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Felix Fischer é empossado no 
Superior Tribunal de Justiça 

A posse elo procurador ele Justiça 
do Ministério Público elo Para

ná, Felix Fischer, como ministro do 
Superior Tribunal ele Justiça, ocorri
ela no dia 17 ele dezembro último, 
em Brasília, reuniu significativo con
tingente ele representantes da comu
nidade paranaense. Fischer, nomea
do pelo pres idente Fe rn and o 
Henrique, foi o nome mais votado 
pela própria Corte que hoje compõe, 
além ele ter sido referendado por una
nimidade em argüição a que se sub
meteu perante o Senado Federal. À 
solenidade ele posse e juramento, pre
siclida pelo ministro Romilclo Bueno de 
Souza, do STJ, estiveram presentes o 
presidente elo Supremo Tribunal Fede
ral, Sepúlveda Pertence, o ministro da 
Justiça, Nélson Jobim, o presidente do 

Tribunal de Contas da União, ministro 
Homero Santos, o procurador-geral ela 
República, Geraldo Brincleiro, a gover
nadora do Paraná em exercício, Emília 
Belinatti, o procurador-geral de Justiça 
elo Paraná, Olympio de Sá Sotto Maior 
Neto, o procurador ele Justiça decano 
ele nossa instituição, Antero ela Silveira, 
o secretário estadual de Justiça, Edson 
Luiz Viela! Pinto, o presidente elo Tri
bunal ele Justiça do Paraná, Cláudio 
Nunes elo Nascimento, o presidente elo 
T1ibunal ele Alçada, Dilmar Kessler, o 
presidente ela Associação elos Magis
trados elo Paraná, Guilhem1e Luiz Go
mes, representantes da Ordem elos Ad
vogados do Brasil, magistrados, advo
gados, parlamentares paranaenses elas 
bancadas da Câmara e do Senado, além 
de outras autoridades civis e militares. 

A Associação Paranaense elo Ministé
rio Público, que esteve apoiando seu 
associado Felix Fischer em todos os 
momentos da árdua empreitada, foi 
representada pelo presidente Ja ir 
Cirino dos Santos e pelo secretário 
Sergio Renato Sinhori , unindo-se na 
comemoração aos familiares (princi
palmente filhos e a esposa Sonia 
Bardelli , procuradora ele Justiça), .co
legas procuradores e promotores de 
Justiça paranaenses que formaram 
uma grande comitiva para homena
gear o ilustre empossado. 

O novo ministro, já no cba se
guinte à posse iniciou sua atividade 
judicante, relatando p rocesso de 
habeas corpus que llie foi distribuí
do e participando ele sessão em sua 
Turma julgadora. 



EXPEDIENTE 

JAMP-PR 
Órgão Infonnativo da Associação 

Paranaense do Ministério Público 

Elaboração 

APMP 

Tiragem 

1 mil exemplares 

Periodicidade 

Mensal 

Circulação 
Associados ela Entidade 

Diretoria ela APMP 

Presidente 

Jair Cirino elos Santos 

1º Vice-Presidente 

Saint Clair Honorato Santos 

2º Vice-Presidente 
Antônio Winkert Souza 

1 º Secretário 
Sergio Renato Sinhori 

2º Secretário 

Rubens Luiz Sartori 

1º Tesoureiro 
Valmor Antonio Padilha 

2º Tesoureiro 

Wilma de Sotomaior Siqueira 

Diretor de Patrimônio 

Acir Bueno ele Camargo 

Orador 

Paulo José Gallotti Bonavides 

Coord enador de Comunicação 

Rui Pinto 

Assessor de Assuntos Institucionais 

José Ivahy de Oliveira Viana 

Conselho Consultivo 

João Francisco de Assis 

Marco Antonio Teixeira 

Maurício Kuehne 

Editor Responsável 

Sergio Renato Sinhori 

Jornalista Responsável 
Antonio Celso Taborda 

DRT/ 728/ PR 

Fotolitos 

Autotraço 

Impressão 
Maxigráfica 

Projeto e Produção Gráfica 

Rotha Comunicação 

Endereço e fone da APMP 

Av. Cândido ele Abreu, 526 - Torre A 

10º anelar CEP 80530-905 

Centro Cívico 

Curitiba-PR Fone/ Fax: (041)352-2919 

+ Z,J.? n• ·&t·th W&N.f·' ·'·tut @úéZ:P&:Ifii·» 
FEVEREIR0/97 

O divó rcio e os alimentos face 
à nov a ordem có-nstitucional 

A Constituição da Repúbli
ca de 1988 es tab eleceu 

em seu artigo 226 , § 5º o prin
cípio da igualdade jurídica en
tre os cônjuges, banindo, em 
conseqü ência, to da e qu alquer 
forma de privilégio fundamen
tada exclusivame nte e m razão 
do sexo . 

Sabemos qu e nosso siste
ma jurídico é ca lcado na hie
rarquia normativa, onde a nor
ma inferior enco ntra a razão de 
sua existê ncia , sua fundamen
tação, seu enga te lóg ico n a 
no rma que lhe é imediatamen
te superior; perfazendo, desta 
fo rma, um sistema bastante rí
gido onde ex istem mecanismos 
efic azes de se aferir a adequa
ção de uma norma ao novo sis
te m a c o n s titu c io n a l super
veniente. O instituto da recep
ção, a plic áve l às n o rm as 
infraco nstitucio n a is pré-ex is
tentes à nova Ca rta e o meca
nismo de co ntro le de constitu
cionalidade viabilizam esta afe
rição efe tiva em re lação à ne
cessidade de rigide z sistêmica . 

O jurista e fil ósofo austrí
aco Hans Kelsen , qu ando da 
análise da Teoria Pura do Di
re ito já preconizava a necessi
dade de um a bsoluto respeito 
ao siste ma hierá rquico de nor
mas, so b pen a d e eve ntu a l 
qu ebra es trutural e caos jurí
di co n o Direito Pos itivo d e 
de terminado Estado . 

Fe itas ta is considerações 
preliminares, surge como con
seqü ê ncia lógica a existência 
d e inúmeras n o rmas infra 
constitu cio n a is qu e não foram 
rece p cio n ad as p e la Carta de 
1988 . Neste p articular, e em es
pecial na área de Direito de Fa
mília , conside rando os novos 
princípios constitucio nais, há 
qu e se fa z e r um a rees tru
turação de to da a sistemática 
deste ramo esp ecífi co elo Di
reito . 

O brilh a nt e e o u sa d o 
cloutrinador mineiro Marco Au-

rélio Viana , em su a o bra "Cur-
so de Dire ito Civil'' , Vol. 2, Ed. 
Del Rey, pg. 90 e seguintes, é 
b as tante incis ivo ao concluir 
qu e os artigo do CCB re lacio
nados aos direitos e deveres da 
mulher, direitos e deveres do 
marido e chefia da sociedade 
c o nju ga l n ã o fo ra m re cep
cion ados pela nova Co nstitui
ção, encontrando o b s táculos 
intransponíveis nos princípios 
a li existentes. 

"O direito a alimentos, 

como área afeta ao 

Direito de Familia, 

também deve passar 

por novas reflexões 

doutrinárias e 

jurisprudências, 

devendo adequar-se às 

novas imposições 

constitucionais. " 

Yussef Sa id Ca hali , ao es
crever "Divórcio , Separação", 
to mo I, 6ª ed. , edito ra RT, pg. 
586, entende que o art. 100, in
ciso I do CPC também não fo i 
recep cio nado p e la n ossa lei 
maior. Fundamenta su a ace rta
da conclusão no fato d e tal pri
vilégio te r sido institu ído quan
d o h av ia uma superio ridad e 
legal e m prol do cônju ge va
rão; ép oca, inclusive, e m qu e 
lhe e ra facultado fixar , de for
ma unilateral, o do micílio con
jugal. Ora, se hoje não mais 
ex iste a superiorida de m as
culina qual a razão para a 
manuten ção deste p r ivilégio 
que se d á tão somente em 
razão do sexo? Sua per m a 
n ência em n osso sist e m a vi
o la flagrantemente o p r in cí
pio da igualdad e jurídic a 
entr e o s cônju ges e , nos te r 
m os de n osso m odesto e n -

tendimento, não foi recep
cionado. 

Tais q uestões periféricas 
foram oportuna mente ventila
das com o intui to de demons
trar a pe rmanente ebu lição na 
área ele Direito de Fam ília e a 
necessidade de re ela boração 
d e co n ce itos , a té entã o, 
estratificados por n o ssa cu ltu 
ra jurídica. To dos sabemos que 
uma n ova constituiçã o tra z 
novos valores e impõe novos 
paradigmas que , natu ralmente , 
necessitam de u m período de 
maturação . 

