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Cruzadas e reformas 
""" E necessário modernizar a legisla-

ção penal e processual penal 
para maior eficiência na persecução 
criminal 

No combate ao crime organi
zado - especialmente o tráfico de dro
gas, os crimes contra o patrimônio 
público e os crimes do colarinho 
branco ("white collar crimes" , deno
minação usada pelos criminalistas 
norte-americanos desde a década de 
50) -, meras cruzadas moralizadoras 
periódicas são insuficientes . 

É preciso realizar reformas. É 
necessário modernizar a legislação 
penal e processual penal para maior 
eficiência na persecução criminal. É 
preciso modernizar a Justiça, forne
cendo-lhe os instrumentos legais e os 
meios materiais necessários. 

O crime organizado é realmen
te organizado, como os crimes do co
larinho branco, praticados no curso 
da ocupação dos próprios crimino
sos na administração pública, nos 
bancos, no mercado financeiro e na 
indústria , dentre outros, em prejuízo 
da população. 

O Judiciário, o Ministério Pú
blico e a polícia não dispõem de or
ganização e instrumentos suficientes, 
sejam meios materiais ou legais, para 
combater com maior efiCiência a prá
tica de tais crimes, cujo planejamen
to inclui muitas vezes moderna 
tecnologia, informática e outros mei
os ágeis e científicos, com conexões 
internacionais. Os fatos falam por si 
mesmos. 

A definição legal desses crimes, 
muito recentemente adotada no Bra
si!, nem sempre é adequada, e as san
ções quase sempre são excessivamen
te leves. Muitos fatos graves, como a 
conhecida "lavagem de dinheiro" 

· ("money laund1y", na expressão do 
dir~ito penal comparado há décadas), 
não são definidos como crimes no 
Brasil. 

Há projeto de lei em tramitação 
no Congresso Nacional. "Nullum 
crimen nulla pena sine praevia lege" . 
Não há crime nem pena sem lei an
terior que os defina, conforme a 
Constituição (artigo 5º, inciso 39). 

Mudanças se impõem também, 
a nosso ver, nos conceitos de sigilo 
fiscal e bancário, segundo modelos 
de países da maior tradição 
constitucionalista e de respeito à pri
vacidade, como os EUA, sem que isso 
implique prejuízo às investigações cri
minais e ao combate aos parasitas e 
impostores. 

E é preciso ainda introduzir no 
processo penal brasileiro o instituto 
do "plea bargaining" do direito anglo-

''Há, assim, a 

necessidade de 

reformas par a torna r o 

processo ma is moderno 

e f unciona l, atendendo 

com maior eficiência e 

rapidez os anseios da 

sociedade ... " 

americano - como o fizeram inúme
ros países da Europa continental -, 
para permitir maior eficiência no com
bate ao crime organizado. O acordo 
e o programa de proteção de teste
munhas permitem obter a coopera
ção dos criminosos menores em tro
ca de informações que poderão le
var à condenação dos grandes crimi
nosos, evitando-se a impunidade. 

A cooperação técnico-jurídica 
internacional com o Departamento de 
Justiça dos EUA, iniciada após enten
dimentos que mantivemos o minis-

tro Nelson Jobim e eu próprio com a 
procuradora-geral Janet Reno, medi
ante troca de informações, experiên
cias e obtenção de provas - especial
mente no combate ao narcotráfico e 
na fiscalização da lavagem de dinhei
ro produto de atividades criminosas 
-, é também essencial para maior efi
ciência na persecução criminal a car
go do Ministério Público. 

A experiência da "task force 11 

norte-americana, reunindo o FBI, o 
DEA, o IRS e o Departamento de Jus
tiça, revela-se útil para a integração e 
a ação conjunta de Ministério Públi
co, Polícia Federal e Receita Federal 
no combate ao crime organizado. 

Há, assim, a necessidade de re
formas para tornar o processo mais 
moderno e funcional, atendendo com 
maior eficiência e rapidez os anseios 
da sociedade, não apenas no campo 
criminal, mas também nos campos 
cível, comercial e trabalhista . 

Não se podem ace itar 
hodiernamente velhos procedimen
tos formais por mero apego a onero
so e complicado tecnicismo, em de
trimento da substância do direito . É 
preciso que, ao lado das garantias da 
forma, disponha o processo judicial 
de maior eficiência e funcionalidade. 

A modernização do processo, 
todavia, não pode significar, em ne
nhuma hipótese, prejuízo na obser
vância rigorosa dos princípios cons
titucionais da legalidade, da presun
ção de inocência, do "due process of 
law", do contraditório e da ampla 
defesa. 

No Estado Democrático de Di
reito - não se devem jamais esquecer 
as lições do passado -; não há lugar 
para julgamentos sumários e tribunais 
de exceção como nos regimes auto
ritários . 

GERALDO BRINDEIRO 
Procurador-geral da República 

*Matéria p ublicada 11a Folha de São Paulo, 
edição de 1 51 de abri l de 1997 



Le i Orgânic a Nacional 

O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais 
de justiça e a Confederação Nacional do Mi

nistério Público têm encetado intensa mobilização 
junto ao Governo Federal e o Congresso Nacional 
no sentido de evitar a tramitação isolada dos proje
tos que alteram dispositivos da Lei nº 8.625 , de 12 
de fevereiro de 1993 (Lei Orgânica Nacional do Mi
nistério Público) e da Lei Complementar nº 75, de 
20 de maio de 1993. A proposta é que tais projetos 
sejam retirados, por apresentarem anacronismo cro
nológico. Explica-se: ambos tratam de direitos e van
tagens dos membros dos Ministérios Públicos Esta
duais e Federais e foram submetidos pelo Poder 
Executivo à apreciação do Congresso Nacional an
tes da votação da Reforma Administrativa, que po
derá determinar outro tratamento para a mesma 

LEI Nº 8.625_, DE 12/ FEV / 93 LEI ORGÂNICA NACIONAL 
DO MINISTERIO PUBUCO 

Art. 50 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, a 
membros do Ministério Público, nos termos da le i, as 
seguintes vantagens: 

VIII - gratificação adicional por ano de serviço , incidente 
sobre o vencin1ento básico e a verba de rep resentação, 
observando o disposto no § 3º deste artigo e no inciso XIV 
do art. 37 da Constituição Federal; 

Art. 51 - O direito a férias anuais, coletivas e individuais, do 
Membro do Ministério Público, será igual ao dos Magistra
dos, regulando a Lei Orgânica a sua concessão e aphcando
se o disposto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal. 

Art. 52 - Conceder-se-á licença : 
I - para tratamento de saúde; 
li - por motivo de doença de pessoa da família; 
III - à gestantes; 
N - paternidade; 
V - em caráter especial; 
VI - para casam e nto, até oito dias; 
VII - por luto, em virtude de falecimento do cônjuge, 
ascendente, descende nte, irmãos, sogros, noras e genros, até 
oito dias; 
VIII - em outros casos previstos em lei. 
Parágrafo único. A Le i Orgânica disciplinará as licenças 
refendas neste artigo, não podendo o membro do Ministério 
Público, nessas situações, exercer qualquer de suas funções. 

Art. 53 - São considerados como efetivo exercício, para 
todos os efeitos legais, exceto para vitaciliamento, os d ias 
em que o mem bro do Ministério Público estiver afastado de 
suas fu nções em razão: 
I - de licença p revista no artigo anterior; 
II - de fé rias; 
III - de cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, 
no País ou no exterior, de duração máxima de do is anos e 
mediante prévia autorização do Conselho Superior do 
Ministério Público; 
N - de período de trânsito; 
V - de d isponibilidade remunerada, exceto para p romoção, 
em caso de afastamento decorrente de runição; 
VI - de designação do Procurador-Gera ele Justiça para: 
a) realização de atividade de relevância p ara a instituição; 
b) direção de Centro de Estudos e Aperfeiçoame nto Funcio
nal do Ministério Público; 
VII - de exercício de cargos ou de funções de direção de 
associação re presentativa de classe, na forma da Le i Orgâni
ca· 
VIIr - de exe rcício das atividades previstas no parágrafo 
único do art. 44 desta Lei; 
IX - de outras hipóteses definidas em lei. 

matéria. É p aradoxal pretender-se alterar antes a 
legislação infraconstitucional quando está em cur
so emenda constitucional que eventualmente po
derá imprimir nova configuração à questão aborda
da, similar em ambas. Entretanto , caso não se obte
nha êxito nesse pleito, a alternativa - também já 
exaustivamente discutida - é obstar a tramitação iso
lada apenas dos projetos referentes ao Ministério 
Público, postulando a apreciação desses textos si
multaneamente a outros, que tratam de modifica
ções em idênticas vantagens (a redução das férias 
coletivas para apenas um período, por exemplo) 
de agentes políticos dos Poderes Legislativo e judi
ciário. Abaixo, no quadro comparativo entre o tex
to vigente e o proposto , é possível a análise dos 
dispositivos em perquirição: 

PL - ALTERA DISPOSITIVQS DA LEI Nº 8.625, DE 12/ FEV /93, 
QUE INSTITUI A LEI ORGANICA NACIONAL DQ M.P., DISPõE_ 
SOBRE NORMAS GERAIS PARA A ORGANIZAÇAO DO MINISTE
RIO PúBLICO DOS ESTADOS E DÁ OUfRAS PROVIDÊNCIAS 

Art. 12 - Os artigos 50, 51, 52 e 53 da Lei nº 8.625, de 12 de 
fevere iro de 1993, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 50 ... 

VII - gratificação adicional de cinco por cento sobre os vencimen
tos para cada cinco anos de serviço público efetivo, observando 
o limite máximo de 35%. 

§ 4º O membro do Ministério Público fa rá jús ao adicional de que 
trata o inciso V! I do caput deste artigo a partir do mês em que 
completar o qüinqüênio. 

Art. 51. O direito a férias anuais, coletivas ou individuais, doMem
bro do Ministério Público será de trinta dias por ano, contínuos, ou 
podendo ser divididos em até três períodos iguais, se assim autori
zar a legislação estadual, atendido ao disposto no art. 7º, inciso 
XVII, da Constituição, vedada a sua alienação total ou parcial. 

Art. 52 .. . 

V - Para efeito da capacitação profissional; 

§ 1º A Lei Orgânica disciplinará as licenças referidas neste artigo, 
não podendo o membro do Ministério Público, nessas situações, 
exercer qualquer de suas funções; 

§ 22 No caso do inciso V deste artigo, a lei estadual poderá 
autoriza r o membro do Ministério Público, após cada qüinqüênio 
de efetivo exercício, no interesse da administração, a afastar-se 
do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por 
até três meses, não acumuláveis. 

