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RESUMO 
 

 
HENRIQUES, Nélia Navais. Responsabilidade pessoal do membro do ministério 
público por denúncia sem justa causa. 2005. 133 folhas. Dissertação de Mestrado 
– Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
 
Traça comentários a respeito da história legislativa do Ministério Público, seu 

posicionamento como parte no processo penal e como interveniente em ações 

cíveis. Salienta com ênfase as possíveis atribuições investigativas do órgão; a 

importância do Inquérito Policial para a ação penal e a relação de membros da 

instituição ministerial com a imprensa. Aborda principalmente a falta de justa 

causa nas denúncias criminais formuladas pelo Ministério Público, notadamente, 

as situações que afetam a inicial acusatória, tornando-a temerária e por 

conseqüência inviável do ponto de vista da probabilidade de provocar uma 

condenação. Analisa os resultados da denúncia sem justa causa que atingem o 

injustamente denunciado. Os danos materiais e morais causados a pessoa 

imputada, cujo crime os agentes do Estado não conseguiram provar. Examina a 

responsabilidade do Estado por atos de seus agentes e do próprio membro do 

Ministério Público, autor da denúncia ilegítima, nas três esferas da 

responsabilidade jurídica. Menciona por fim, as possíveis ações de indenização 

que podem ser propostas pelo prejudicado pela denúncia, à vista dos prejuízos 

sofridos. 

 
 

 
 
 
 

 
Palavras-chave: denúncia – falta de justa causa – abuso – responsabilidade do 

membro do Ministério Público 
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ABSTRACT 

 
 

HENRIQUES, Nélia Navais. Public Ministry Member’s Personal Responsibility by 
non-just-cause speaking. 2005. 133 pages. Mastery’s Abstract – Juridical Science 
Center/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 

 

 

 

This study deals with the legislative history of the Public Ministy and its within the 

penal process, as well in civilian actions. It also highlights the attributions of 

investigation that might be a part of this organization; the importance of the Policies 

Inquire to the penal process and the relationship of the members of the Ministerial 

Institution to the press. This essay mainly discuss the lack of just cause in the criminal 

charges executed by the Public  Ministry, notably, giving emphasis to the situations that 

affect an initial accusatory that make the later untrustworthy, therefore very unlikely 

that it will be charged with guilty. Moreover, this study analyses the results of the 

changes without just cause that reach the denunciated injustment. The material and 

moral damage of the imputated person, whose crime the State Agents coudn’t  prove. It 

explores the state responsibility for its agent` acts and of the offcials of the Public 

Ministry, author of the illegitimate speaking in the three areas of the juridical 

responsibility. Finally, pinpoints the possible indenization acts that might be offered to 

the victims of charged due to their suffered damages. 

 

 

 

 

 

 

Key Words: speaking – non-just-cause – abuse – Public Ministry Member´s 

Responsibility  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

 A questão da justa causa, mesmo não sendo moderna e os tribunais 

superiores há várias décadas suscitarem a matéria em seus julgamentos, poucos são os 

trabalhos doutrinários que abordam o assunto em profundidade. 

Nos últimos tempos, no entanto, a discussão tornou-se mais 

efervescente, principalmente em face das rumorosas apurações de irregularidades no 

setor público, cujas prisões e buscas realizadas nas madrugadas, por homens de preto 

desembarcados de aeronaves militares, são intensamente acompanhadas pela imprensa. 

Apesar das “evidências” captadas pelos meios de comunicação, ao 

final, muitos dos acusados apontados pelo Ministério Público, acabam por serem 

absolvidos por falta de provas. 

Esses fatos nos chamaram a atenção. Ao acompanharmos por mais 

tempo o desenrolar desses acontecimentos, e outros sem interesse midiático, 

constatamos que alguns daqueles suspeitos sequer chegaram a ser formalmente 

denunciados.  Os tribunais seguidamente, em sede de habeas corpus, reconhecem a 

ilegalidade das acusações, suscitando a falta de justa causa para a propositura de ação. 

Ante tais acontecimentos, resolvemos dirigir nosso trabalho  ao exame 

da atividade desempenhada pelo Ministério Público e das acusações penais destituídas 

de justa causa, mais precisamente no que concerne a responsabilidade pessoal do 

acusador no evento e os danos morais e materiais que os acusados sem condenação são 

obrigados a suportarem.  
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Definido o objeto do estudo, buscamos ao longo de meses colecionar 

matérias publicadas em jornais, revistas que noticiavam as investigações de nosso 

interesse e entrevistas concedidas por componentes da polícia e do Ministério Público. 

Num segundo momento, selecionamos os livros e artigos que abordam 

a questão da justa causa para a ação penal. Constatada a escassez de trabalhos dirigidos 

ao estudo do tema, enveredamos por outras fontes relacionadas ao processo penal e ao 

estudo da instituição do Ministério Público. Demos especial atenção aos artigos que 

tratavam da investigação criminal e ao relacionamento do denunciante com a imprensa. 