O d ireito a a l imen to s, 
como área afe ta ao Direi to <A 
Família, também deve passP 
por novas refl exões dou triná
rias e jurisprudências , deven
do adequ ar-se às novas impo
sições constitucionais. 

Su a r elação com os ins
t itu t o s d o matrimônio, da 
separação judicial e do di
vó rcio precisam de urgente 
read aptação à s novas modi
ficações . 

A con cessão de a limen
tos, instituto inerente à á re a 
ass istencial do Direi to de Fa
mília, é co ndicionada ao pre
enchime nto de certos reque 
tos , qu e devem ser cumpridos 
sob pena de indeferimento da 
pre tensão inicia l . 

Se fa z p arte d o senso co
mum ou da "consciência pro
fana", como d iria a penalista 
Hans Wezel, que os p ais têm o 
dever de presta r a limentos aos 
filhos menores e sob o p átrio 
poder, não é men os verdade 
que ainda existam p essoas que 
entendam cabíveis o dever ali 
mentar entre ex -cônjuges; e é 
este o tópico fundame n tal des
ta refl exão - a questão dos ali 
me ntos en tre os ex-cônjuges -
natu ra lmente sob a ó tica das 
novas imposições con stitucio
nais . 

Na constân cia da socieda
de conjugal é evidente que a 
pres tação d e alimentos tem 
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como supo rte legal o dever d e 
mútua ass istência ; nes te senti
do qualque r um dos consortes 
encontra-se apto a deduzir ta l 
p re tensão alimentícia, não só 
e m fun ção d es te deve r , mas 
p rincip almente em decorrência 
da existência de um vínculo ju
rídico que os une, o casame n
to civil. 

Já na sep aração judicial , 
es tág io inte rmediário e ntre o 
es tado p len o de casado e o d i
vó rcio, n ão há a ruptura d o 
vínculo m atrimo nia l mas tão 
somente da sociedade conju
gal. Po r ta l razão ainda h á um 
vínculo unindo o casal cap az 
de confe rir juridicidade à pre 
tensão a lime ntícia p o r qu a l
que r deles. 

Situação diversa ocorre 
n o divórcio, vez que nesta 

eip ó tese h á um total rompi
mento d os liames do matri
môn io. Tecnicament e, o di
vórcio r ompe não só a soci
ed ad e conjugal mas também 
o v ín culo matrimonial, ani
quilando to t almente o casa
m ento e desvincula ndo os 
ex-consortes. 

Neste sentido, em fun ção 
das próprias conseqü ências ju
rídicas d ecorrentes do divór
cio, enten demos qu e não há 
como se impor qu e um dos ex
cônjuges seja coagido a p e nsi-
.aar o o utro. Tal con clu são 
Wega a se r s ilogística . Há uma 
comple ta inexistência de vín
culo jurídico capaz de impo r 
tal coação; a inda mais po rqu e 
não são pa rentes entre s i. 

A jurisprudência tem sido 
bas tante coerente nes te senti
do; vez q u e vem sendo taxa ti 
va ao men cio nar qu e se h o uve 
dispensa - ainda qu e tempo rá
ria - dos a limentos p o r qu al
que r dos consortes qu ando d a 
h o mo logação do aco rdo d e 
sepa ração judicial, não p o de
rá p rospe rar futura p re tensão 
alimentícia p o r deste cônju ge 
qu ando já decretado o divór
cio. 

A conclusão lógica a qu e 
se chega é que não há e nem 
poderia h aver forma de coação 
ao p aga m e nto de a limentos 
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com a decre tação do divórcio. 
O que existe é a me ra F ACUL
DADE p o r p arte do interessa
d o em p e n s io n ar se u ex 
consorte. 

Se nd o um eve ntu a l 
pensionamento mera faculda
de, evidente qu e tal re lação 
jurídica assume aspectos estri
tamente contratu ais e alhe ios 
ao Direito de Família, regidos 
integ ra lme nte p e las n o rmas 
atinentes aos n egócios jurídi
cos bilaterais . Se não há como 
coagir juridicamente um divor
ciado a contribuir com o sus
tento d o o utro, ce rto é que 
eventu ais libe ralidades devem 
ser respe itadas, incinclindo as
sim, o princípio da "liberdade 
ele contratar", sempre limitado 
p e las n oções 
ele orde m pú-

tério Público, por s eus Pro
motores de Justiça , o p ap el 
de agente transform ador d a 
realidade social existent e , 
modificando-a e m p r ol d o 
bem comum. 

O ideal de u ma socieda
de livre, justa e solidária - lema 
de nossa Instituição - deve ser 
b u scado com conq uis tas "de 
fundo ", estruturais e não com 
"maquiagens superficiais", qu e 
ap enas iludem , mas não p ene
tram na essência. 

Tais palavras, um tanto fi
losófi cas, se referem à n eces
s idad e de compreensão p o r 
parte do corpo social de que 
h o mens e mulheres são exata
me nte igu a is e m te rmos ele 
cap acitação lab oral. O princí-

pio da igualda
de jurídica en

blica e do bem 
comum. 

Na sea ra 
el o Dir ei t o 
Comparado , o 
dire ito p ositivo 
ela antiga Tch e
coes lováq u ia, 
citado po r Mar
co Aurélio Via-

"O que queremos 

deixar claro é que a 

capacidade de trabalho 

tre os cônjuges 
veio ap enas ra
tificar o avanço 
social já ex is
tente. A igual
dade acima re
fe rida diz res-

é a mesma, respeitadas 

as diferenças impostas 

pela natureza. " p eito, antes, à 
cap ac itação, à 
fo rça p roduti
va, res p e itad a n a n a m es m a 

obra acima refe rida, demo ns
tra grande m aturidade ao dis
por, em se u Có digo ele Famí
lia, que um eventu al pensio
namento e n tre ex-cônju ges é 
sempre limitad o a um prazo 
máximo de 5 an os; sendo p os
síve l a supe ração deste limite 
em casos excep cionais e esp e
cíficos como, p o r exemplo, o 
ele uma Sra . d e 50 anos que se 
separa elo marido após 30 anos 
ele matrimô nio sem nunca ter 
exercido uma profissão . 

Nítida fo i a intenção elo 
legislado r tch ecoeslovaco; seu 
escopo mo tivado r foi evitar o 
paras itismo social e a existên
cia de "ex-cônju ges profi ss io
nais", que muitas vezes de ixam 
ele se casar com outras pesso
as para não p e rderem o con
veniente "salário mensa l" . 

O Estado tem o dever de 
ser intransigente com a oci
osidade de seus "súditos" . 
Neste sentido cabe ao Min is-

as d evidas pro p o rções n atu-
rais, que não têm o condão de 
pulverizar o prin cípio consti
tucio nal já aludido. 

É evidente que a tropa de 
choque da PM não deve ser in
tegrada por mulheres; da mes
ma forma, homens não devem 
faze r determinadas tarefas, que 
se adequam bem mais à nature
za feminina . 

O qu e qu e rem os d e ixa r 
claro é que a capacidade de tra
balho é a mesma, respeitadas as 
d ife renças impostas pela natu
reza . 

Esta compreensão é a base 
de todo o estudo ora desenvol
v ido; esta é a premissa maior de 
u m silogismo simples. A primei
ra conseqüência desta compre
ensão é o reconhecimento de 
que não cabem alimentos entre 
ex-cônjuges divorc iados; q ue 
não mais subsiste o foro privile
giado em favor da mulhe r (100, 
I CPC) e que não mais existe 

chefe na sociedade conjugal. 
Ao contrário do que possa 

parecer para muitos , tais mudan
ças de entendimento engrande
cem antes a mulher, pois a con
sagram em real igualdade em re
lação ao homem. 

Neste sentido, não há mais 
necessidade de o Direito atuar 
por compensação em relação à 
mulher vez que a desigualdade 
fática tende ao desaparecimen
to. A a n t iga condição de 
hipossuficiente cede perante o 
princípio constitucional da igual
dade jurídica entre os cônjuges. 

Ora, se n as re lações 
laborais ainda existe a suprema
cia fática em relação ao empre
gador, razão ainda existe para 
que o d ire ito compense esta 
desigualdade concedendo ao 
trabalhador vantage ns legais , 
com o objetivo de equilibrar a 
"hipotética balança dos conflitos 
do trabalho". É o Estado utilizan
do-se de sua supremacia para 
intevir na realidade social paci
ficando os conflitos sociais. 

