quanto aos critérios de 
periculosidade, já no ano de 1536, B. Della Porte publica seu livro "A 
Fisionomia Humana" onde fazia observações e estudos de cadáveres de 
vários criminosos, concluindo pela existência de conexões entre as formas 
do rosto e o crime, abrindo as portas para as teorias "craneoscópias ou 
frenológicas (ver Figueiredo Dias, Jorge; e Costa Andrade, Manuel, in 
"Criminologia", pg. 7, ed. Coimbra, Coimbra 1984. Por sua vez, C. Lombroso, 
em 1876, lançava a classificação de "criminoso nato" como um ser atávico, 
acreditando nas causas vinculadas à hereditáriedade; foi criador da 
antropologia criminal, médico italiano que exercia sua profissão na prisão 
de Turim; E. Ferri (1.856 - 1.929), discípulo de Lombroso divide em 5 
categorias os delinquentes: criminoso nato ou instintivo; louco; habitual; 
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ocasional; e, pacional. Outras inumeráveis classificações poderiam ser 
citadas, porém, a título de ilustração a de André Teixeira Lima, "criminosos 
com anomalías de personalidade e de inteligência"; e a de Hilário Veiga de 
Carvalho o "biocriminal", etc . 
(13) Tinedo F. Gladys: "La Peligrosidad Social - Perfiles Penales y 
Criminológicos", ed. Universidad dei Zulia, Maracaibo 1992. 
(1 4) Os artigos 59 e 60 da Lei n. 3.688/41 (contravenções penais) tipificam a 
vadiagem e a mendicância, respectivamente. 
Vergara Pena, Jesus Antonio: "Regimen Legal de los Vagos y Maleantes en 
Venezuela"; ed. Libreria Roberto Borreo, Maracaibo, 1985. Lei de 1956. 
Os delitos convencionais ou aqueles denominados de "crime de sangue", 
que em regra sujeita, ou torna vulneráveis os membros da classe financeira 
menos privilegiada, também, relacionam-se ao direito penal de Autor. 
(15) Em geral o sistema fechado é aplicado segundo o "quantum" da imposição 
da pena privativa de liberdade, e em especial refere-se primordialmente a 
conduta social do agente, outra forma de manutenção do direito penal de 
Autor. 
( 16) Ver Maria Angelica Jiménez A. in: "Medidas Alternativas en el Sistema 
Penal y Perspectiva Criminologica"; ed. Inst. Criminologia Univ. deI Zulia, 
MaracaibolVenezuela, 1991; e Lola Aniyar de Castro: "Notas para un Sistema 
Penitenciário Alternativo", :i n Criminlogia Crítica, Forum Internacional de 
Criminologia Crítica, ed. Cejup, Belém-Pará, 1990. 
(17) A legislação penal/penitenciária brasileira estabelece o regime aberto 
para cumprimento de pena privativa de liberdade quanto aplicada prisão até 
4 anos (art. 33, parágrafo 10 "c", c.c. art. 36 CP). Ressalto. Se é permitida a 
liberdade, porque falar-se em pena de prisão. 
(18) Juan Terradillos: "Peligrosidad Social y Estado de Derecho", ed. Ekal 
Universitária, Madrid, 1981. 
(19) Foucault Michel, "La verdad y las forma jurídicas", ed. Gedisa, 1984, México. 
(20) Código de Processo Penal da décade de 40, expressa sobre Medida de 
Segurança para "quase-delito"; sistema ditatorial regido no chamado Estado 
Novo, 1940. 
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Te s e apresentada ao 12° Congresso Nacional do Ministério 
Público, reali zado em Fortaleza (CE) de 26 a 29 de maio de 
1998. 

Temário I - A Atuação do Ministério Público na área 
criminal, diante das modificações do Direito Penal e Pro -
cessual Penal. 

TESE APRESENTADA: 
" A necessidade do contraditório no Inquérito Policial 

como afirmação democrática do direito de defesa" 

Desde à época medieval, as autoridades políticas e 
religiosas, então aliadas em razão do interesse que detinham 
como propiretárias feudais, e em nome da divisão dos poderes 
"temporal" ( exercido pela nobreza) e "espiritual" ( exercitado 
pela Igreja) fizeram do Inquérito ou Inquisição um instrumento 
de domínio e de subjugação do homem comum. 