Art. 53 ... 

Parágrafo único. Na forma da lei complementar estadual, poderá 
ser concedida licença sem remuneração ao membro do Ministério 
Públ ico para exercer mandato em confederação, Federação, 
associação nacional representativa da categoria, ou sindicato 
representativo da categoria, observadas as seguintes condições: 

a) somente farão jús à licença os eleitos para os cargos de 
direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo 
de três; 
b) a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser 
prorrogada, no caso ele reeleição, por uma única vez; 
c) será considerada como de efetivo exercício, exceto para 
"promoção por merecimento." 

Art. 22 Fica resguardado o direito à percepção do anuênio aos 
servidores que, à data desta Lei, já o tiverem adquirido, bem 
como o cômputo do tempo de serviço residual para o cálculo do 
tempo de serviço de que trata o inciso VIII do art. 50 da Lei nº . 
8.625, de 1993. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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DAS COXIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Uma faca de 
dois gumes 

Dois advogados trocavam lembranças sobre 
suas façanhas no Tribunal do Júri. Um de

les contava ao outro que durante uma de suas 
defesas sustentara que o réu não era o autor 
daquele crime. A tese era de negativa de auto
ria. Mas, a causa era um tanto difícil, por isso o 
advogado se esforçava para conseguir o bene
plácito absolutório dos jurados, explorando to
dos os escassos elementos de defesa contidos 
nos autos. De repente, porém, estancou sua fala 
e anunciou em voz mais alta: 

- Senhores jurados, para provar que o réu 
é de todo inocente, vou fazer entrar por aquela 
porta, agora mesmo, o verdadeiro autor desse 
crime! 

Diante desse msólito anúncio todos os 
_ olhos se voltaram, ele imediato, para a pmta elo 

eribunal. Era o que o advogado calculara; e, 
assim, passou a justificar que só se valera da
quele expediente para provar que ninguém no 
Tribunal estava convencido ela culpa elo réu, 
tanto é que admitiam que até um outro poderia 
ter sido o criminoso. Assim, diante dessa geral e 
expontânea manifestação ele dúvida quanto à 
própria autoria elo crime, seria uma lamentável 
injustiça condenar seu defendido. E assim foi , 
sustentando sua defesa, até vê-la acolhida, afi
nal, com a absolvição elo acusado. 

Interessante, comentou o outro advoga
elo. Eu também procedi da mesma forma numa 
defesa que fiz, tempos atrás. Só que os jurados 
condenaram o réu. Encerrado o julgamento, quis 
saber deles o que os levara à decisão 
condenatória. 

Um deles então me explicou: 

' 

-Doutor, quando todos os olhares se vol
·am para a pmta, na expectativa ele conhecer 

o tal criminoso verdadeiro, nós reparamos que 
o único que não olhou foi o próprio réu ... 

Quandowna 
prisão é 

considerada legal? 

O examinador indagou do candidato ao con
curso do MP: 

- Diga quando uma ptisão é legal. Isto é, 
quando ela é efetuada de fonna regular e segura, 
de tal modo que não possa ser relaXada sem fian
ça ou ordem judicial. 

O pretendente a promotor respondeu ele 
pronto: 

- Excelência, é quando o preso é recolhido 
ao xadrês e a potta é fechada com cadeado ... 

Se todos fossem 
• • tguats ... 

Um jurado procurou o juiz para dispensá-lo dos 
serviços elo júti, alegando ser pai de família ele 

recursos modestos e que dependia só elo seu tra
balho para dar sustento à mulher e aos ftlhos. 

- Doutor Juiz, disse ele, com o pouco que 
ganho não posso dispensar nenhuma hora fora elo 
meu trabalho. Há tantos outros ai, doutor, com 
tnais tempo e recursos elo que eu .. . 

O Juiz então observou, com certo acento 
severo: 

-Já pensou se todos fossem como o senhor, 
hein! Então eu não podetia tnais realizar júri na 
cotnarca! 

- Doutor, redargüiu o solicitante, homem ele 
bons costumes, se todos fossem iguais a mim não 
ia precisar haver mais júti .. . 

Que não se perca 
pelo nome 

O sistema empresarial contemporâneo se pre
ocupa em fazer com que todo emprega

do se orgulhe ela empresa onde trabalha. Ele é 
estimulado a ver sua empresa como uma enti
dade voltada para o bem comum e dirigida por 
homens da mais alta qualificação e porte moral. 
Por isso toda empresa tem lá, nas salas princi
pais ele sua organização, o retrato elo presiden
te, em pose austera e bem posta. Diz-se que 
isso dá mais eficiência de orgulho corporativo e 
de idealização ele seus dirigentes que, a nosso 
ver, aparece no expediente que recentemente 
foi encaminhado à Corregedoria-Geral do MP. 
Ora, como se sabe, esse órgão ela administra
ção superior da instituição é representado pelo 
Corregedor-Geral do Ministério Público (att.13, 
ela LOMP), que, no Poder Judiciátio, conesponde 
ao de CGrregeclor ela Justiça (art. 103, ela 
LOMAN). Talvez, por achar que a denomina
ção atribuída ao nosso Corregedor, faz com que 
sua ação fiscalizadora e instmtora elos agentes 
do parquet, se dilua num espaço muito aberto 
e vago de simples atribuições gerais, sem fazer 
alusão, como devia, à sua atuação final em prol 
ela justiça, a jovem promotora pôs lá, no vocativo 
do ofício: "Exmo. Sr. Corregedor-Geral da 
Justiça do Ministério Público" . Fundiu assim 
os dois títulos num só, fazendo menção tanto 
às atribuições gerais como às concernentes à 
prestação jurisdicional, da qual o MP é órgão 
essencial. Enfim, tudo ficou de tal modo, que o 
órgão supervisor do MP adquiriu uma 
in1ponência designativa maior que a do próprio 
Judiciário, cujo desempenho está restrito às re
gras de competência estabelecidas pelo regimen
to interno do Tribunal. 

RUI CAVALLIN PINTO 

Uma exceção ao 
"Debitum 

Coniugale" 

E ra o tempo em que eu exercia as fun
ções ele curador de uma Vara de Fa

mília, no interior. Dia após dia, homens e 
mulheres se agrupavam à porta do meu 
gabinete, trazendo todo tipo de proble
mas elo convívio familiar. 

Certa feita, veio um homem ele m eia 
idade, mas viçoso e forte: 

- Doutor, sou casado e quero saber 
se a minha mulher é obrigada a dormir 
comigo. 

- Mas claro , respondi-lhe seguro. A 
coabitação e a comunhão corporal cons
tituem deveres ele ambos os cônjuges . Se 
não fôr assim com sua mulher, e la está 
cometendo grave transgressão às obriga
ções matrimoniais. E fui logo m e ofere
cendo.: - deixe que vou adverti-la disso , 
completei como um autêntico defensor 
vinculi. 

E assim a notifique i e fui atendido 
com sua presença , dias após , no gabine
te elo fórum. Era uma mulher de aparên
cia ainda jovem e bons traços , mas seus 
olhos revelavam certa expressão de fadi
ga. Porém, quando a inte rpelei sobre o 
tal débito conjugal, de dormir junto, ba
teu firme e respondeu seco: 

- Doutor, com ele não durmo , ele 
jeito nenhum! ... 

-Ora, procurei contemporizar, a se
nhora tem que compreender que o casa
mento não é só um compromisso moral 
ou espiritual, uma união afetiva, mas uma 
obrigação indispensável de coabitação fí
sica, para o exercício da própria paterni
dade e continuidade da família. Se a se
nhora é cristã, deve lembrar da passagem 
da Bíblia que diz que quando Deus criou 
o homem e a mulher, ele os destinou um 
ao outro, para que fossem dois na mesma 
carne. E tem mais minha senhora, a recu
sa sistemática ao conúbio sexual implica 
em injúria grave, que autoriza até o eles
quite elo casal (era ao tempo do desqui
te ... ). A mulher se fez calada por um tem
po, como se prestasse atenção no que eu 
dizia. De repente foi fechando o semblan
te, concentrando-se, e disparou num cho
ro comovido. A custo soltou a voz, qu e 
veio fort e e nervosa, p ara encerrar a ques
tão: 

- Doutor, com ele n ã o durmo mais , 
porque ele me mij a toda. Não tem noite 
que eu não amanheça com a camisola toda 
molhada e fedendo u rina . Nã o agüento 
mais ... com ele não durmo mais .. . 

E tinha razão ... 
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Crimes contra as relações de consumo 
Uma proposta de sistematização 

te. Ela tem pontos de convergên
cias com os diversos sistemas ju
rídicos, de maneira a oferecer 
perfeita e harmônica integração, 
de forma a proporcionar comple
ta tutela à relação de consumo. 

O Código de Defesa do Con
sumidor 3 oferece proteção legiti
mando concorrentemente para a 
defesa do consumidor, dentre ou
tros órgãos, o Ministério Público 4 , 

bem assim cria instrumentos para 
a implementação dos objetivos da 
Política Nacional das Relações de 
Consumo, dentre os quais a insti
tuição de Promotorias de Justiça de 
Defesa do Consumidor 5. 

2. Da dispersividade dos di
plomas legais 

A diversidade de diplomas 
legais que espe-
cífica ou refle-

os quais não se destina o direito 
penal 6 ". Nas leis penais de cu
nho econômico (sentido amplo), 
até porque muitos ilícitos são per
petrados no contexto de uma pes
soa jurídica, os apontados vícios 
se fazem sentir mais profunda
mente, pois quando o delito é 
praticado por representantes de 
pessoas jurídicas, a punibilidade 
se torna mais difícil em razão da 
dificuldade de se apontar o res
ponsável penal, diante do princí
pio da culpabilidade, no direito 
penal, não obstante o esforço do 
art. 75 , do Código de Defesa do 
Consumidor. 

Dentro da tipologia criminal, 
muitos ilícitos penais tem como 
objetividade jurídica, direta ou 
indiretamente , as chamadas rela-

ções de consu
mo. 

correr tais requisitos, podendo 
haver sua incidência mesmo em 
uma relação não característica de 
consumo, na classificação dada 
por Antônio Herman Vasconcellos 
Benjamin 8

. 