O que se pergunta neste 
mom ento é : será que a mani
festa desigualdade existente 
n as relações d e direito do tra
balho, p o r ex e mplo, ainda 
existe nas r elaçõe s entre ho
mens e mulheres, de modo a 
legitimar, por parte do Esta
do, uma interven ção compen
satória? A r esposta negativa 
se impõe e , em d ecorrência 
dela toda a construção legis
lativa em b e n e fício da mu
lher, pelo simples fato de ser 
mulher e p artindo da premis
sa de sua menor capacidade, 
n ão mais subsiste. 

Conclu ímos nosso simples 
estudo com a certeza de que não 
há uma verdade absoluta a este 
respeito. O tema é controverti
do e muitas inovações ainda es
tão por vir. Se com este artigo 
tivermos contribuído para a evo
lução do Direito , teremos atin
gido o nosso objetivo, de forma 
que as críticas serão sempre bem 
vindas pois é com elas que ire
mos crescer e progredir. 

MÁRCIO PINHEIRO DA TAS MOTTA 
Promotor de Justiça Substituto 
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Equipe "força-lim·e" do MP do Paraná, que conquistou o 1 º lugar no 
torneio inteTestadual, 

Equipe "master" de Santa Catarina . 

O presidente j aiT Cirino dos Santos e o vice-presidente 
Saint ClaiT Honorato Santos, da APMP, éxibem o troféu. 
conq·uistado p elo Jl!IP elo Paraná. Ao fundo, o diretor de 
esportes Bruno SéTgio Gallatti, que foi o ·idealizador e 
responsável p ela o1ganização do torneio, a lém de capita
near o time ':f'o1'·ça-livm". 

Equipe '1orça-liV1·e" do Rio Grande do Sul. 

Equipe "master" do Paraná, Camp eã, em sua categoria, do torneio 
interestadual disputado em comemoração ao Dia Naciona l do Ministé
rio Público. 

CONFRATERNIZAÇÃO - Os participantes do VI Encontro Estadual do 

Ministério Público foram recepcionados na sede campestre da APMP com 

jantar no sábado e almoço no domingo, preparados pela competente equi

pe do 11 Ch~f Eldo, de Foz do Iguaçu , ao som de boa música executada ao 

vivo. Cerca de 350 pessoas estiveram presentes, destacando-se o compareci

mento de muitos colegas do interior, que inclusive trouxeram suas famílias e 

tiveram a oportunidade de conhecer as novas e amplas instalações ali recen

temente edificadas. Na mesma ocasião, em comemoração ao Dia Nacional 

do Ministério Público, houve a apresentação do Coral Nós em Voz, da Esco

la ele Música Paidéia onde se revelou o talento ele Laura Liz Padilha. Foi 

disputado, nos dois dias, um torneio ele futebol suíço entre integrantes elo 

Ministérios Públicos elo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Para

ná sagrou-se campeão nas duas categorias disputadas, master e força-livre , 

arrebatando os belos troféus destinados aos vencedores. A segunda edição 

do torneio ficou marcada para Florianópolis, no final deste ano. 
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A obrigatória precedência do licenciamento 
ambiental ao processo licitatório 

EMENTA: O Licenciamento 
Ambiental e o Estudo Prévio do Im
pacto Ambiental, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente 
causadora ele significativa degradação 
ao meio ambiente, consagrado no art. 
225, § 1º, IV, da CRFB, eleve obriga
to riamente preceder a abertura do 
processo de licitação pública, sob 
pena ele quebra do princípio da le
galidade. 

I. JUSTIFICATIVA 
A Administração Pública Brasi

leira, tanto a nível federal, como es
tadual e municipal, aparece não ra
ras vezes como empreendedora de 

~11uitasobras , atividades e serv iços po
Wencialmente causadoras ele degrada

ção ao meio ambiente . 
Notadamente obras de grande 

vulto são empreendidas pelo Poder 
Público no desempenho elas ativida
des fins elo Estado, como é o caso de 
estradas, pontes, viadutos, estações 
ele tratamento ele água e esgoto, usi
nas hidroelétricas, aterros sanitários, 
aeroportos, portos, etc ... 

Entretanto, apesar ela evidên
cia elo impacto ambiental, os admi

nistradores públicos têm se compor
tado como se o Poder Público esti
vesse isento elo Licenciamento Am-

Antal, elo obrigatório Estudo Prévio 
~ Impacto Ambiental e elo Relatório 

ele Impacto ao Meio Ambiente . 
Quase sempre as Administra

ções Públicas têm atropelado a Le
gislação Ambiental, desencadeando 
o processo licitatório sem qualquer 
análise da componente ambiental, 
pondo em risco o equilíbrio ecológi
co apregoado na Constituição da Re
pública. 

ll. DA FUNDAMENTAÇÃO 
JURÍDICA 

1 - Dos fundamentos consti
tucionais 

O art. 225 da Constituição Fe
deral, em seu inciso IV, estabelece 
para as obras que causem danos ao 
ambiente a exigência prévia de ela
boração do estudo ele impacto ambi
ental, "in verbis": 

''Art. 225- Todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamen-

te equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qua
lidade de vida, impondo-se ao Po
der Público e à coletividade o de
ver de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras ge
rações. 

(. .. ) 
IV - exigir, na forma da lei, 

para instalação de obra ou ativi
dade potencialmente causadora 
de significativa degradação ao 
meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará 
publicidade." 

2 - Dos fundamentos legais 
do licenciamen-
to 

momento. Aqui independe o fato do 
requerente ter preenchido os requi
sitos legais para a outorga da autori
zação . 

Não obstante a nítida distinção 
de um e do outro ato negociai, a 
Administração Pública em regra de
nomina as ''AUTORIZAÇÕES'' como 
sendo "LICENÇAS", embora errônea 
tal denominação, cloravante passare
mos a utilizar esta expressão para 
designar os atos administrativos dis
cricionários da Administração Públi
ca. 

Muito embora as "Licenças" se
jam fornecidas através do poder clis

cricionário da Ad
ministração Públi

2.1. Do li
cenciamento 
ambiental no 
Brasil 

" ... a autorização é ato ca, isto não signi
fica que seja um 
"poder particular 
da Administra-

admÍnÍstratÍvo 

dÍscrÍcÍonárÍo e 
Num pri

me iro mo me nto 
necessário se faz 
distinguir "licença" 
ele "autorização", 
que se enquadram 
na esfera dos Atos 
Administrativos 

Negociais. 

precárÍo que a 

AdmÍnÍstração PúbHca 

ção". O autor ele 
modo discricioná
rio, não dá ao ad
ministrador públi
co um salvo-con
duto p a ra ag ir. 
Esse poder não é 
limitado, ao con
trário , é limitado 
p e la lei , dentro 
dos p arâ metros 

pode ou não expedú, 

cabendo a ela, através 

de crÍtérÍos de 

convenÍêncla e 

Licença é o 
ato administrativo 
ele caráter vincula-

oportunÍdade reaHzar 

tal julgamento." 

el o e definitivo, 
que outorga ao interessado, portador 
ele um direito subjetivo, o exercício 
de atividades ou a execução de fatos 
materiais que antes lhe. era vedado. 
Em virtude ele ser um direito subjeti
vo elo particular, não pode a Admi
nistração Pública negá-la, uma vez 
·preenchidos os requisitos essenciais 
à concessão d a mesma, uma vez 
exp e dida, traz a presunção el e 
clefinitiviclade. 

Já a autorização é ato aclminis
tt·ativo discricionário e precário que 
a Administração Pública pode ou não 
expedir, cabendo a ela , através ele 
critérios ele conveniência e oportuni
dade realizar tal julgamento . Nesse 
caso não há direito subjetivo à ob

tenção ela licença ou quiçá à sua con
tinuidade, podendo a Administração 
Pública cassar o alvará a qualquer 

estabelecidos. 
A Lei nº 

6.938/ 81, em seu artigo 9º estabele
ceu o licenciamento e a revisão ele 
atividades efetiva ou potencialmente 
poluicloras, como um dos instrumen
tos da Política Nacional do Meio Am-
biente. 

Assim fica evidenciado a neces
sidade ele realização ele Estudo Pré
vio ele Impacto Ambiental e respecti
vo Relatório ele Impacto Ambiental , 
para obras ou atividades que venham 
a provocar qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e bio
lógicas do meio ambiente, causadas 
por qualquer fo rma de matéria ou 
energia resultante das atividades hu

manas que, direta ou indiretamente, 
afetem, entre outros, a saúde, a se

gurança e o bem estar ela população . 
(art. 1 º - Res. 001/ 86 - CONAMA). 

Saliente-se que o momento para a re-

alização do EPIA é , invariavelmente, 
anterior à expedição da licença, mes
mo em se tratando de licença-prévia. 