Era prática da Inquisição Religiosa ou Tribunal do 
Santo Ofício, tudo utilisar para atingir o objetivo confessional 
do investigado, nisso compreendendo-se a possibilidade de 
torturar, mutilar, humilhar e destruir a pessoa do preso, sob 
inquisição. 

A História Oficial está cheia de exemplos, como o 
do Bisbo espanhol Dom Torquemada, que em nome da fé, 
ordenou a execução na fogueira de mais de cem mil pessoas 
( Vide Alexandre Herculano, História da Orígem e 
Estabselecimento da Inquisição em Portugal); 

Ao deter um cidadão sob a suspeita de infidelidade 
às verdades da fé, o Inquisitor se investia no direito sagrado 
de impor toda a sua brutalidade e bestialidade sobre a pessoa 
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do investigado. As práticas mais comuns , segundo Herculano, 
eram por exemplo, calçar no interrogando um sapato de 
madeira do tamanho normal do seu pé, e depois, por um 
processo mecânico ir reduzindo gradualmente o tamanho da 
fôrma, até quebrar todos os ossos dos pés do infiel. Se ele 
gritasse era sinal de que não se arrependera de seus pecados, 
e por isso terminaria na "fogueira santa". 

A prática de arrancar unhas dos presos com 
alicates, ou meter entre elas feupas de madeira ou de ferro, ou 
ainda derramar sobre um funil colocado na boca do 
interrogando um pote de seis litros de água misturada com 
olho de peixe, foi artifício normal do Interrogatório do 
Santíssimo Tribunal Inquisitorial Contra a Malignidade Herética, 
em toda a Europa cristã ( França, Itália, Espanha e Portugal) 
como era conhecido. 

Depois do advento do Estado burguês, instaurado 
por obra e graça da Revolução Francesa de 1789, o mundo 
ocidental conheceu a la. Declaração Universal de Direitos 
Humanos, e sob a inspiração da ideologia republicana e 
democrática, então nascente e vitoriosa, proibidas foram essa 
práticas do Interrogatório eclesiástico. 

Tal comportamento sádico, continuou, todavia, 
oficiosamente, e nas Escolas Religiosas, principalmente as 
jesuítas, o castigo corporal era sempre utilizado como forma 
de pedagogia e purificação . O lema jesuita " Lítera cum 
sanguine intrant" (a letra, o saber, entra com o sangue) 
justificava a aplicacão diária nos estudantes de contúnas 
sessões de palmatórias . 

Em 1948 a Organização das Nações Unidas fez 
publicar mais uma Declaração Universal de Direitos Humanos, 
sendo o Brasil signatário dessa Carta, e mais uma vez se 
positivou a condenação da tortura como forma de interrogatório. 

Diferentemente das posturas portuguesas e 
espanholas, surgiram técnicas de investigação na França e na 
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Itália, onde preponderavam as metodologias inteligentes, que 
exploravam as contradições lógicas dos depoimentos dos 
investigados. Nasceram as chamadas polícias científicas, que 
se distinguiam das outras, exatamente em face da psicologia 
das investigações. 

No Brasil, infelizmente, desde o período da Ditadura 
Vargas, onde Filinto Muller fez escola como torturador, 
chegando ao ponto de entregar a um navio alemão, a judia 
Olga Benário Prestes em alto estado de gestação, (esposa 
do lider comunista Luiz Carlos Prestes,) que foi torturada e 
morta em Campos de Concentração, na ale manha hitlerista; 
há sim, desde essa época seguidores dessa desumana prática 
de perquerição criminal. 

Após a superação do Estado Novo getulista, 
experimentamos com o movimento militar de 3l.03.64 uma 
nova experiência autor itária, e em razão da existeêmncia de 
focos de contestação armada ao regime, que perdurou até 
1985, vivenciamos exemplos marcantes de aniquilação e 
tortura, pelos departamentos de polícia federal e das polícias 
políticas estaduais. 

Essa tradição brutalizante, de cerca de cinco 
décadas de "eficiência" entronizou-se na estrutura do aparelho 
policial brasileiro de modo a se afirmar como uma característica 
metológica fundamental. 

Hoje, mutatis mutandi, com o exemplo do Tribunal 
do Santo Ofício, as invstigações das polícias militares ou civis, 
têm de começar pelo fim, ou seja pela confissão do suspeito. 
E para isso, a tortura é um meio usual de convencimento. Essa 
triste realidade, é contraditória e essencialmente incompatível 
com o estatuto constitucional de 1998. 