É que existem diplomas le
gais , principalmente os recente
mente editados, que visam espe
cificamente a proteção do consu
midor, nas relações de consumo 
e estão fora do Código de Defesa 
do Consumidor, como os do arti
go 7º e incisos, da Lei nº 8.137 I 
90, tendo aquele trazido a lume 
14 tipos penais, previstos em 12 
artigos (artigos 63 a 74). 

1. Aspectos constitucionais 
A Constituição Federal de 

1988 , re presentou importante 
avanço na proteção do consumi
dor, em quádruplo aspecto: nos 
direitos e garantias, regulando a 
"defesa do consumidor" como di
reito fundamental (artigo 5º, inciso 
XXXII) ; no da competência 
legislativa sobre dano ao consu
midor (artigo 24, inciso VIII) ; no 
tributário, sobre o princípio da 
informação do consumidor sobre 
os impostos incidentes sobre as 
mercadorias (artigo 150, § 5º); e, 
o principal, no da ordem econô
mica, ao atribuir a defesa do con
sumidor como princípio geral da 
atividade econômica e por esta
belecer que os direitos dos con
sumidores dos serviços públicos 
seria regulado por lei (artigo 170, 
inciso V e artigo 175, parágrafo 
único, inciso II , respectivamente). 

Para dar guarida à efetiva 
proteção do consumidor, o Con
gresso promulgou a Lei 8.078, de 
11 de setembro de 1990, o "Códi
go de Proteção e Defesa do Con
sumidor'', embora com retardo, e 
que veio materializar os princípi
os insertos na Carta Magna 1

. 

xamente tutelam 
a chamada rela
ção de consu
mo, peca pela 
falta de sistema-

''Há tipos penais que 

têm sua objetividade 

jurídica também voltada 

Sem pre 
tender esgotar a 
relação de dis
positivos que 
tratam da tutela 
penal à relação 
de consumo, 
vale citar que o 
Código de Defe
sa do Consumi
dor ao estabele
cer fatos ilícitos 

Há tipos penais que têm sua 
objetividade jurídica também vole 
tacla para a tutela da relação de 
consumo , embora possuam o 
nome jurídico de crimes contra a 
economia popular, tais como, os 
da Lei 1.521, ele 26 ele dezembro 
ele 1951; os crimes e contraven
ções contra a economia popular 
da lei de condomínio e incorpo
rações imobiliárias (4.591, ele 16 
de dezembro de 1964, artigos 65 tização, quer na 

redação dos ti
pos penais, quer 
na prevenção 
do sistema de 
penas aplicáveis 
aos fatos. 

para a tutela da relação 

de consumo, embora 

possuam o nome juridi-

e 66) e mesmo da atual lei de 
Locações (8,245, de 18 de outu
bro de 1991 , artigos 43 e 44, ou 
os do Decreto 22.626, de 07 de 
abril de 1933 (a chamada "lei c.J.i.. 
usura"); os crimes contra a aclil. 
nistração pública, no 
parcelamento do solo urbano (ar
tigos 50 e 52, ela Lei 6.766, ele 19 
ele dezembro ele 1979); os que têm 

O Código de Defesa do Con
sumidor se constitui num 
microssistema, onde abarca dis
posições de diversas naturezas, 
processuais, administrativas, civis 
e penais, todas com o objetivo de 
tornar realidade a proteção do 
consumidor 2

, com o propósito de 
enfeixar os princípios específicos 
da defesa do consumidor. 

co de crimes contra a 

economia popular ... " 

Tal sistematização, todavia, 
não tem o propósito de ser estan
que de modo a subsistir por si , 
de forma isolada e independen-

É opinião 
de Heleno Cláu-:-
dio Fragoso de que "o direito pe
nal brasileiro se caracteriza pela 
completa e rotunda ineficácia. As 
leis são, em geral, mal feitas, 
desatualizadas e lacunosas. Dir
se-ia que o sistema, através desse 
tipo de leis, se protege, pois as
segura a impunidade dos que in
tegram a classe dominante, para 

1 Artigo 48 do Ato das Disposições Contitucionais Transitórias estabeleceu o 
prazo de 120 dias para que o Congresso elaborasse o código de defesa do consumi
dor. 

2 Veja-se Nelson Néry Jr. , "in" Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", 
Rio de Jane iro, Fore nse Universitária, 1991 , p. 272 , sobre tratar-se o CDC 
microssistema, onde a situação de "conjunto" se quedaria imune da contaminação 
de outros ramos do direito. 

3 Reza o artigo 1 Q da Lei 8078/ 90 que o Código estabelece normas de prote
ção e defesa do co nsumidor de "ordem pública e inte resse social". 

4 Vide o artigo 82, incisos I a IV, e § 1 Q. 
5 O artigo 5Q do CDC arrola os instrumentos de execução da Política Nacional 

de Relações de Consumo . 

contra as rela
ções de consu

mo, dispõe que não há "prejuízo 
no disposto no Código Penal e leis 
especiais" (artigo 61). 

No sistema penal do consu
midor há os delitos considerados 
próprios, onde há maior rigidez 
em seus elementos, tais como ser 
o sujeito ativo um fornecedor, o 
passivo um consumidor e como 
objeto material os produtos e ser
viços 7 , e os impróprios, aos quais 
não necessariamente devem con-

a objetividade jurídica contra o 
sistema financeiro nacional (Lei nº 
7.492, ele 16 de junho ele 1986- a 
chamada "Lei do Colarinho Bran
co"), dentre outros. 

Outras vezes as legislações 
são compostas ele tipos que tute
lam simultaneamente, ele forma 
direta ou não, as relações ele con
sumo. É exemplo a Lei nº 8.137, 

6 FRAGOSO, Heleno Cláudio apud DOTTI, René. "Algumas Reflexões sobre 
o Direito Penal dos Negócios, AASP, p. 25. 

7 BENJAMIN, Antônio Herman Vasconcellos. Idem. O autor chama à colação 
os ensinamentos de PIMENTEL, Manoel Pedro. "Aspectos Penais do Código de 
Defesa do Consumidor". In RT, ano 79, nov/ 1990, 661/ 249. 

8 BENJAMIN, Antônio Herman Vasconcellos - "0 Direito Penal do Consumi
dor. Capítulo do Direito Penal Econômico", in Revista de Direito elo Consumidor, 
V oi. 1, Editora Rt , p.l13. 
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de 27 de dezembro de 1990, que 
tem como objetivos jurídicos além 
das relações tributárias, econômi
cas, também as relações de con
sumo. 

Alguns dispositivos do Có
digo Pe nal, ainda que possam 
11nomen juris 11 os mais diversos, 
protegem os interesses do consu
midor mais ou menos intensamen
te, enquanto sujeito de direitos nas 
relações consumeristas. É o que 
ocorre com os crimes de apropri
ação indébita (a rtigo 168) , 
estelionato (artigo 171), defrauda
ção na e ntrega de coisa (inciso 
IV, do§ 2º do artigo 171) , abusos 
de incapazes (artigos 173 e 174), 
fraude no comércio (artigo 175), 
e nos crimes contra .a saúde pú
blica (a rtigos 270 a 280). 

Para além disso, a falta de 
técnica legislativa também é cau-ea de ofensa ao princípio da in
te t"Venção mínima 9 , onde "o ca
ráter subsidiário do direito penal 
é utilizado mais como 'slogan ' do 
que como projeto real" 10 toman
do o direito criminal como tábua 
salvadora para a consecução de 
objetivos outros alheios à sua fi
nalidade . 

3. Da autonomia do direito 
penal do consumidor. Natureza 
econômica. 

O Direito Penal do Consu
midor como microssistema 11 que 
é, trata de normas esp ecíficas, 

e 1bora diversificadas, visando 
interativa proteção do consumi
dor e elas re lações de consumo. 

Assim é que dispõe sobre 
normas de natureza administrati
va, comercial, civil, processu al ci
vil, penal e processual penal, den
tre outras. 

São de natureza econômica, 
vez que interferem no mercado, 

ou seja, na produção, circulação, 
distribuição e no consumo de 
bens e set"Viços. 

Mas, como reafirmado, a le
gislação penal do consumidor não 
esgota a de natureza extravagan
te quer específicas, quer não. 

Os crimes contra as relações 
de consumo integram o direito 
penal econômico, valendo citar os 
ensinamentos de Marco Antônio 
Zanellato de que: "nessa linha e 
de acordo com um critério pro
posto em 1977, pelo 'Comitê Eu
ropeu para os Problemas Crimi
nais' do Conselho da Europa, con
sideram-se abrangidos pelo direi
to penal econômico, dentre ou
tros, os seguintes tipos de infra
ções: formação de cartéis, abuso 
do poder econômico pelas em
presas multinacionais , infrações 
fiscais, infrações cambiais, infra
ções contra os consumidores, con
corrência desle-
a l, publicidad e 

dida que põem em causa a defe
sa dos interesses vitais dos con
sumidores, de sorte a afe tarem a 
credibilidade que o sistema polí
tico-econômico existente preten
de oferecer aos consumidores" 13. 

4. Da mutabilidade do Direi
to Penal Econômico 

Aponta Benjamin 14 as ca
racterísticas do direito penal eco
nômico, que se aplicam ao direi
to penal do consumidor, como 
sendo: dispersão, por situar-se em 
sede múltipla; mutabilidade, por 
serem conjunturais e pontuais, de
p endendo da situação econômi
ca do país; tecnicidade, porque 
visa regrar o mercado, utilizando
se de normas econômicas e de 
outras não jurídicas; rigor, por di
versificar o sistema punitivo tra
dicional, diante da peculiaridade 
da supraindivi-dualidade do bem 

tutelado. 
Das carac

enganosa e vio
lação de normas 
de segurança e 
saúde (28) 1112 . 

'11 repressão do abuso 
do poder econômico, 

calcado na dominação 

terísticas aponta
das p e lo autor, 
ressa lta a d a 

E o autor 
ainda professa 
que: "já no refe
rente aos crimes 
contra as rela
ções de consu
mo , inde pen
dentemente de 

do mercado, na elimina-
"mutabilidade" , 
onde é prá tica 
menos rara a uti
lização de nor
m as p e n a is em 
branco. Isso é re
sultante do pro
cesso de inter
vencionismo es-

ção da concorrência, no 
aumento arbitrário dos 
lucros, visa a chamada 

justiça social da empre-
sa privada." 

estarem previs
tos no Código 
de Defesa do Consumidor, na Lei 
nº 8.137/90 ou noutros diplomas 
(com outras nomenclaturas - eco
nomia popular, por 'exemplo), 
impende consignar que , na sua 
maioria, são e nquadráveis na ca
tegoria de infrações penais eco
nômicas, por constituírem viola
ção econômica do Estado, à me-

tatal nas relações 
econômicas, ao 

qual o direito penal set"Ve de ins
trumento. 