O licenciamento ambiental está 
intimamente ligado à avaliação pré
via de impactos ambientais . Desde 
que a obra ou atividade que se pre
tenda instalar venha a ser potencial
mente causadora de significativa de
gradação ambiental. Saliente-se que 
o termo "significativa" não diz respei
to às dimensões da obra, mas sim à 
potencialidade de degradação embu
tida numa determinada atividade . 
Assim, a obra pode ser "insignifican
te" do ponto de vista das dimensões 
do empreendimento , mas "significa
tiva" do ângulo de degradação ambi
ental. 

O licenciamento ambiental têm 
como escopo a prevenção elo dano 
ambiental. A tutela do meio ambien
te, em seu processo evolutivo, ultra
passou a fase repressiva-reparatória, 
atingindo, hodiernamente, o estágio 
onde, a preocupação maior é com a 
prevenção, com o evitar e não com 
o reparar ou o reprimir. 

Assim, segundo o disposto no 

artigo 1º, parágrafo Único , incisos I, 
II e III da Portaria Normativa nº 001/ 
90 - IBAMA, a expedição pela Admi
ni stração Públi ca , d e li cen ças 
ambientais podem se dar em três 
momentos. 

Numa primeira fase , o licenci
amento deve ser solicitado na fase 
preliminar do planejamento da ativi
dade, ou seja, no momento corres
pondente à fase de estudos para a 
localização do empreendimento , é o 
momento de expedição ela Licença 
Prévia, podendo ser renovada à pe
dido do interessado e em concordân
cia com as normas estabelecidas pelo 
IBAMA. 

Posteriormente, após a aprova
ção da localização do empreendin1en
to, passa-se à fase ele implantação, 
ou quando ela conclusão ela elabora
ção do projeto básico da atividade, 
esta é a fase onde deve ser solicitada 
a Licença de Instalação. 

Finalmente, apó concluídas e 

licenciada as etap as precedente , 
deve ser solici tada a Licença de Ope-



ração, a ser requerida no início efeti
vo elas operações. Nessa fase caberá 
ao órgão licenciaclor, verificar a com
patibilidade com o projeto aprovado 
e a eficácia elas medidas mitigacloras 
elos impactos ambientais negativos, 
devendo ser renovada dentro elo pra
zo estabelecido pelo IBAMA. 

Desta forma, fica a Administra
ção Pública adstrita ao cumprimento 
de tal ordem, onde é inviável o li
cenciamento ele atividades, sem que 
ocorram todas as avaliações previs
tas na Portaria Normativa, supra cita
ela . Assim, é impossível a expedição 
ele, por exemplo, Licença de Opera
ção sem que tenha sido solicitada e 
emitida a Licença Prévia. 

Tal ordenamento é ele caráter 
vinculado e obrigatório, não poden
do, "in casu" , a Administração Públi
ca fazer uso de critérios ele conveni
ência e oportunidade, para à expedi
ção ele licenças ambientais. 

Dos efeitos aparentemente in
significantes ela poluição urbana (fu
maça , barulho, superpopulação, etc.) 
às tragédias ele grandes proporções 
(Chernobyl, Bophal, Golfo Pérsico), 
passa nd o pe la des truição d e 
ecossistemas, extinção ele espécies, 
alteração do clima, intoxicação pelo 
abuso ele pesticidas e agrotóxicos, 
percebeu-se que a vítima, mediara ou 
imediata é o próprio homem. Em face 
disto o Estado elegeu como seu es
copo a preservação elo ambiente , 
como forma ele tornar possível a viela 
elas gerações futuras. 

Essa posição ela sociedade con
temporânea, constatando a depen
dência elo homem em relação ao seu 
ambiente, levou à adoção ele uma 
série ele normas protetivas elo ambi
ente, através ele restrição elo uso ele 
seus elementos pelo homem. 

No Brasil , onde a exuberância 
ela natureza contrasta com os abusos 
cometidos contra a própria ao longo 
ela história, existe uma real preocu
pação · com a manutenção ela boa 
qualidade elo ambiente. 

2.2. Da legislação atinente ao 
licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental é, 
nos termos elo artigo 9º ela Lei 6.938/ 
81, entre outros, um elos instrumen
tos ela Política Nacional do Meio Am
biente: 

''Artigo 9Q - São iJJstrumen
tos da Política Nacional do Meio 
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Ambiente: 
li/ - A avaliação de impac

tos ambientais; 
IV- O licenciamento e a re

visão de atividades efetiva ou po
tenciahnente poluidoras." 

Mais que isso, no artigo 2º elo 
mesmo texto legal, o controle elas ati
vidades potencia l ou efetivamente 
poluicloras é princípio ela Política 
Nacional do Meio Ambiente, como 
se lê: 

"art. 2Q - A Política Nacional 
do Meio Ambiente tem por objeti
vo a preservação, melhoria e re
cuperação da qualidade ambien
tal propícia à vida, visando asse
gurar, no País, condições ao de
senvolvimento sócio-econômico, 
aos interesses da segurança na
cional e à proteção da dignidade 
da vida huma-
na, atendidos os 

Não tendo outra intenção se
não a ele contribuir com a efetivação 
ela legislação ambiental bras ile ira, 
passamos a analisar qual o trâmite 
previsto em lei e que eleve ser im
posto à atividade em tela. 

A Portaria Normativa nº 001, ele 
14 de janeiro ele 1990, em seus arti
gos 1º, 2º e 6º, dispõe: 

"Artigo 1 Q - Instituir a co
brança no fornecimento de Licen
ça Ambiental, Instrumento da Po
lítica Nacional do Meio Ambien
te, como também os custos 
operacionais referentes à análi
se e vistoria de projetos. 

Parágrafo Único - Às licen
ças a que se refere esta Portaria 
são as abaixo identificadas: 

I - Licença Prévia - LP, deve 
ser solicitada na fase preliminar 

do planejamen
to da atividade, 

seguintes prin
cípios: " ... o Estado elegeu 

correspondente 
à fase de estudos 
para a localiza
ção do empreen
dimento, poden
do ser renovada 
por solicitação 
do interessado e 

(. .. ) 
V- Contro

le e zoneamento 
das atividades 
potencial ou efe
tivamente 
poluidoras;" 

como seu escopo a 

preservação do 

ambiente, como forma 

de tornar possivel a 

vida das gerações em concorrên-
O artigo 10 

ela multi-citada Lei 
nº 6.938/81 prevê 

futuras." cia com as nor
mas estabeleci
das pelo mAMA. 

especificamente a 
necessidade elo licenciamento. É o 
texto: 

"Art. 1 O - a construção, ins
talação, ampliação e funciona
mento de estabelecimentos e ati
vidades utílízadoras de recursos 
ambientais, considerados efetiva 
e potenciahnentepoll!idores, bem 
como os capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento de órgão estadual 
competente, integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, e do l11stituto Brasilei
ro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais renováveis - mAMA, em 
caráter supletivo, sem prejuízo 
de outras licenças exigíveis." 

Note-se que tal texto, ele clare
za absoluta, foi introduzido na Lei que 
criou a Política Nacional do Meio 
Ambiente já na vigência do atual re
gime jurídico constitucional, através 
ela Lei 7.804/89. 

11 - Licença 
de Instalação - ll, deve ser solici
tada para iniciar-se a implantação 
do empreendimento, ou quando 
da conclusão da elaboração do 
projeto básico da atividade. 

m - Licença de Operação -
LO, deve ser requerida no início 
efetivo das operações, competin
do ao órgão licenciador, verificar 
a compatibilidade com o projeto 
aprovado e a eficácia das medidas 
mitigadoras dos impactos ambi
entais negativos, devendo ser re
novada no período estabelecido 
pelo mAMA. 

Neste passo, vale dizer que o 
Constituinte recepcionou a Política 
Nacional do Meio Ambiente, tendo 
inclusive elevado à órbita constituci
onal a obrigatoriedade elo estudo de 
impacto para o licenciamento de 
obras potencial ou efetivamente da
nosas ao ambiente, como se vê do 
texto do inciso IV do artigo 225, "in 
verbis" : 
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"IV - exigir, na forma da lei, 
para instalação de obra ou ativi
dade potencialmente causadora 
de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de 
impacto ambiental, a que se dará 
publicidade." 

Na lição de Antônio Herman V. 
Benjamin, o estudo de impacto am
biental é indissociável do procedi
mento administrativo do licenciamen
to, tendo transcrito lapidar resumo da 
questão em parágrafo de seu exce
lente artigo "Os Princípios do estudo 
de impacto ambiental como limites 
da cliscricionariedade administrativa" 
(in RT 317, 1992, pág. 29). Ensinou: 

"Há, portanto, uma interde
pendência absoluta, no sistema 
brasileiro, entre licenciamento e 
ElA, sendo que a aprovação deste 
é pressuposto indeclinável para o 

li~encia~e?to n? mérito da. de.c~) 
sao adnurustratlva, e constlturnW 
do-se na bússola a guiar o rumo 
norte da confiabilidade da solu
ção." 