Como sabemos, com a instauração do Estado 
Democr ático de Direito, a garantia constitucional do 
contraditório e da ampla defesa, tornaram-se condições e 
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postulados do processo legal, seja em seu momento 
administrativo ou judicial. 

Centenas de atos administrativos e até judiciais tem 
sidos anulados, em razão da violação desses direitos 
indispensáveis à garantia da liberdade e da dignidade da 
pessoa humana. Estão estandartizados no art. 5°, LIV e LV da 
Carta Constitucional brasileira. 

Sob tal fundamentação axiológica, o MP tem por 
missão cons truir uma nova ordem, mais humana e mais justa. 

Em face dessas circun stâncias é que entendo 
inadiável o desfraldamento de bandeiras de luta nesse sentido 
de democratizar o IP no Brasil. 

O inquisitado, ainda hoje, é humilhado e agredido 
moral e psicologicamente nas Delegacias. E todos os atos 
formadores de sua culpa, são produzidos unilateralmente pela 
autoridade policial, sem lhe permitir o menor gesto de defesa 
formal. 

A tradição funesta de Filinto Muller e Sérgio 
Paranhos Fleury ( arautos da tortura e da covardia) ainda pesa 
mais decisivamente do que a filosofia democrática impressa 
na CF- de 1988. 

A CONAMP, as PGJs e cada Promotor de Justiça, 
todos nos que fazemos o MP em todo o Brasil devemos encetar 
essa luta. Pela presença obrigatória de um advogado de defesa, 
acompanhando em nome do acusado, todos os atos do IP, e 
pela possibilidade do acusado, por seu defensor, produzir sua 
versão defensiva no proprio inquérito . 

Assim sendo, nenhum prejuízo será causado à 
verdade e à Justiça. E mais forte resultará a democracia de 
nosso país. 

., 
.. ;':n .} 
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CONCLUSÕES: 

Em razão dos argumentos históricos e sociológicos 
acima referidos, e ai nda em consideração à filosofia 
democrática que inspira no Estado de Direito da República 
Federativa do Brasil, propomos ao 12° Congresso Nacional do 
Ministério Público que delibere à CONAMP e às PGJ e 
Associações Estaduais do MP as seguintes posturas 
insti tucionais: 

a. O direito ao processo legal com contraditório e 
ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, tal como 
disposto no art. 5°, LIV e LV da vigente Constiuição Federal de 
1988 se estende a todas as situações administrativas ou 
judiciais, em que o Estado, por suas autoridades, de qualquer 
modo submeta a. liberdade do indivíduo; 

b. Ser processado na forma legal e com as garantias 
acima indicadas, r,é ti m' ·direito do indivíduo, no Estado 
Democráticó ' dê Direito contra abusos e ilegalidades de suas 
autoritaridades; 

c. As autoridades policiai s não podem se r 
excepcionadas do cumprimento da obrigações legais de 
respeito à liberdade e à integridade dos indivíduos acusados 
ou suspeitos de ilicitudes, bem como o seus direitos de defesa 
e de contraditório; 

d. O Promotor de Justiça deve exercitar como 
postura o cumprimento dessas formalidades por parte do 
Delegado de Política, exigindo sempre a presença de um 
advogado que acompanhe em defesa do acusado, todos os 
atos do IP; 

e. O acusado deve ser notificado através de su 
procurador judicial, das provas colhidas contra si no IP, para 
que exerça o direito de contraditá-las, querendo no prazo de 
cinco dias, sob pena de preclusão do seu direito, sem pejuízo 
de fazê-lo na fase processual propriamente dita; 
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f. Os centros operacionais do MP que controlam a 
atividade externa das polícias civis e militares, devem promover 
palestras e cursos, no sentido dessa oriyntação ser 
imediatamente exercitada pela polícia judiciária brasileira; 

g. A CONAMP e a Procuradoria Geral da República, 
devem exercer o direito de iniciativa parlamentar junto ao 
Legislativo Federal, visando a correção dessa distorção ( 
ausência de contraditório e de direito de ampla defesa e 
recursos inerentes) por parte das autoridades policiais; 

Finalizamos nosso trabalho, cientes de que estamos 
contribuindo com essas propostas para o aprimoramento do 
regime democrático no BrasiL .. 

, -.; 

'. Várzea ·Alegré,;29.03. de 1998 

Ann Celly de-Araújo .SampaiQ .. '! ! 

Promotora de Justiça de Várze~, Alegre (CE),. ;)f' :.' 
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