No ensinamento de René 
Ariel Dotti 15 as normas Constitu
cionais do pós-guerra (1946), su
cederam do liberalismo econômi
co, para orientar no sentido do 
inte t"Vencionismo estatal a fim de 
proporcionar a "justiça social". 

9 Discute-se a conveniência da apenação de determinados delitos de pequena 
monta e que ofendem os direitos do consumidor, como os pequenos crimes econômi
cos, que fazem parte da chamada "economia subterrânea", ou "por baixo do pano", 
que juntamente com a macro economia informal, segundo a revista Veja, edição 107, 
abril, de 12 de julho de 1989, faturava mais de 100 bilhões de dólares por ano e que o 
então Ministro Maílson da Nóbrega, representava em torno de 40o/o do produto interno 
bruto elo País. 

Na v isão crítica de ] o sé 
Eduardo Faria, a tendência da lin
guagem na ordem jurídico-políti
ca liberal prima pela abstração e 
generalização ou indeterminação 

de suas normas, com tendência a 
ampliá-las procurando controlar 
re lações sociais contraditórias 
cada vez menos "reguláveis", pe
los processos jurídicos formais 
escritos e tipificantes , bem como 
integrar o universo dos litígios, 
incogruências e tensões decorren
tes dessas relações mediante tex
tos legais dotados de uma apa
rência de objetividade, imparcia
lidade e coerência 16 . 

O direito do Estado inter
vencionista caracteriza -se pela fle
xibilidade, em decorrência de 
normatização verticalizada, atra
vés do caminho de instruções 
normativas, resoluções administra
tivas, decretos-lei, medidas pro
visórias, acarretando maiores in
certezas sobre o seu alcance e sen
tido 17

. 

A repressão do abuso do po
der econômico, calcado na domi
nação do mercado, na eliminação 
da concorrência, no aumento ar
bitrário dos lucros, visa a chama
da justiça social da empresa pri
vada. 

Em decorrência dessa ten
dência, o Constituinte de 1988 
erigiu a "defesa do consumidor" 
como princípio de "ordem eco
nômica" (artigo 170, inciso V) ao 
lado dos consagrados princípios 
da livre iniciativa e da proprieda
de privada, todos, no entanto, à 
luz dos ditames da justiça social. 

E p ara instrumentalizar a 
defesa do consumidor, embora 
com retardo, o Congresso Nacio
nal, diante do comando do artigo 
48 do Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, promul
gou a Lei nº 8.078, de 11 de se
tembro de 1990, o chamado Có
digo de Proteção e Defesa do 
Consumidor, legislação "de ordem 
pública e interesse social" , con
forme expressa no artigo 1 º . 

Representou importante 
passo na efetivação da sistemati
zação das normas protetivas do 
consumidor, dada sua flagrante 

10 BRICOLA, Franco, apud TORON, Alberto Zacharias. "Aspectos Penais da 
Proteção ao Consumidor" in Fascículos ele Ciências Penais (Criminaliclacle Econômica 
e Contra o ,Çonsumiclor), voL 4, nQ 2, Sergio Faoris editor, P. Alegre, 1991, p. 48. 

13 ZANELLATO, Marco Antônio- idem, p. 89/ 90. 

11 NERY JR. Nélson - "Código Brasileiro ele Defesa do Consumidor. Comentado 
pelos Autores do Anteprojeto", Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1991, p. 272. 

12 ZANELLATO, Marco Antônio -"O Direito Penal Econômico e o Direito Penal 
ele Defesa do Consumidor como Instrumentos ele Resguardo da Ordem Pública Eco-
nômica", in Revista Justitia 160/89. · 

14 BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcellos- ob. cit. p . 107. 
15 DOTTI, René Ariel - "Direito Penal Econômico e a Proteção do Consumi

dor". In: Reforma Penal Econômica, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p . 185 a 223 . 
16 FARIA, José Eduardo. "O Modelo liberal de direito e Estado" in "Direito e 

Justiça - A Função Social do Judiciário" , Organizador: José Eduardo Faria, Ed. Ática , 
São Paulo, 1994, pp. 19/ 35 . 

17 Idem. 



vulnerabilidade diante da sober
ba agressividade do mercado for
necedor. 

E a tutela penal do consu
midor represe nta e lemento de 
integração aos objetivos de equi
líbrio nas relações entre fornece
dor (o mais forte) e o consumi
dor (o vulnerável) , conforme pre
coniza o Código de Defesa do 
Consumidor, ao estabelecer a Po
lítica Nacional das Relações de 
Consumo (artigo 4º, III) . 

5. Da vantagem da unifor
matização e sistematização 

Do já demonstrado retalha
mento da legislação penal contra 
as relações de consumo, sobres
sai-se a ne cessidade d e aglu 
tinação sistemática das normas 
pertinentes . 

A aglu tinação , num proces
so de sistematização , exige o are
jamento consistente em selecio
nar e melhor sistematizar os tipos 
penais prote to res das relações 
econômicas consumeristas. A ta
re fa é desafiad o ra , da d a as 
multifárias facetas dos fatos cri
minosos econômicos (abrangente 
dos crimes contra as relações de 
consumo), bem assim da dificul
dade de sua punição, tendo afir
mado Dotti, que "as dificuldades 
na formação da prova, principal
mente quando houver auxílio, 
instigação, ou qualquer forma de 
participação oriunda de outros 
países, juntam-se às vicissitudes 
anteriormente expostas para fazer 
da teoria e da prática do delito 
econômico um itinerário de difi
culdades. Mas que podem e de
vem ser superadas" 18

. 

A "inflaçã o legis la tiva ", 
aponta Dotti 19, desperta a preo
cupação qu anto aos efeitos da 
hipercriminalização. A tendência 
d e interve n ç ã o mínima , d a 
descriminalização ou mesmo do 
abolicionismo penal, não pode 
vingar diante de um processo de 
soberba inflação penal legislativa , 

18 DOTII, René Ariel - idem, p.210. 
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notadamente em se tratando de 
criminalidade de natureza econô
mica, onde os fatos alteram-se 
com rapidez e exigem, por vezes, 
medidas de impacto e de eficá
cia. 

Daí d ecorre a necessária 
prudência e cuidado do legisla
dor no processo seletivo de fatos 
criminosos, com o estabelecimen
to de critérios próprios e especí
ficos da matéria, evitando confli
to com os demais sistemas penais, 
antes, harmonizando-os. 

"A existência de uma gran
de variedade de tipos abertose de 
normas penais em branco no con
texto d a legislação dos de litos 
antieconômicos recomenda que 
sejam eles tratados em diplomas 
especiais - como ocorre , aliás , na 
generalidade dos sistemas de ou
tros p a íses -
sem que tal so-

nha implicar na sua alteráção 
sistêmica, pois o código oferece 
diretrizes gerais aplicadas à defe
sa do consumidor, que não se es
gota no âmbito de suas normas e 
oferece segurança na persecução 
penal. 

O Código de Defesa do Con
sumidor, assim tratado pela Cons
tituição Federal 2

\ que traz as ca
racterísticas apontadas por Manuel 
Arauz Castex, quais sejam: uni
dade conforme venha a "unificar 
em seu conteúdo as regras jurídi
cas relativas a um ramo do direi
to" , exclusividade, por "conter to
das as regras jurídicas gerais so
bre a matéria, com derrogação das 
disposições até então vigentes" , e 
sistematização, por trazer "orde
nação, subdivisão e metodização 
da matéria versada'122

, se comple-
ta com a inte 
gração elas nor

lução possa ser 
int e rpr e t a d a 
como a redu
ção do direito 
penal econômi
co a uma cate-

" ... a a tuação do Ministé

rio Público no aspecto 

mas pe nais que 
tra tam da tutela 
p e nal da s re la
ções de consumo 
e que estão fora 
do citado diplo
ma legal, fazendo 
concre tizar a 
tipologia penal 
específica. 

criminal é de importân-

cia para a efetivação do 
go ria menor, 
no âmbito de 
um direito pe
nal secundá
rio" 2o. 

respeito aos direitos 

essenciais do consumi-

dor e das regras de 

mercado pertinentes." À luz d as 
re fe rê nci a s d e 
Cas tex, afirma 
Antônio Chaves 

O proces
so de sistemati
zação é neces-
sário e exige, nos delitos econô
micos do consumo, tratamento 
apartado e diferenciado das legis
lações esparsas, pois a prática de 
situar-se em normas dispersas é 
contraproducente e leva ao pró
prio enfraquecimento da tutela pe
nal do consumidor. 

Assim, urge que essa siste
matização ocorra para integrar os 
tipos disp e rsos em diplomas 
legislativos aos delitos já previs
tos no Código de Defesa do Con
sumidor, fazendo com que este 
corpo de normas mantenha a uni
dade necessária sem que isso ve-

que "com isso cumpre o código a 
sua missão de permitir um cabal 
conhecimento das leis, tão impor
tante para que se atuem na socie
dade os valores jurídicos (segu
rança, ordem, solidariedade, paz, 
justiça), facultando ao estudante , 
ao jurista, ao juiz e mesmo ao ci
dadão, encontrar a expressão da 
regra jurídica geral corresponden
te à sua conduta ou à alheia em 
qualquer situação evitando dúvi
da no tocante a se está ou não 
em vigor, e qual é a norma que 
COITesponde a cada procedimen
to" 23. 

Esse enxugamento, ainda , 
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das diversas disposições penais 
aplicáveis às relações de consu
mo, amainaria a pecha de normas 
intervencionistas, por vezes carac
te rizadas como retóricas. 

6. Atuação do Ministério PÓ
blico na defesa do consumidor no 
aspecto penal 

O Código de Defesa do Con
sumidor ao estabelecer, embora 
de forma concorrente, os legiti
mados para a defesa do consumi
dor em juízo, deixa implícita a 
preferência pelo Ministé rio Públi
co, seja por legitimá-lo em primei
ro lugar (artigo 82, I) , seja por 
habilitá-lo ao controle de cláusu-
la contratual abusiva (a rtigo 51 , § 
4º), quer seja por incumbí-lo como 
fiscal da lei, se não fo r o autor de 
ação coletiva para defesa de inte
resses individuais homogêneos, e, 
ainda, por estabelecer como pare 
ticipante da execução da Política 
Nacional das Relações de Consu
mo as "Promotorias de Justiça de 
Defesa elo Consumido r" , entre 
outras atribuições, em consonân
cia com o disposto no art. 127 ela 
Constituição Federal. 