A partir da análise sistemática 
dos dispositivos legais acima citados 
verifica-se a obrigatoriedade doEs
tudo de Impacto Ambiental, para 
o licenciamento da atividade poten
cialmente . causadora de degradação 
ambiental. 

3. A lei de licitações e a tute
la ambiental 

A Lei nº 8.666/93, que trata das 
licitações, em seu artigo 7º exige para 
a execução de obras e para a pre~ 
ção ele serviços a obediência à se
guinte ordem sequencial: I - projeto 
básico; II - projeto executivo e III -
execução das obras e serviços. 

Em seu artigo 12, inciso VII, in
fom1a que nos projetos básicos e pro
jetos executivos de obras e serviços 
deverá ser, prioritariamente conside
rado o impacto ambiental conforme 
transcrição: 

"Art. 12. Nos projetos bási
cos e projetos executivos de obras 
e serviços serão considerados 
principalmente os seguintes re
quisitos: 

I - .. . 
11- .. . 
m- .. . 
IV- .. . 
v -.. . 
VI - .. . 
VII - impacto ambiental". 
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A definição ele projeto básico 
nos é fornecido pela própria Lei ele 
licitações, onde em seu artigo 6º nos 
explicita: 

"Projeto básico -conjunto de 
elementos necessários e suficien
tes, com nível de precisão adequa
do, para caracterizar a obra ou 
serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elabo
rado com base nas indicações dos 
estudos técnicos preliminares, 
que assegurem a viabilidade e o 
adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento, e 
que possibilite a avaliação do cus
to da obra e a definição dos méto
dos e do prazo da execução(. .. )' 

Ao comentar tal artigo, Paulo 
Affonso Leme Machado afirma que: 

"O projeto básico deve con
ter 'as indicações dos estudos téc

álicos preliminares que assegu
.. em o adequado tratamento do im

pacto ambiental'. O projeto bási
co pressupõe a existência do es
tudo prévio de impacto ambien
tal ou um outro procedimento de 
avaliação do impacto ambiental." 

Ainda o mesmo autor: 
"A Lei de Licitações espan

cou qualquer dúvida de que, quan
do se licita, a análise do impacto 
ambiental já deve ter sido feita. É 
a ordem lógica dos atos de uma 
Administração Pública sadia mo
ralmente, que não pode contratar 
e nem escolher com quem contra-e- no procedimento licitatório, 
sem, antes, saber qual o impacto 
ambiental, qual o custo e de que 
modo impedir ou diminuir o im
pacto negativo ao meio ambiente. 
Ausente ou irregular essa análise, 
nulo é o procedimento licitatório, 
cabendo a proposição de ação po
pular ou ação civil pública, com a 
concessão de medida liminar." 
(grifamos) 

4. Do estudo prévio de im
pacto ambiental 

O . EPIA/ RIMA precipuamente, 
objetiva que um projeto (obra ou ati
vidade), inicialmente aceito sob o 
prisma econômico ou em relação elos 
interesses imediatos ele seu propo
nente, se revele futuramente catas- · 
trófico para o meio ambiente. Foi exa
tamente para prever e, por conseguin
te prevenir o dano antes ele sua ma
nifestação, que o EPIA foi criado. 
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O Conama - Conselho Nacio
nal elo Meio Ambiente em sua Reso
lução nº 001/86, deu tratamento mais 
orgânico ao EPIA, eis que estabele
ceu as definições, as responsabilida
des, os critérios básicos e as diretri
zes gerais para uso e implementação 
ela Avaliação ele Impacto Ambiental, 
como um elos instrumentos ela Políti
ca Nacional elo Meio Ambiente. 

O artigo 1 º ele tal Resolução 
dispõe que: 

"Artigo 1 º -Para efeito desta 
Resolução, considera-se impacto 
ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, cau
sada por qualquer forma de ma
téria ou energia resultante das ati
vidades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetem: 

I - a saúde, a segurança e o 
bem-estar da po-
pulação; 

Estudo Prévio elo Impacto Ambiental 
para obras e atividades potencialmen
te causadoras ele significativo. impac-
to ambiental. / 

Pa ra garantir a eficácia deste 
d ireito , cabe ao Poder Público, en
tre outros, exigir, para a construção e 
instalação ele obras potencialmente 
causadoras ele significativa degrada
ção ao meio ambiente, estudo pré
vio ele impacto ambiental, que eleve 
obrigatoriamente anteceder o licen
ciamento ambiental, posto ser um dos 
requisitos para o licenciamento a exis
tência do EPIA/ RIMA. 

Assim, incoerente seria e total
mente contrário ao princípio consti
tucional da igualdade, exigir-se do 
particular a realização do EPW RIMA 
e não exigí-lo elo Poder Público. 

5. O licenciamento Ambien
tal como limite ao poder discricio

nário da adminis
tração pública 

n - as ativi
dades sociais e 

" ... margem de liberdade Em que pe
se o poder discri
cionário da Admi
nistração Pública, 
há que considerar 
qu e es te pode r 
não é ilimitado . 
Nesse atuar, o ad
ministrador públi
co não possui um 
sa lvo co nduto 

econômicas; 
· rn -a biota; 

que remanesce ao 

administrador como 
IV- as con

dições estéticas 
e sanitárias do 
mdo ambiente; 

resultado de 

indeterminação quanto 

ao modo concreto de 
V- a quali

dade dos recur
sos ambientais." 

Ainda a 

satisfazer, eiD cada 

caso, o resultado 

querido pela lei. " para agir. 
mes ma Reso lu -
ção, no seu artigo 
2º fala ela abrangência elo EPW RIMA, 
in fine: 

"Artigo 2º - Dependerá de 
elaboração de estudo de impacto 
ambiental e respectivo relatório 
de impacto ambiental- RIMA, a se
rem submetidos à aprovação do 
órgão estadual competente, e da 
SEMA em caráter supletivo, o li
cenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, 
tais como: 

(. .. )". 
O órgão ambiental ao não exi

gir a elaboração elo EPW RIMA, con
traria frontalmente disposição cons
titucional, o que se vislumbra da sim
ples leitura do contido no inciso IV, 
elo artigo 225, da C.R.F.B. já citado. 

A maioria absoluta elas Consti
tuições Estaduais repetiu a Carta Mag
na rto capítulo reservado ao Meio Am
biente, estabelecendo exigência do 

Este, inclusi-
ve, o entendimen

to dado à matéria por Celso Antônio 
Bandeira de Mello, que sabiamente 
leciona que discricionarieclacle é a 
"margem de liberdade que rema
nesce ao administrador como re
sultado de indeterminação quan
to ao modo concreto de satisfazer, 
em cada caso, o resultado queri
do pela lei." (Elem. ele Dir. Aclm. SP, 
RT, 1984, p.214) 

Não pode a Administração Pú
blica agir de outra forma, pois o único 
comportamento pemlitido já se encon
tra previsto em lei, estando vincu
laclamente direcionado a esse agir. 

A Constituição Federal, em seu 
artigo 37, dispõe com clareza: 

"A administração pública di
reta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, ... ". 

Bandeira ele Mello, comentan
do o dispositivo constitucional aci
ma citado, ensina: 

(. .. ) estampa-se, pois, com 
inobjetável clareza, que a adminis
tração é atividade subalterna à lei: 
que se subjuga inteiramente a ela; 
que sua função é tão só a de fazer 
cumprir lei preexistente (. .. )". 
(Bandeira de Mello, Celso Anto
nio, Elementos de Direito Admi
nistrativo, 3ª ed., Malheiros Edi
tores, São Paulo, p. 52) 

Acrescente-se, ainda, ao prin
cípio constitucional da legalidade, o 
da finalidade admini strativa . 
Impiedoso é que a finalidade públi
ca prevista na norma seja alcançada. 

Assim, ensina Caio Tácito que 
o princípio da finalidade é também: 

"(. .. ) um corolário essencial 
acrescido ao princípio da legali
dade, e que pretende que toda a 
atividade estatal se dirija ao aten
dimento de um interesse público 
qualificado". (O Estado e a Empre
sa, Carta Mensal, CTCNC, nº 198, 
p. 28) 

"( ... ) não pode a autoridade 
substituir o fim previsto na lei, 
por outro fim público ou privado, 
lícito ou ilícito (. .. ). (Direito Admi
nistrativo, Saraiva, 1975, p . 61-2) 

Nesse sentido, diz a doutrina: 
"O certo é que a moralidade 

do ato administrativo juntamente 
com sua legalidade e finalidade 
constituem pressupostos de vali
dade, sem os quais toda atividade 
pública está ilegítima." (Direito 
Administrativo Brasileiro, Hely 
Lopes Meirelles, Ed. RT, SP, 1986, 
p. 63). 