E a atuação do Ministério 
Público no aspecto criminal é de 
importância para a efetivação do 
respeito aos direitos essenciais do 
consumidor e elas regras de mer
cado pertinentes . Cite-se, como 
exemplo, a Promotoria de Justiça 
de Defesa do Consumidor de 
Curitiba, que conhece de tode 
os inquéritos policiais oriundos ela 
DELCON , ou d e outras não 
especializadas, em matéria perti
nente aos delitos do consumo. 
Essa atribuição retirada da Promo
toria de Investigação Criminal -
PIC, além de oferecer efetiva re
pressão ao fato penal do consu
mo, auxilia sobremaneira na pre
venção de outras práticas, por 
desestimulá-las, ensejando que o 
membro do Ministé rio Público 
tenha uma visão geral e global das 
práticas criminais contra o consu
mo. Além do que , a atuação acl-

19 DOITI, René Ariel - "Algumas Reflexões sobre o Direito Penal dos Negó
cios", p. 201. 

20 DOTII, René Ariel - "0 Direito Penal Econômico e a Proteção do Consu
midor", p. 207. No entanto, o autor defende a integração da legislação pe1tinente ao 
Direito Penal do Meio Ambiente, em capítulo específico, no Código Penal (v. "Meio 
Ambiente e Proteção Penal". In R. Inf. Legisl. Brasília, a.27 n.1 08 out./dez. 1990, 
p.p. 127 a 146. 

21 Art. 48, do "Ato elas Disposições Constitucionais Transitórias": "0 Congres
so Nacional, dentro ele cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elabora
rá código ele defesa elo consumidor. " (grifamos) 

22 CASTEX, Manue l Arauz - "Derecho Civil", Parte Geral, tomo I, Bueno Aires, 
Tecnicojurídica , 1965 , pp. 73-82, apucl CHAVES, Antônio- "tratado de Direito Civil", 
RT, São Paulo , 1982, p . 197. 

23 CHAVES, Antônio - ob. cit. supra, p . 197 . 
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ministrativa-conciliatória e cível da 
Promotoria do Consumidor se tor
na da mesma forma mais facilita
da, pela certeza do infrator de que 
o procedimento investiga tório 
preliminar ou o inquérito civil alí 
instaurado, de imediato se torna
rá, conforme o caso, ação penal. 
Essa experiência é paupável e 
verificável. 

A unidade sistemática das 
normas penais das re lações de 
consumo evita o chamado confli
to aparente de normas, onde há 
crimes aparentemente similares, 
cuja distinção exige aplicação de 
processo interpretativo , quer seja 
judicial ou doutrinário . 

E a incumbência constituci
onal do Ministério Público na 11de
fesa da ordem jurídica 11 e dos 11 in
teresses sociais11 (característica da 
Lei 8.078/ 90 - artigo 1 º -do Códi-eo de Defesa elo Consumidor) se 
queda arrefecida seja pela aparen
te e efetiva dificuldade de ade
quação pelo titular ela ação pe
nal, po rque a diferenciação entre 
determinadas condutas típicas se 
constitui , não raras vezes, em su
til ezas qu e nem se mpre são 

' 

CAR.TA.S 

Exmo. Sr. Dr. 
Jair Cirino elos Santos 

assimiláveis ou que proporciona 
motivo de extensas discussões ju
rídicas. 

Essa dificuldade de conhe
cimento adequado pelos diferen
ciados diplomas legais evita que 
haja uma aplicação correta das 
normas, proporcionando, repeti
elas vezes , pedidos de arquiva
mento de inquéritos policiais, pelo 
agente ministe rial, por estar con
vencido da atipicidade do fato. 
Isso demonstra que a especiali
zação, em matéria ele crimes do 
consumo, é importante. 

Em razã o dessa possíve l 
flutu ação inte rpretativa, pode , 
também, ocorrer conflito positivo 
ou negativo de atribuições, seja 
entre delegacias ou promotorias, 
especializadas ou não, ou mesmo 
entre os Ministérios Públicos Es
taduais e o Federal. 

De igual forma, a incerteza 
da norma aplicável, induz à inci
dência de "habeas corpus 11 para 
trancamento ele inquéritos polici
ais decorrente dessa assistemática 
legislativa dos crimes contra as 
relações de consumo e oferece 
válvula de escape para a impuni-

Presidente da Associação Paranaense do Mi
aistério Público 
~uritiba - PR 

Laranjeiras do Sul, 03 de março de 1997 

Prezado Colega: 

Venho por meio deste encaminhar-lhe fo
tografia alusiva ao Encontro do Grupo de Estu
dos Octacilio VieiraArcoverde, realizado em 
Barracão/PR, no dia 27 de fevereiro de 1997, 
juntamente com o Centro de Apoio das Pro
motorias de Defesa do Consumidor, para ser 
publicado no JAMP- jornal da Associação 
do Ministério Público do Paraná. 

dade de infratores fornecedores 
de produtos e serviços. 

7. Conclusões 
a) A tutela penal das rela

ções de consumo se constitui em 
instmmento de implementação do 
objetivo ele harmonia e equilíbrio 
nas relações entre fornecedores 
e consumidores; 

b) As normas penais qu e 
erigem a delitos condutas contra 
as relações ele consumo integram 
a ordem penal econômica, por tra
tarem da produção , circulação, 
distribuição e consumo de pro
dutos e serviços; 

c) A dispersão dos fatos tí
picos contra as relações de con
s umo p o d e e n se ja r o a rr e
fecimento da persecução penal 
dos infratores; 

d) A sistematização de nor
mas jurídicas penais de consumo, 
no corpo do Código de Defesa 
do Consumidor, concretiza um 
p rocesso ele uniformização e se-

leção dos tipos penais . 
e) A integração d os tipos 

penais esparsos no Código ele 
Defesa do Consumidor oferece 
maior segurança na aplicação dos 
princípios da tutela das relações 
consumeristas, e implica em van
tagem por oferecer segurança tan
to para o implementador no di
reito penal do consumidor, quan
to certeza para o fornecedor im
putado da prática do fato ilícito 
contra as relações de consumo. 

f) A atuação do Promotor ele 
Justiça do Consumidor na área 
penal, proporciona um conheci
mento mais profundo e especi
alizado elos delitos do consumo e 
auxilia na resolução das questões 
administrativas e cíve is que exer
cer cumulativamente. 

CIRO EXPEDITO SCHERAIBER 
Promotor de Justiça 24 

24 O autor é membro do Ministério Público do Estado do Paraná, atuando na 
Promoto ria de justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba . 

Na foto , encontram-se (da esquerda para 
a dire ita): Camille Dib Crippa (Francisco 
Beltrão), Cristine Bonamigo (Coronel Vivida), 
Ciro Schraiber (Curitiba - Centro de Apoio), 
Guilherme Freire Barros Teixeira 
(Capanema), Arion Rolim Pereira (Curitiba 
Centro de Apoio), Vitório Alves da Silva 
Junior (Palmas), Edmundo Sidoli.(Santo An
tônio do Sudoeste), José Américo Penteado 
de Carvalho C Coordenador - Palmas), Louren-

ço Figueira (Francisco Beltrão), DiegoFernandes Dourado (Pato Branco), Cristina Corso 
Ruaro (Barracão), e Cláudio Cortesia (Quedas do Iguaçu). 

Sendo o que tinha para o presente momento, aproveito o ensejo para ma nifestar-lhe 
minhas expressões de estima e da mais alta consideração . 

CRISTINA CORSO RUARO - Promotora de Justiça 
Coordenadora do Grupo de Estudos 

''Octacílio Vie ira Arcoverde" 
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Reflexões sobre a eleição dos Representantes da classe no 
Conselho Superior do Ministério Público e a sua importân

cia para o progresso e aperfeiçoatnento da Instituição 
Primeira Parte 
Considerações gerais e uma breve re

flexão sobre uma recente agressão do gover
nador à independência do Ministério Públi
co de Sergipe. 

I- Considerações Gerais 
Bienalmente, cada Ministério Público es

tadual realiza eleição direta, entre os integran
tes da carreira, para escolha dos nomes que irão 
representar a classe no Conselho Superior do 
Ministério Público, a exemplo do que ocorre com 
lista tríplice para escolha do Procurador Geral 
de Justiça. 

A eleição dos Representantes da Classe no 
Conselho Superior constitui um fato da maior 
importância não só para os membros da Insti
tuição, como também para a sociedade civil, por
quanto o Conselho Superior detêm em si pode
res de decisão, de superintendência geral e de 
fiscalização de cada Ministério Público Estadu
al. 

Apesar da importância dessa eleição, nem 
a sociedade civil, nem os Ministérios Públicos 
Estaduais têm dado a ela a necessária atenção. 

Isso decorre do fato de que , em muitos 
Estados, a exemplo do que ocorre com a elei
ção da lista tríplice para escolha do Procurador 
Geral, também a eleição dos Representantes da 
classe no Conselho Superior tem sido, simples
mente , formalidades homologatórias dos nomes 
previamente escolhidos pela minoria dirigente. 

Embora em nosso Estado essa regra tenha 
se aplicado no passado, no presente , porém, es
tão aparecendo sinais de um novo tempo de 
transformação nas estruturas de poder do nosso 
Ministério Público, com o objetivo exclusivo de 
se conquistar um Ministério Público verdadeira
mente democrático, independente e 
parti c i pativo. 

A conquista de um Ministério Público com 
esse perfil, representa uma grande vitória para 
a sociedade e p ara a própria Instituição. 

A verdadeira democracia nos procedimen
tos internos de escolha dos dirigentes do Parquet 
é o único caminho para que se possa conquis
tar a real independência dos Ministérios Públi
cos Estaduais. 

Em nosso sentir, essa independência cons
titui a mais importante e necessária conquista a 
ser alcançada pelos Ministérios Públicos dos Es
tados. 

Não há como negar que tem sido muito 
tímida a atuação dos Ministérios Públicos em 
relação aos Governos Estaduais que, em alguns 
casos, demonstram claramente uma real falta de 
reconhecimento e de respeito a essa indepen
dência. 

2. A agressão do Governador à indé
pendência do Ministério Público de Sergipe 

Aqui em Sergipe, neste final de novem
bro/ 96, o nosso Ministério Público recebeu uma 
violenta e injusta agressão à sua independência 
por parte do Governador Albano Franco . . 