Diante do exposto conclui-se: 
só é lícito à Administração Pública 
iniciar o processo ele licitação públi
ca após encerrado o processo ele li
cenciamento ambiental. 

ID. CONCLUSÃO 
Para início ou abertura do pro

cesso ele licitação pliblica, em caso 
ele obras e atividades potencialmen
te causadoras de impacto ambiental, 
precede-se obrigatoriamente o licen
ciamento ambiental (com o devido 
EPIA-RIMA, quando exigível) , sob 
pena de quebra do princípio consti
tucional ela legalidade elos atos ela ad
ministração pública. 

EDSON LUlZ PETERS 
Promotor ele Justiça 
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Controle e~terno da 
ati-vidade policial 

A Po lícia Civil , nos termos da Constituição 
Federal (artigo 144, seus parágrafos e inci

sos) se situa no Título V, Capítulo III , como enti
dade ele defesa do Estado e das Instituições De
mocráticas no que concerne à Segurança Pública. 
Como tal, segundo o parágrafo 4º, lhe confere a 
Constituição Federal as funções ele Polícia Judiciá
ria e portanto com relação ele sujeição às determi
nações elo Poder Judiciário e elo Ministério Públi
co, conquanto à este último se atribui função es
sencia l à Justiça (no Capítulo IV elo Ordenamento 
Constitucional), com independência ele funções, 
sem subordinação ao Poder Executivo. 

Ao contrário, a Polícia Civil administrativa
mente se subordina ao Poder Executivo e quando 
Polícia Judiciária está sujeita às requisições elo Po
der Judiciário e elo Ministério Público, vez que o 
artigo 129, inciso VII da Constituição Federal, con
fere à este último a função de exercer o controle 
externo ela atividade policial, na forma da lei com
plementar. 

E não se diga que a ausência ele lei comple
mentar a respeito elo assunto retira do Ministério 
Público o exercício dessa função. 

Ninguém pode negar que o Ministério Pú
blico exerce certo controle externo sobre a Polícia 
Judiciária. Há quem diga, inclusive, que o Promo
tor de Justiça é o chefe da Polícia Judiciária, posto 
que lhe cabe "requisitar diligências investigatórias 
e a instauração de inquérito policial , indicados os 
fundamentos jurídicos de suas manifestações pro
cessuais"- (art. 129, VIII, da C.F.), cabendo-lhe ain
da, o controle externo da atividade policial, na 
forma ela lei complementar" (art. 129, VII , da C.F.). 

Enquanto não se editar lei complementar a 
respeito elo tema, não se há de negar o controle 
externo ela atividade policial, mesmo porque a Lei 
Complementar nº 40/ 81 já editada, ainda que de 
forma menos sólida e a escoteiro da norma cons
titucional, estabelece tal controle. 

Parece claro que, destinando-se a atividade 
da polícia judiciária à investigação de crimes, sua 
autoria e materialidade, com vistas à propositura 
de eventual denúncia (art. 4º do CPP), o destinatá
rio dessa atividade é necessariamente o Ministério 
Público .. Dessa forma, natural que o MP e a Polícia 
tenham uma atuação mais entrosada, ausente até 
aqui, e que resulta em grande prejuízo para a efi
ciência e a creclibiliclacle elas instituições públicas 
envolvidas no combate à criminalidacle que graça 
por aqui. 

O controle externo ditado pela CF, longe ele 
conferir ao MP a assunção substitutiva das fun
ções investigatórias da polícia judiciária, aponta 
para um melhor inter-relacionamento entre o Pro
motor ele Justiça e a autoridade policial, estabele
cendo uma interdependência e um intercâmbio 
maior entre tais Instituições, possibilitando ao pri
me iro fornecer um melhor suporte à atividade 
policial legítima, em especial nas questões prepa
ratórias. Na mesma linha, confere ao MP, como 
titular privativo ela ação penal pública, a adoção 
ele imediatas providências legais, objetivando fa
zer cessar quaisquer casos de abuso ou violações 
ele direito. 

Assim é que, sem sombras de dúvida, ao 
Ministério Público cabe apontar o que a autorida
de policial eleve fazer no inquérito, sendo impos-

sível estabelecer-se conflito de atribuições entre a 
autoridade policial e o representante elo Ministé
rio Público, na condução de inquérito policial, pois 
cada um deles possui competência perfeitamente 
delimitada. 

Nesse sentido, salientamos o acórdão profe
rido no Conflito de Atribuições nº 22, Rei. Ministro 
Carlos Thibau, cuja ementa expressa, in verbis: 

"CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL, 
COMPETÊNCIA. 

I) Conflito de atribuições entre autoridade 
policial federal e representante do Ministério Pú
blico Federal, instaurado por que o último estaria 
tentando usurpar atribuições do primeiro, ao se 
imiscuir indevidamente na condução de inquérito 
policial. 

II) Liminar concedida em correição parcial 
pelo Juiz Corregedor do Tribunal Regional Fede
ral da 3ª Região à Procuradoria da República para 
assegurar-lhe não somente vista dos autos do in
quérito policial como também garantir-lhe o ple
no exercício de funções institucionais e reserva
dos ao parquet na Constituição ele 1988, de corA 
trole externo da atividade policial e requisição d'f!' 
diligências investigatórias , (art. 129, VII e VIII) 
obstaculizado pelo MM Juiz Federal de Prin1eiro 
Grau. 

"O 'Habeas Corpus , não é 

meio hábil para o 

trancamento de ação penal 

quando para a constatação de 

falta de justa causa é 

necessário exame 

aprofundado da prova e 

discussão a respeito do dolo 

do agente - Ordem denegada". 

III) Descumprin1ento da decisão correicional, 
pelo MM Juiz Federal de Primeiro Grau que suge
riu à autoridade policial a arguição do conflito. 
Inviabilidade do conflito de atribuições, por não 
figurar eni qualquer de seus polos uma autorida
de judiciária, resolvendo-se a pendência no âmbi
to disciplinar do Tribunal Regional Federal. 

IV) Conflito não conhecido." 
(STJ, in DJ de 16.03.92 - pág. 3075) 
Contra aquela conclusão, nitidamente limi

tativa do exercício das atribuições do Ministério 
Público na fase pré-processual (inquérito polici
al), o il. Procurador da República Mário Bonsagha 
interpôs Correição Parcial , com liminar assim con
cedida pelo i!. Corregedor-Geral , magistrado 
América Lacombe, verbis: 

A regra constitucional consubstanciada no 
artigo 129, VII da Constituição não é de eficácia 
limitada, mas de eficácia contida.Jsto significa que 
a lei complementar poderá conter tal controle, mas, 
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até o seu advento, a regra possui eficácia plena. 
Sob a ótica substancial, também impossível 

juridicamente o conflito. 
O sistema acusatório, explicitamente posto 

na Constituição Federal de 1988, consagra em Ins
tituição, destacada do Poder j udiciário, o Ministé
rio Público: 

"a promoção privativa da ação penal pú
blica" (artigo 129, I, grifamos) 

É, por tal razâo, qu.e o Ministério Público re
quisita a abertura do inquérito policial - artigo 5º, 
l i, C.P.P. - e a autoridade policial cumpre, sem dis
cuti1~ a requisição que justamente diferencia-se da 
representação do ofendido à abertura do inquéri
to, por conter a primeira - a requisiçâo - carga 
comjJ'u.lsória, vale dizer: a autoridade policial cum
pre, sem questionar, a requisiçào. 

Tamb é m como co ro lá ri o do sistema 
acusatório só o Ministério Público e ninguém mais 
tem atribuições para enunciar o Juízo de valor so
bre as diligências feitas pela autoridade policial: 
acusando o indiciado, e então, tipificanclo crimi
nalmente a conduta e promovendo a ação penal 
pública: considerando inexistente a infração e con
cluindo pelo arquivamento; ou requisitando no
vas diligências investigatórias (artigo 129, VIII , C.F.). 

Portanto, se o sistema acusatório torna o 
1~inistério Público o titular ela ação penal pública, 
W:ribuição tem para impor à autoridade policial a 

abertura elo inquérito e atribuição tem para dispor 
sobre o trabalho investigatório, definindo-o como 
melhor lhe parecer. Como impedir-se atue o Mi
nistério Público nas investigações policiais, ou seja, 
limitando-o no requisitar ele diligências no curso 
do inquérito? Impossível. O ilogismo é escancara
do! 