Sua Excelência, unilateralmente, sem ne
nhum aviso-prévio, consideração ou atenção de 

qualquer natureza à Instituição, determinou ver
balmente a sustação do pagamento dos venci
mentos da classe, na véspera de sua realização, 
quando os contra-cheques já haviam sido distri
buídos, com a finalidade deliberada de impedir 
o pagamento a alguns membros do Parquet do 
adicional de um terço, vantagem essa assegura
da na legislação vigente e formalmente já 
deferida pelo Procurador Geral, após aprova
ção das Comissões de Assuntos Institucionais e 
Administrativa do Colégio de Procuradores de 
Justiça. 

Pela forma como foi praticado, esse ato, 
além de representar injusta desconsideração e 
desatenção aos membros do Parquet e um gra
ve desrespeito a independência elo nosso Mi
nistério Público, configura uma grave violação 
à Constituição e Leis vigentes. 

A reação imediata ela Instituição fêz-se atra
vés ele um ofício enérgico a sua Excelência , que , 
em razão de alguns equívocos nele contidos com 
relação à interferência ele membros do Judiciá
rio na conduta elo Governador, não será mais 
enviado a sua Excelência. 

''Na verdade, o cumprimento da 

lei em relação a infratores que 

estão no Poder é que recebe o 

estigma de radicalismo, porque 

no Brasil existe uma cultura de

plorável de apenas aplicar-se a 

lei contra os pequenos." 

Decidiu-se, porém, continuar a luta no 
âmbito elo Judiciário para fazer valer os direitos 
elos membros da Instituição que foram prejudi
cados pela ação do Governador. 

Diante de uma situação dessa natureza, vê
se como é importante a independência elo Mi
nistério Público. 

Se o Governador tivesse convicção ele que 
essa independência existe na prática, certamen
te não a teria agredido tão injusta e gravemen
te . 

A conduta elo Governador foi injusta, gra
ve e discriminatória. 

Injusta, pela carga de desatenção com que 
foi realizada, ferindo os princípios que elevem 
presidir as relações entre os Poderes e as Insti
tuições Independentes. 

Grave, porque representa uma postura de 
alguém que deliberadamente decide colocar-se 
contra a Lei. 

Discriminatória, porque sua Excelência 
não mandou sustar o pagamento elos Deputa
dos quando receberam (e parece que ainda con
tinuam recebendo) salários dobrados, mesmo 
após uma decisão do .Tribunal de Contas consi
derando-se inconstitucional. 

Os Deputados ele Sergipe recebei-am ( e 
parece que ainda continuam recebendo) um ter
ço a mais do que os Deputados Federais e Se
nadores, afrontando a Constituição. 

Porém o Governador, ciente disso, não dei
xou ele repassar os recursos para o pagamento 
elos Senhores Deputados , como fez agora com 
o Ministério Público, sem aviso prévio, sem aten
ção ~ sem qualquer consideração aos dirigentes 
elo Orgão. 

Esse episódio revela claramente que o Go
vernador não tem nenhum respeito pela inde
pendência do Ministério Público. 

Talvez isso ocorra porque a independên
cia não é coisa apenas ele papel e sim, ele práti
ca na ação. 

Por ser um imperativo legal e também para 
que essas coisas não aconteçam é que se torna 
absolutamente necessário que os Ministérios 
Públicos Estaduais afirmem, na prática , a sua 
independência em relação aos Governos Esta
duais , investigando e apurando, com rigor, aa 
improbidades administrativas que forem prat~ 
caclas nessa esfera ele Poder. 

Entendemos que há absoluta necessidade 
ele rigor"nessa apuração, porque, se e le não exis
tir, corre-se o risco ele se adentrar no te rreno da 
omissão. 

Esse rigor eleve ser compreendido como 
ficleliclacle a lei , como legalidade. Não existe, 
nesse particular, meio termo. 

Se a conduta elo Ministério Público não 
for impulsionada pelo comando ela. Lei , ela en
tra inevitavelmente para o terreno ela omissão. 

Nesses termos , deve-se preferir a 
raclicaliclacle à omissão. 

Na verdade, o cumprimento ela lei em re
lação a infratores que estão no Poder é que re
cebe o estigma ele radicalismo, porque no Brasil 
existe uma cultura deplorável ele apenas apli-
car-se a lei contra os pequenos. A 

Se a atuação elo nosso Ministério Públ~ 
tivesse sido mais independente em relação aos 
Governantes Estaduais certamente não estaría
mos experimentando o sabor amargo ela humi
lhação que o Governador impingiu a nossa Ins
tituição. 

O novo tempo sinaliza para a afirmação 
dessa independência. E o caminho é o elas elei
ções. 

O poder está nas mãos ela classe. 
É preciso que o Governador Albano Fran

co nunca mais possa escolher o Chefe ela nossa 
Instituição. 

Que a escolha seja feita pela classe, ago
ra, levando em consideração a presente humi
lhação que ele lhe impingiu. 

Para isso, eleve-se oferecer em 1998, como 
prato também amargo, ele opção ele escolha, três 
nomes elo seu desagrado, porém que sejam, ao 
mesmo tempo, pessoas ela estima e confiança 
da classe, devidamente preparadas para o exer
cício desse munus. 

Certamente esse é o caminho que facilita
rá a concretização ela nossa independência. 

A ausência ele vínculos pessoais com os 
Governantes, sem dúvida, é um importante 
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contributo para que as relações entre eles e os 
Membros do Ministério Público se realizem es
tritamente na esfera dos interesses puramente 
institucionais , o que facilitará o desempenho das 
nossas atribuições e a afirmação da nossa inde
pendência. 

Porque entendemos que o caminho para 
as necessaárias transformações do nosso Minis
tério Público é o das eleiÇões democráticas, é 
que estamos escrevendo esse trabalho com o 
objetivo de realçar alguns aspectos importantes 
do processo eleitoral e elos cargos a serem ocu
pados, assim como fizemos com relação a elei
ção ela lista tríplice para escolha do Procurador 
Geral. 

Como a grave agressão que o Governador 
impingiu a inde pendência do Ministério Públi
co, pode encontrar sua adequada resposta via 
processo ele itoral , colocamo-la, como tema cen
tral dessas considerações iniciais, a fim ele os 
colegas compreendam quão urgente é a neces
sidade ele se libertar o Ministério Público ela in
flu ência das oligarquias políticas que controlam 
o Poder nos Estados ·do Nordeste Brasileiro. 

Segunda Parte 
1. O que é o Conselho Superior do Mi

.&istério Público? 
• O Conselho Superior do Ministério Públi-

co é o Órgão que tem como finalidade fiscali
zar e superintender a atuação elo Ministério 
Público, bem como velar para que os seus prin
cípios institucionais sejam ple namente cumpri
elos. 

O Novo Dicionário Básico ela Língua Por
tuguesa, ele Aurélio Buarque ele Holanda, ensi
na que fiscalizar significa 11velar por: vigiar exa
minando. Submeter a atenta vigilância, sinclicar 
(a tos ele outrem) 11

• 

Esse mesmo Dicionário pre lec iona que 
superintender significa: 1. Dirigir (repartição, 
empresa, comissão, obras, e tc), na qualidade de 
chefe. 2. Inspecionar e supervisionar11

• 

Examinando-se as atribuições do Conse
lho Supe rior do Ministério Público, observa-se 
que , na verdade, esse Órgão tem uma grave e 
-ortantíssima responsabilidade na condução 
• destinos do Ministério Público. 

Não é nenhum outro órgão, é, por força 
ela lei, o Conselho Superior quem tem o dever 
lega l ele fiscalizar e superintender a atuação 
do Ministério Público. 

Conclui-se, portanto , que a atuação elo 
Ministério Público é ele responsabilidade tam
bém elo Conselho Superior a partir elo momento 
em que e le, com os poderes de fiscalização e 
superintendência que lhe foram conferidos, não 
intervier nessa atuação para proporcionar-lhe 
algum tipo ele ajustamento que porventura se 
fa ça necessário . 

2. O poder de decisão do Conselho 
Superior 

O Conselho Superior elo Ministério Públi
co é composto ele cinco membros, sendo três 
Representantes da Classe, o Procurador Ge
ral ele Justiça e o Corregedor Ge ral do Ministé
rio Público. 

Como as decisões desse Órgão são toma
elas por maioria simples de votos, o reá! poder 
de decisão dele pertence à Classe, que nele está 
representada por três membros. 

Ocorre, todavia , que a Classe, até aqui, 
não tem dado a necessária importância a esse 

poder que tem dentro do Conselho Superior, 
estabelecendo vínculos e relações diretas com 
os Procuradores que a representam objetivando 
o pe rfe ito cumprimento do mandato que lhes 
fo i conferido. 

3. A natureza das funções dos Repre
sentantes da classe 

Ao se investirem no Cargo de Conselheiro 
Representante ela classe, os Procuradores ele Jus
tiça ficam vinculados a um mandato (represen
tação) que lh es foi outorgado . Como os 
outorgantes são Procuradores e Promotores ele 
Justiça que, nessa condição, estão aptos a ofe
recer uma excelente contribuição para o fiel 
exercício elo mandato , faz-se necessário que se 
estabeleça entre os Representantes e os Repre
sentados um canal ele comunicação a fim ele que 
a Representação seja enriquecida com os recur
sos culturais e intelectuais ele todas as partes 
envolvidas. 

Nesse novo tempo, em que a classe está 
mais unida e organizada em torno da sua asso
ciação é necessário que e la estabeleça um canal 
ele comunicação com os seus Representantes no 
Conselho Superior, a fim ele que seja por eles 
cientificada periodicamente elos atos praticados 
em razão elo mandato, trocando idéias , ofere
cendo contribuições e até fazendo re in
vinclicações aos seus representantes, tudo com 
vistas ao aperfeiçoamento da nossa Instituição. 

"Recentemente a não inclusão de 

dois dos mais eminentes, inteli

gentes e cultos Procuradores 

candidatos na lista sêxtupla 

causou perplexidade em toda a 

classe do Ministério Público." 

Não poderá haver uma boa representação 
se não houver um canal ele comunicação entre 
os representantes e os Representados. 

4. Os Representantes da classe não são 
representantes da Procuradoria Geral 

Defendemos que eleve existir uma perfei
ta harmonia e integração entre os Representan
tes ela Classe no Conselho Superior e o Procura
dor Geral ele Justiça, porém deve-se evitar que 
exista um alinhamento e m torno das idéias elo 
Chefe ela Instituição, ao p onto ele o Conselho , 
como Órgão Superior à Procuradoria Geral , 
descaracterizar-se e passar a funcionar como sim
ples órgão ele homologação ela vontade elo Pro
curador Geral e ele assessoramento elos seus pro
je tos. 

O Conselho Superior, como Órgão 
Colegiado ele Superintendência, eleve ser a ma
triz ele boas diretrizes e órgão ele controle ele 
atuação da Procuradoria Geral, num clima de 
mútuo respeito , independência e colaboração. 

Quanto mais indepe ndentes forem os Re
presentantes ela classe em relação ao Procura
dor Geral ele Justiça (seja ele quem for) , mais 
fácil será a tarefa ele imprimir ao Conselho Su-

perior uma atuação rigorosamente dentro elas 
diretrizes legais. 

5. Quem promove e remove os mem
bros do Ministério Público? 

Muita gente talvez não saiba, mas as pro
moções dos membros do Ministério Público não 
são decididas pelo Procurador Geral de Justiça . 
Quem promove, em verdade, são os membros 
do Conselho Superior. A Procuradoria Geral 
apenas formaliza as promoções que os mem
bros elo Conselho Superior fize ram. 

De acordo com o art. 36 , inciso II da Lei 
Orgânica do Ministério Público, compete ao Con
selho Superior 11 inclicar ao Procurador Geral de 
Justiça, em lista tríplice, os candidatos a remo
ção ou promoção por merecimento 11

• 

Já no §4 elo art. 59 da mesma legislação 
obrigatória, a escolha recairá no membro elo Mi
nistério Público mais votado ... 11 

Como se vê , em verdade , quem tem o po
der ele promover são membros elo Conselho Su
p erior. 

Como os Representantes da classe têm a 
maioria nesse Conselho, ela (a classe) eleve fis
calizar para que os seus representantes conti
nuem exercendo esse poder com total indepen
dência, valorizando exclusivamente o mérito elos 
candidatos , apurado através ele critérios objeti
vos e transparentes, não sofrendo interferência 
das preferências pessoais ele quem quer que seja, 
tudo aliás . como está previsto na nossa legisla
ção . 

6. A escolha do Desembargador 
Também é atribuição do Conselho elabo

rar a lista sêxtupla com v ista a escolha do 
Desembargador representante do Ministério Pú
blico no Tribunal ele Justiça elo Estado. 

Também, aqui, a classe pode oferec::er im
portante contribuição aos seus rep resentantes 
objetivando a que a escolha seja a mais perfeita 
possível , evitando que outros crité rios senão o 
elo mérito , sejam levados em consideração no 
momento ele se elaborar a lista sêxtupla . 

A contribuição da classe far-se-ia através 
de reuniões com os seus representantes, para 
opinar sobre o mérito dos candidatos. 

Recentemente a não inclusão de dois dos 
mais eminentes, inteligentes e cultos Procura
dores candidatos na lista sêxtupla causou per
plexidade em toda a classe do Ministério Públi-
co. 

A lembrança desse episódio recente é fei 
ta , apenas , com o propósito de realçar a grande 
responsabilidade que todos temos no processo 
ele aperfeiçoamento ela nossa Instituição. 

7. O concurso público e o Conselho Su
perior 

Entre as atribuições do Conselho Superior 
está aquela de eleger os membros do Ministé rio 
Público que integrarão a Comissão de Concurso 
para ingresso na carreira. 

É desnecessário realçar a importância elo 
concurso público para o trabalho do Ministério 
Público, porquanto a qualidade dos concursados 
vai refletir diretamente no desempenho geral da 
Instituição . 

Se o Conselho escolhe os melhores no
mes , essa escolha terá uma consequência posi
tiva no resultado final elo concurso, com a sele
ção de candidatos em condições ele serem ex
celentes Promotores ele Justi_ça e profissionais 
que muito engrandecerão o Orgão . 



8. O Conselho, as recomendações e o 
aprimoramento dos serviços 

Importantes atribuições do Conselho Su
perior elo Ministério Público são as ele sugerir 
ao Procurador Geral a edição ele recomendação 
sem caráter vinculativo aos órgão elo Ministério 
Público para o desempenho ele atribuições, bem 
como propor medidas objetivando o aprimora
mento dos serviços. 

Como se vê, tem o Conselho a faculdade 
ele contribuir para o bom desempenho elos di
versos órgãos do Ministério Público, elaboran
do projetos de recomendações e apresentando 
propostas ele medidas concretas para o aprimo
ramento elos serviços. 

Nesse particular, membros Representantes 
ela classe poderiam ser canais importantes para 
que ela (a classe) possa influir no processo ele 
aperfeiçoamento da Instituição, apresentando as 
idéias, propostas e sugestões que entender con
venientes aos interesses ela Instituição. 

9. O Conselho e o Inquérito Civil 
O Conselho Superior elo Ministério Públi

co é que decide as promoções ele arquivamento 
elos Inquéritos Civis. 

Trata-se ele função ela maior relevância, 
porquanto, nos Inquéritos Civis normalmente se 
investigam graves lesões a interesses ele ordem 
coletiva. 

Este Colegiado também aprecia as promo
ções ele arquivamentos relativas a peças ele in
formações reunidas com o objetivo de apurar a 
ocorrência de lesão a interesse público. 

Essa atividade elo Conselho Superior tem 
uma importância social cada vez maior, porquan
to a sociedade civil está manifestando um inte
resse crescente pela atuação dos Representan
tes do Ministério Público nessa importante área 
de proteção aos interesses públicos. 

As deliberações elo Conselho, nesse parti
cular, refletem-se diretamente na sociedade, que 
deposita nesse Órgão as esperanças ele ver 
corrigida alguma injustiça que porventura ve
nha a ser praticada nos órgãos de execução elo 
Parquet. 

Vê-se, portanto, quão importantes são as 
deliberações do Conselho Superior nesta área, 
em razão ela repercussão no conceito e na ima
gem do Ministério Público perante a sociedade . 

Cumpre ao Conselho decidir, como sem
pre o faz , pela verdade, doa em quem doer, 
desagrade a quem desagradar. 

É o momento ele se iniciar um novo rela
cionamento entre os Representantes ela classe e 
a Associação que representa objetivando o ofe
recimento ele subsídios e contribuição para a 
tomada dessa importante decisão. 

10. Outras importantes atribuições do 
Conselho Superior 

O Conselho Superior é quem decide so
bre o vitaliciamento elos membros do Ministério 
Público, sobre a sua remoção compulsória e dis
ponibilidade . 

Também é quem indica o nome do mais 
antigo membro do Ministério Público para re
moção ou promoção por antigu idade , aprova 
os pedidos de remoção por permuta e autoriza 
o afastamento dos membros do Ministério Pú
blico para freqüentar cursos, congresso ou se
minário de aperfeiçoamento no País ou no Ex
terior. 

O Conselho, ainda, é quem escolhe o ad
vogado que integra a Comissão do Concurso, 
determina a verificação da incapacidade física , 

mental ou moral elos ca ndidatos a concurso de 
ingresso na carreira, bem como de membros ela 
Instituição e exercer outras atribuições previs
tas em lei. 

Parte Final 
Os sinais de uma nova realidade 
Aproxima-se um tempo ele . mudanças e 

transformações no Ministério Público. 
É uma rea lidade nova que se inicia e que 

não se pode evitar, porque segue o tempo que 
é invencível em sua marcha transformaclora. 

É inútil resistir ao tempo e vão é todo es
forço empreendido para vencê-lo. 

O progresso segue o impulso de uma lei 
ela vida que está presente e dá força ao proces
so ele transformação da sociedade . 

Ele tem o ritmo e a força do tempo e, quan
do chega, tudo transforma. 

Os sinais desta nova realidade estão pre
sentes nos acontecimentos do presente e pre
nunciam um porvir diferente. 

Esse tempo novo no Ministério Público 
deve ser um tempo ele fraterna união entre to
elos os seus membros, onde o respeito às dife
renças individuais sempre prevaleça e onde as 
idéias antagônicas possam conviver pacificamen
te num clima de entendimento e compreensão. 

Também será um tempo de muitas mudan
ças e transformações . 

Nessa nova realidade que se aproxima, o 
nosso Ministério Público deverá tornar-se mais 
participativo e democrático , permitindo que os 
colegas Promotores de Justip tenham uma par
ticipação mais efetiva nos Orgãos ele Comando 
da Instituição. Quanto mais talentos disponíveis 
uma Instituição dispuser, maiores são as suas 
chances de crescimento e progresso. 

Parece-nos injusto que os colegas Promo
tores não tenham assento no Conselho Superior 
na qualidade ele Representantes da Classe. Esta 
representação deveria ser composta de Procu
radores e Promotores ele Justiça. Não se justifica 
eles, que representam quase 80% elos integran
tes da carreira, não possuam representação pró
pria neste importante colegiado. 

Esta situação poderá ser modificada facil
mente através da alteração ela Lei Orgânica Es
tadual , visto que a Lei Federal nº 8.625/ 93 - que 
instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público - não impede que os colegas Promoto
res tenham assento no Conselho Superior ela 
Instituição. 

Também dentro dessa nova rea lidade, 
eleve-se reconhecer aos colegas Promotores o 
direito de concorrer na eleição da lista tríplice 
para escolha do Procurador Geral de Justiça, a 
exemplo elo que já ocorre em outras unidades 
da Federação. Aliás, trata-se de um direito asse
gurado pela Constituição Federal e que foi pos
tergado quando da elaboração da Lei Orgânica 
Estadual elo Ministério Público . 

O novo tempo é o tempo de um Ministé
rio Público mais democrático e participativo, o 
que certamente contribuirá para a valorização 
do mérito e para o engrandecimento da Institui
ção. 

O novo tempo não é algo fechado, porém 
uma realidade nova ele progresso aberta e dese
josa da participação ele todos que queiram na
vegar no barco do tempo com destino ao porto 
seguro do progresso. 