Justo por isso vem sustentando a iterativa 
jurisprudência ela Suprema Corte, verbis: 

"Inquérito Policial. Atuação do Ministério 
Público. Oferecimento da denúncia . É pacifico o 
entendimento segundo o qual a atuação do Minis
tério Público, na fase do inquérito policial, tem jus
tificativa na sua própria ·m:issão de titu.lar da ação 
penal, sem qu.e se configure uswpação da função 
policial, ou. venha a ser impedido a que qfereça a 
denúncia ... " 

(- (RFIC nº 61.110 - D.J. 26.08.83, pág. 12714, -
.. ator Ministro Rafael Mayer) 

''Habeas Co1pus. Inq·u.érito Policial. Diligên
cias do M.P. Reexame de prova. Cheque sem fun
dos. Garantia de pagamento, porém como garan
tia de dívida, ou, ainda, se é apresentado ante
datado ou em troca de outro título, e matéria que 
suscita indagaçào probatória, incabível no âmbi
to do habeas co1pus, sendo certo que as diligências 
reclamadas pelo M.P., na fase do inquérito polici
al, em. busca de esclarecimento do Jato, não cons
titui ilegal constrangimento. 

Recurso de Habeas C01pus improvido" 
(RHC 61.049 - D.]. 26 .08.83, pág. 12713, 

Relator Ministro Rafael Mayer) 
"Uso regular da faculdade, co1~{erida ao Mi

nistério Público, no sentido de promover a comple
m.entação de diligências policiais (artigo 16 e 4 7 
do Código de Processo Penal). Capitulação do de
lito, em tese, remediável, no curso da ação penal 
(artigo 383, 384 e 569 do mesmo Código). 

Ausência de pressupostos capazes de justifi
car o pedido de trancamento da ação, porjalta de 
justa causa. 

Recurso a que se nega pmmovido." 
(RHC 64.592, D.]. 6.3.87, 3366, Relator Mi

nistro Octávio Galotti) 

MN·Z 2 tf.Z.t·&Y· q.qt.z ... z m Uia-1/.ü&..ffu'·' 

Na mesma linha já vem se posicionando o 
Colendo Superior Tribunal ele Justiça, à unanimi
dade, calcado no Voto do Eminente Ministro JOSÉ 
DANTAS, no Recurso ele Habeas-Corpus nº 1695/ 
MG: 11Verbis1 

11 0 Egrégio Tribunal 11 a qud' denegou a or
dem, e assim se manifestou, verbis: 

''Habeas Cop us - Trancamento de Açào Pe
nal- Crime de Prevaricação - art. 319 do C. Penal. 

- Delegado de Polícia que retine no cumpri
mento de determinações de Representante do Mi
nistério Público - caso concreto - Denúncia qu.e 
descreve um crime em tese e se enqu.adra nas dis
posições do art. 41 do C.P.P. 

. - O ''Habeas C01pus" não é meio hábil para o 
trancamento de açào penal quando para a cons
tataçào de falta de justa causa é necessário exame 
aprof undado da prova e discussão a respeito do 
dolo do agente - Ordem denegada". 

No mérito, dito parecer é contrário ao pro
vimento do recurso, consoante a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, quanto à legitimi
dade da atuação do Ministério Público no curso 
do Inquérito Policial. 

VOTO 
"Senhor Presidente, tenho para mim que o v. 

acórdão se basta em fundamentaçào, sem carên
cia de um mais demorado exame da legitimidade 
do Ministério Público para intervir na feitura do 
inquérito policial, e daí a prevaricação atribuída 
ao paciente, Delegado de Polícia que propositada
mente ignorou requisições inerentes à dita inter
venção ministerial. Isto é, penso que, sem maiores 
indagações sobre tal legitimidade, o julgado recor
rido assinalou o bastante para a instauração da 
ação penal contra o paciente, remetendo para a 
instrução o melhor exame meritório". 

Na verdade, o que se discutia em profundi
dade neste "writ"era o verdadeiro alcance do cha
mado 11 Controle externo11 consagrado na Carta Mag
na, o que restou definitivamente reconhecido. 

Como se vê, em resumo, toda a jurispru
dência pátria tem se voltado, pacificamente, ao 
entendimento ele que, independentemente de lei 
complementar, a regra Constitucional estabelecida 
no artigo 129, VII da CF é de imediata aplicação. 

Bem por isso, fica entendido que, no curso 
do inquérito policial, pode o Ministério Público 
requisitar à autoridade policial as diligências que 
entender necessárias, com respaldo na Constitui
ção Federal, pois que repito, 11promotor privativo 
da ação penal pública'' (art. 129, I ela CF), estando 
aquela autoridade obrigada a atendê-las, sob pena 
de responsabilidade. 

Para.concluir, vale transcrever parte elo arti
go recentemente publicado no jornal 11 0 Estado 
ele São Paulo11

, da lavra elo ilustre Procurador ele 
Justiça do Estado ele São Paulo, Professor HUGO 
NIGRO MAZZILLI que, com costumeira felicida
de, põe fim à discussão sobre o tema: 

"Por ce11o não foi intuito da Constituiçào ten
tar criar verdadeira hierarquia administrativa, 
muito menos subordinar a auto1"idade policial aos 
agentes do MP. De maneira alguma. Tal controle 
externo não importa poder disciplinar algum do 
MP sobre a polícia. Na á1rea funcional, se o Pro
motor de j ustiça verij'ica1r a ocorrência de faltas 
disciplinares, há que se dirigir aos superiores hie
rárquicos do funcionário fa ltoso, indicando as fa
lhas apuradas." 

ANTONIO CESAR CIOFFI DE MOURA 
Promotor de Justiça do 1 º Tribunal do Jú ri 
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TÊNIS AGREGANDO - Em 
março do ano passado foi inaugu
rada a quadra de tênis na Subsede 
de Londrina, se constituindo tal mo
dalidade em mais uma opção de 
lazer ao associado e seus familia
res. De forma surpreendente, a prá
tica elo tênis vem motivando a par
ticipação ele promotores e promo
toras, inclusive ele outras comarcas, 
e também a participação de familia
res (filhos e esposas), revelando-se 
como importante fator ele agrega
ção da família ministerial na região. 
De se registrar, a propósito, que para 
dar vasão a esse interesse, os pro
motores , com recursos próprios, 
contrataram um professor que fica 

Da esq. p / di7·. os Promotores de j us ti~ 
ça de Comarcas próximas à Lond1·ina: 
Ma r cela ( Congoinbas), Eduardo 
(Andirá) e Adriana (!aguapitâ) 

à disposição na Subsecle, aos sábados, elas 8:00 às 18:00 horas. Pelo visto, 
valeu a pena mais essa iniciativa ela Subsecle de Londrina e o investimento 
fe ito pela APMP! 

CONVÊNIO - A APMP, por intermédio de seu Diretor de Convênios, 
Dr. Moacir Gonçalves Nogueira Neto, firmou convênio com a Companhia 
de Seguros Gralha Azul , da Banestaclo S/ A Corretora de Seguros, 
disponibilizando aos associados, cônjuges, filhos e pais, condições dife
renciadas na contratação ele seguros de veículos ele passeio, concedendo 
entre outras as seguintes vantagens: desconto ele 42% em relação ao preço 
normal do seguro; desconto ele mais 5% pela existência ele equipamento 
anti-furto (dispositivo automático); b'ônus na renovação quando ela 
inexistência ele sinistro; assistência 24 horas, com auxílio em caso de pane 
do veículo, reboque, estadia em hotel para o segurado e família e muitos 
outros serviços, conforme definido nas condições gerais do contrato; Cen
tral de Acidentes atendendo ao sinistro na hora e local, momentos após a 
ocorrência da colisão do veículo (serviço disponível para Curitiba e Re
gião Metropolitana) ; débito automático das parcelas em conta corrente, 
todo mês, sem preocupação. 

Em Curitiba e Região Metropolitana os contatos deverão ser feitos 
diretamente com o Sr. Valclomiro Arten Junior, na corretora, e no interior 
com os gerentes elas agências Banestado. Seguirá, em breve, con espon
dência individualizada especificando as condições do convênio. 

UVRO - O procurador de Justiça Alfredo de Oliveira Garcinclo Filho 
comunica aos interessados que em breve estará lançando a 3ª edição, 
atualizada até dezembro de 1996, de sua obra 1}urisp rudência Criminal 
do STF e STl. A tiragem será limitada, por ser editada pelo próprio autor, 
razão pela qual solicita que os pedidos ele reserva sejam feitos junto à 
secretaria da APMP. 

BODAS - Os filhos do casal Caio e Silene Quadros cumprimentam 
seus pais pelos 35 felizes anos de casamento e o Jamp une-se à homena
gem, desejando-lhes outros tantos anos de amorosa convivência. 

PRIORIDADES - Procuradores e Promotores de Justiça de todo o 
Paraná, reunidos no VI Encontro Estadual do Ministério Público; em Curi
tiba, no final do ano, .definiram a política institucional para 1997, objeti
vando imprimir uniformidade e elevar a eficácia da atuação do MP arauca
riano. As conclusões do evento serão consolidadas e divulgadas à socie
dade, serv indo de compromisso da instituição com a destinatária de suas 

-alribuições constitucionais a partir da definição ele uma filosofia que, asse
gurando a autonomia funcional de cada agente do Ministério Público, 
estabeleça prioridade em razão daquelás pessoas - a grande massa da 
população - que não têm acesso aos seus direitos e à Justiça. Nas exatas 

palavras do procurador-geral de Justiça do Paraná, Olympio de Sá Sotto 
Maior Neto, 11nossa idéia é fazer no Ministério Público a opção preferenci
al pelos que estão no aguardo da cidadania11

• Nas múltiplas áreas de atua
ção do Ministério Público (crime, cível, infância e juventude, portadores 
de deficiência, idosos, meio ambiente, direitos e garantias constitucionais, 
saúde e segurança do trabalhador, reparação do dano resultante de crime, 
dire ito eleitoral e execução penal) foram estabelecidas metas de trabalho 
a curto, médio e longo prazo para cada setor especializado. 

O procurador-geral destacou o progresso do Ministério Público do 
Paraná, que hoje se coloca em posição de destaque nacional em razão do 
pioneirismo e forte atuação em defesa dos direitos da população. A estru
tura material adequa-se à an1pla atividade, pois hoje estan1os totalmente 
informatizados e no primeiro semestre do novo ano as promotorias esta
rão interligadas em rede, permitindo acesso a banco de dados, doutrina, 
jurisprudência e outras informações necessárias. 

Ao final do encontro a Associação Paranaense do Ministério Público 
e a Procuradoria Geral de Justiça homenagearam o procurador de Justiça 
Felix Fischer, que assumiu, em Brasília, o cargo de ministro do Superior 
Tribunal de Justiça. 

ENCONTRO FEMININO - Registramos flagrantes do último lanche 
mensal de 1996 reunindo esposas de promotores e procuradores de Justi
ça e mulheres integrantes do MP araucariano. O evento, já tradicional, 
realizou-se na sede administrativa da APMP, alcançando forte prestigiamento. 
Houve desfile de modas, amigo segreto, homenagem às pioneiras do lan
che e sorteio de duas entidades beneficentes, às quais foi destinado o 
produto da arrecadação auferida em todos os encontros similares promo
vidos durante o ano. A foto superior mostra algumas das anfitriãs do lan
che de final de ano, enquanto na inferior aparece um grupo das pioneiras. 

Notável participação na organização dos lanches é atribuída a Ode
te, do cerimonial da PGJ, a quem as anfitriãs do ano todo consignam 
especial agradecimento. 
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TÊNIS- Com a participação de membros do Ministério Público, da 
Magistratura e convidados, a Associação Paranaense do Ministério Público 
realizou no final do ano o I Torneio de Duplas de Tênis em sua quadra da 
sede campestre. O evento, patrocinado pela Crystal Turismo (que oferece 
vantagens aos associados na compra de passagens aéreas nacionais e pa-

cotes turísticos), contou com a presença de dezoito tenistas, sendo o se
guinte o resultado final: na chave principal foram campeões Mauro 
Todeschini e Roberto Strobel e vices Paulo Édison de Macedo Pacheco e 
Ruy Cunha Sobrinho; na chave de repescagem venceram José Carlos do 
Amaral e Anibal Khoury Jr, ficando como vices José Antônio Pereira da 
Costa e Romário Teramoto. Após o encerramento do torneio o presidente 
Jair Cirino dos Santos e o diretor da sede campestre, Sergio Renato Sinhori, 
fizeram a entrega dos troféus às duplas classificadas. 

Imputabilidade penal de adolescentes 

D iante elo vertiginoso crescimento da ocor
rência de delitos envolvendo adolescen

tes, a inimputabilidacle penal vem encetando 
várias discussões no âmbito social, especial
mente junto aos parlamentares, juristas, ór
gãos de segurança pública , imprensa, etc. 
Sustenta-se a redução do limite ele idade para 
16 (dezesseis) anos, a pretexto de aumentar a 
responsabilidade elos jovens na sociedade e, 
por conseguinte, diminuir a criminaliclacle ju-

a nil, considerando a evolução dos meios de 
- municação, não se concebendo que o me

nor ele 16 (dezesseis) anos não possua plena 
consciência do caráter ilícito da conduta e ele 
determinar-se ele acordo com esse entendi
mento. 

Argumenta-se o ilogismo existente 
entre a idade fi xa da p a ra o início da 
imputabilidade penal e a faculdade constitu
cional conferida ao adolescente ele 16 
(dezesseis) anos ele exercer o direito ele voto. 

Os adeptos desse entendimento de
monstram desconhecimento da dinâmica elo 
país, transferindo para a alçada da repressão 
policial as soluções dos problemas que en
volvem os nossos adolescent~s infratores . 
Disseminam a falsa idéia de que somente a 
fepressão elo Estado através da aplicação da 
Lei Penal é a única medida capaz de çonter a 
criminalidade juvenil e de redimencionar a 
conduta do jovem delinquente com idade su
perior a 16 (dezesseis) anos, apregoando , 
desse modo, a "impunidade" do menor de 18 
(dezoito) anos e o fracasso do Estatuto ela 

Criança e elo Adolescente. 
A Constituição Federal, ao optar pelo cri

té rio bio lógico à fixação da idade para 
imputabilidade penal, apesar de seguir con
veniência de política criminal, agiu conside
rando a realidade brasileira. Sendo assim, esta 
mesma realidade respalda a manutenÇão do 
critério abraçado pelo texto constitucional, 
reafirmado na Lei nº 8.069/ 90. Esta, espelhan
do fielmente as diretrizes constitucionais e os 
postulados ele vários documentos internacio
nais, tendo o Brasil assumido o compromisso 
ele cumpri-los através de convenção, estabe
lece normas concernentes ao atendimento elo 
adolescente infrator, ao progresso e as medi
elas sócio-educativas passíveis de aplicação. 
É inegável que o Estatuto ela Criança e elo 
Adolescente não compactua com a delinqüên
cia e a impunidade. Pelo contrário, na esfera 
do ato infracional contempla tratamento mais 
severo, submetendo o adolescente a proces
so semelhante àquele destinado ao adulto cri
minoso, fb;canclo medidas sócio-educativas rí
gidas como as de semiliberdade e reclusão 
em estabelecimento edu cacional, ambas 
constritivas da liberdade. 

Por outro lado é inquestionável o re
conhecimento ela falência elo atual sistema pe
nitenciário nacional, onde há dúvida quanto 
à sua eficácia ressocializante. Em que pese o 
esforço do Poder Público no sentido ele fixar 
política penitenciária compatível com a ele
manda, as nossas prisões possuem aproxima
damente 59.000 vagas. Em contrapartida tem-

se um deficit de 70.000 , indica ndo 
superlotação que ultrapassa o dobro e 250.000 
mandados ele prisões aguardando cumprimen
to. Neste sistema caót ico é fa ctível a 
ressocialização do jovem de 16 (dezesseis) 
anos? 

Outrossim, considerando que o Brasil 
é Estado democrático de direito , é salutar que 
o cidadão jovem possua a faculdade de exer
citar os seus direitos políticos, não restando 
estabelecido no texto constitucional qualquer 
choque entre as idades fixadas para o exercí
c io facultativo elo voto e a o iníc io da 
imputabilidade penal. 

Por derradeiro , antes ele se buscar a 
falsa solução da redução da imputabilidade 
visando coibir o avanço da criminalidade 
infanto-juvenil , os representantes elo Poder 
Público e dos diversos segmentos sociais de
vem, de forma articulada, fixar ações volta
das à efetivação e à materialização dos pro
gramas de atendimento , para possibilitar a 
execução elas medidas sócio-educativas, cu
jas ações devem integrar prioritariamen te a 
Política de Segurança Pública de .todos os entes 
federados e da própria União Federal, evitan
do, dessa forma , que os significativos avan
ços sociais entabulados no Estatuto da Crian
ça e do Adolescente sejam transformados em 
retórica. 
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