RENATO SAMPAIO 
Procurador de justiça de Sergipe 

ersartantes_ 
do Mês 

01 
Ahnir Cizaurre Fusco 
Liane Maria Nella Gehr 

03 
Domingos T. Ribeiro da Fonseca 

0 4 
Sonny Ma r tins Carneiro 

Margareth M. Pansolin Ferreira 
05 

Francisco Irineu Brzezinski 
06 

Lucia no Branco Lacerda 
Luciana Balbinot da Silva 

Márcia Todeschini 
Marcelo Pa ulo Maggio 

07 
Rossano Taborda Ribas 

08 
Mário Sérgio de A. Schirmer 
Maria Tereza Uille Gorn.es 
Celso Carneiro do A1naral 

Milton Riquelm.e de Macedo 
09 

Erv in Fernando Zeidle r 
10 

J oão Rodrigues de A lm.e ida Sobrinho 
Danielle Gon ça lves Thome 

11 
Re n e Krave tz 

Daniela Nunes Pinhe iro 
Manu e l E. da Conceição Romualdo 

12 
Didio Augusto Márche s ini 

13 
Lo u re n ç o A. Rodrigu e s Figue ira 

Walte r Cardoso da Silveira 
Edina Maria da Silva Macie l 

14 
B e nito Italo Pierri 

Antô nio Carlos N ervino 
15 

F rancisco José de Sou za 
Brasilino de Lima 

Marce!lo Augu sto C lero Mellu so 
Melvis Muchiuti 

16 
Gentil Barbosa da Silva 

P edro Carvalho Santos Assinger 
17 

Manoel Ruiz 
Carlos Aurélio Menarim Lopes 

Washington Luiz Santos 
: :t8 

Francisco Vercesi Sobrinho 
Isabel Cláudia Guerreiro 

19 
Rodrigo R. Chemim Guimarães 
Luiz Edu ardo Trigo Roncaglio 

Nilton Bussi 
20 

Sergio Renato Sinhori 
21 

Márcia da Silva Correia 
M arcelo Bortolini 

Mauro de Souza Castro 
J oão Carlos Madureira 

22 
A thos de Santa Theresa Abilhoa 

Léo Piva 
Gisela Marques Pereira Hecke rt 

23 
Cohnar José Ribeiro Campos 

João Gualberto Fonseca Caldas 
24 

Márcio Sarraceno Len1os Pinto 
Francisco Honório Arieta Negi-ão 

Carvilio da Silveira Filh o 
25 

Caio Quadros 
Edson Luiz Vidal Pinto 

Daniel Rmnaniuk da Silva 
Adyb Laidane 

26 
José Carlos Branco 

Geovanna Dias Ma neio 
27 

Romoaldo Flenik 
Terezinha Rezende Carula 

28 
Márcia Felizardo Rocha 
Marcelo Balzer Correia 

29 
Otávio Luiz Tonin 



Jurisprudência do STF e do STJ em nova edição
Agendado para o dia 10 deste rpês o aguardado lança
mento da 3ª edição da obra Jurisprudência Criminal 
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 
de Justiça, organizada pelo Procurador de Justiça Alfredo 
de O. Garcindo Filho . 

Atualizada até fevereiro de 1997 e em nova e agra
dável diagramação, a obra conta com duas entusiasma
das apresentações: do Ministro Felix Fischer e do Pro
motor de Justiça Marco Antonio Teixeira. 

Este, após assinalar tratar-se de trabalho de meticu
loso artesanato jurídico, incapaz ele provocar indiferen 
ças, destaca que o manejo do índice é confortável e o 
plano ela obra didático, varando-se, pacientemente, o arco 
das hipóteses criminais de maior relevância decididas no 
passado mais próximo. 

O Ministro .Felix Fischer, por sua vez , enfatiza que o 
vasto painel montado é de grande utilidade, tanto para 

'· 
estudantes como para operadores do Direito. E finaliza: 

lém do mais, já que nos recursos (v.g. especial e extraor
dinário) para os tribunais superiores só se discutem as 
denominadas questões de direito, este manual, com 
criteriosa seleção de acórdãos, deixa claro que: por uma,. 
a boa prática exige estudo e pesquisa; po1' outra, que é 
ilusória, produto de engano ou de desinteresse, a afirma
ção de ser o cotidiano forense, na área criminal, confi
nado às questões fáticas . 

Porque bancada pelo próprio autor, a tiragem da 
obra é limitada e os pedidos deverão ser encaminhados 
diretamente à APMP, já que, a princípio, não deverá ser 
comercializada em livrarias. 

Arma de quatro rodas - Teve enorme repercussão 
o julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Cente-

rio do Sul - PR, realizado no dia 21 de fevereiro/ 97, 
ocasião em que o veredito, por unanimidade, ditou pela 
condenação do motorista Carlos Domingos Pereira, 24 
anos, por prática de homicídio doloso, em razão de ter 
dado causa a acidente de trânsito com 1norte de duas 
pessoas que trafegavam em uma motocicleta. Consta na 
respectiva ação penal que o aludido motorista conduzia 
seu carro em velocidade excessiva, fazendo ziguezagues 
na pista, e mesmo avistando uma motocicleta que vinha 
em sentido oposto continuou a malsinada conduta, inva
dindo a pista contrária, culminando por atingí-la violen
tamente. A pena foi fixada em 7 anos e 7 meses de re
clusão. O resultado do julgamento deve-se, em grande 
parte, ao exaustivo e persistente trabalho desenvolvido 
pelos Promotores de Justiça que atuaram. no processo, 
especialmente Angela Maria Zamarian, que ofereceu de
núncia, Denis Pestana, que ofe receu alegações, e Nelsino 
Moura de Oliveira, que atuou· no Júri, eis que, com su
cesso, propugnaram pelo reconhecimento de que o de
nunciado agiu com dolo eventual. 

Reforma Administrativa - A APMP, s e gu indo es
tratégia uniforme estabelecida pela Confederação N a cio 
nai do Ministério Público - CONAMP, enviou d ocumento 
aos Deputados Federais Inocêncio de Oliveira ( PE), lí
der do PFL , Aécio Neves (MG), líder do PSDB, Gedde l 
Vieira Lima (BA), líder do PMDB, Adelmo Leã o (MG), 
líder do PPB, e Benito Gama (BA), líder do Governo n a 
Câmara Federal, enfatizando a necessidade de supres
são do inciso XII do artigo 3 7 da Reforma Adminis
trativa (subteto ou redutor), para que reste observa d a 
a cláusula pétrea da separação dos Poderes e respeitada 
a regra da autonomia e independência entre eles . 

Doutorado - Luiz Fernando Belinetti, promotor d e 
Justiça e professor da Universidade Estadual de Londri
na, defendeu tese de doutorado em Direito Processual 
Civil, no dia 2 de abril, na Pontifícia Universidade Cató
lica de São Paulo, obtendo aprovação com a nota 9 ,4. 
Na banca estavam presentes, dentre outros juristas d e 
renome, os professores Cândido Rangel Dinamarco e 
Tereza Alvim. Ao doutor Belinetti os cumprimentos d e 
sua entidade de classe, que identifica na brilha nte ca r
reira de jurista desse associado , um instrumento adicio
nal de fortalecimento da indelegável missão de defensor 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interes
ses sociais e individuais indisponíveis. 

Mercosul-Será realizado nos dias 22,23 e 24 de maio 
de 1997, tendo como organizadora e sede a Faculdade de 
Direito da Universidade do Chile , em Santiago, o VI Encon
tro Internacional de Direito da América do Sul , com o p a
trocínio do Ministério das Relações Exteriores e Ministério 
da Economia, Fomento e Reconstrução do Chile. O tema 
central será "Chile y el Mercosur en América Latina". A pro
moção do evento no Brasil foi delegada a Universidade do 
Sul de Santa Catarina - UNISUL, com coordenação interna
cional do professor Luiz Otávio Pimentel. São obje tivos a 
serem alcançados pelo Encontro: a análise e a v a loração 
crítica dos processos de integração que ocorreratn na Amé
rica do Sul, em especial o Mercosul, desde suas dimensões 
jurídicas, política, econômica, social e cultural - n ã o sendo 
vedada abordagem de outra natureza; a análise e a valoração 
crítica do Direito nos países do Continente e suas transfor
mações ; recolher idéias, opiniões e por sua v ez difundir o 
conhecimento sobre os processos de integração e d ireitos 
existentes na América do Sul; o desenvolvime nto e fortale 
cimento da cultura comunitária e jurídica sul-am e rican a; o 
interrelacionamento dos universitários , especia lista s e dos 
atores dos processos de integração e do meio ju ríd ico . Mais 
informações aos inte ressados em p articipar d o even to p o 
derão ser obtidas junto ao Departamento d e Ciê ncias Jurí
dicas d a UNISUL, fax (048) 621-3036 e fone (048) 621 -3055 , 
com a professora Ma ria Nilcé ia Juncklaus Preis. 

SERGIO RENATO SINHORI 
Editor Responsável 
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SEGURO DE CARRO DO 
PROCURADOR DE JUSTIÇA E DO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA TEM 
DESCONTO DE 42%. 

O Seguro Auto Gralha Azul, em convênio com a Associação Paranaense do 
Ministério Público está oferecendo uma oportunidade exclusiva para os Procuradores de 
Justiça e para os Promotores de Justiça e seus familiares: seguro de automóvel com 42 
por cento de desconto.* 

Além desse superdesconto, o Seguro Auto Gralha Azul vem com estas van
tagens: 

• Assistência 24 Horas, para socorro em situações de emergência, em todo o Brasil e 
países do Mercosul. 
Incluem-se aqui auxílio em caso de pane do veículo, reboque, transporte alternativo, 
estadia em hotel e assistência médico-hospitalar. 

• Assistência Rápida: um serviço exclusivo da Gralha Azul, para dar ao assegurado 
imediata assessoria em caso de acidente ou roubo do carro (serviço disponível em 
Curitiba e região Metropolitana). 

• Oficinas credenciadas. 

·Cobertura de acidentes pessoais. 

• No seguro de carro O Km, a garantia de um novo carro zero, pelo período de até 6 
meses da compra do veículo assegurado. 

• 5% de desconto para carro já com alarme. 

PAIS, FILHOS, 
ESPOSAS(OS) _, 

TAMBEM GANHAM 
O DESCONTO. 

Peça já uma proposta do Seguro Alto Gralha Azul, mesmo que você já tenha seguro do 
seu carro. Você vai sentir quanta diferença faz ter um seguro Gralha Azul , 

com 42 por cento de desconto. 
Ligue agora para o Banestado Corretora de Seguros (041 )322-8182, 

ramais 2004. 2014 e 2020 ou procure uma agência Banestado. 
Os nossos corretores estão prontos para atendê-lo. 

CORRETORA DE SEGUROS 

322-8182 
ramais 2004, 2014 e 2020 A SUA MELHOR PROTEÇÃO 
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