Compulsamos outras obras no campo dos direitos administrativo e 

processual civil que nos subsidiaram nos tópicos a eles relacionados. 

A Internet foi uma ferramenta importante de pesquisa. Por esse meio 

atingimos os bancos de dados dos tribunais, das revistas eletrônicas, o que possibilitou o 

acompanhamento de processos, conhecimento do teor de acórdãos, votos, despachos e 

súmulas, bem como facilitou a comunicação com pessoas ligadas ao presente trabalho. 

Na construção formal dessa dissertação, observamos as normas 

técnicas vigentes, previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Preferimos adotar, ainda que pouco utilizado atualmente, o sistema completo das 

referências bibliográficas, vez que, facilita sobremodo a leitura e conferência das notas 

de rodapé. 

Ainda, estivemos sempre atentos ao estilo redacional. É de nossa 

preferência, frases curtas e objetivas, vocabulário acessível e de fácil compreensão. 

Evitamos o uso de palavras e expressões em latim, tão comuns em textos jurídicos. 

Mesmo que não seja de todo possível, há ainda a preocupação em imprimir um mínimo 

de originalidade na abordagem das matérias aqui postas em foco.  



 

 

13 

Para concretizarmos nosso objetivo dividiremos a presente peça 

acadêmica em cinco capítulos: 1) posicionamento histórico e o surgimento do 

Ministério Público como instituição responsável pela acusação; 2) papel do Ministério 

Público na fase pré-processual ou investigativa e a polícia judiciária; 3) denúncia – 

petição inicial acusatória interposta na ausência de justa causa; 4) responsabilidade do 

Estado por atos de seus agentes. Dano material e moral em razão de denúncia sem justa 

causa; 5) responsabilidade pessoal do membro do Ministério Público por denúncia sem 

justa causa.  

A primeira parte trará um apanhado rápido dos fatos históricos 

relacionados ao surgimento do Ministério Público, desde o Brasil Colônia. Em seguida, 

para favorecer a abordagem temática propriamente dita, tocaremos nas atribuições 

atuais do Ministério Público, especialmente quanto à autoria da ação penal e a 

legitimidade para intervir em causas cíveis. 

Mais adiante, trataremos da investigação criminal como elemento de 

subsídio à inicial acusatória e das questões atinentes a assunção da tarefa investigativa 

por parte do organismo ministerial, assemelhada à desenvolvida pela Polícia Judiciária. 

Prosseguindo, ingressaremos nas várias questões envolvendo a 

viabilidade da petição acusatória, estabelecendo um contraponto com a falta de justa 

causa para a ação penal e a conduta do denunciante. 

Logo após, teceremos comentários acerca da responsabilidade objetiva 

do Poder Público, como entidade empregadora do agente acusador, sem esquecermos 

dos danos suportados pelo injustamente acusado, haja vista, o entendimento de que a 

acusação criminal acarreta sérios e inevitáveis transtornos à vida do imputado. São 

danos à imagem, à reputação social, à intimidade, exacerbada pelos prejuízos materiais. 
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 Na parte derradeira, cogitaremos da responsabilidade pessoal do 

membro do Ministério Público autor da denúncia considerada injusta, dos possíveis co-

responsáveis e das eventuais causas de justificação. Assinalaremos finalmente, as ações 

cíveis que podem ser manejadas pelos prejudicados, com o objetivo de restaurar a 

situação anterior as acusações e se isso não for mais possível, como é de praxe, servirá 

ao menos, para obter uma recompensa monetária pelos danos suportados.  
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1. POSICIONAMENTO HISTÓRICO E O SURGIMENTO DO 

MINSTÉRIO PÚBLICO COMO INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 

PELA ACUSAÇÃO PENAL 

 

Sumário: 1.1 Dados históricos - Surgimento do 
Ministério Público no Brasil como órgão 
responsável pela acusação - 1.2 As atribuições 
atuais do Ministério Público - 1.2.1 Atribuições 
cíveis e aposição do Ministério Público como autor 
da ação penal -  1.2.2 Legitimidade para intervir 
em causas cíveis que tenham por fundamento               
procedimento criminal 
 
 
 
 

1.1 Dados históricos – Surgimento do Ministério Público no Brasil 
como órgão responsável pela acusação  
 

 

Os trabalhos que abordam questões sobre o Ministério Público iniciam, 

na maioria, especulando seus primórdios, o possível marco inicial da instituição na 

remota civilização egípcia, muitos pesquisam seu nascimento na Grécia ou na antiga 

Roma. Aqui não pretendemos recuar tão distante.  

Optamos pela brevidade, por um relato ligeiro, com o fim de 

posicionar historicamente o tema, evitando a descrição exaustiva e miúda. No ambiente 

do colonizador português, buscamos suas origens sem, entretanto, retrocedermos às 

fontes primárias do direito lusitano. A pesquisa foi realizada preponderantemente em 

obras nacionais, em virtude da acessibilidade destes documentos e porque não admitir 

da própria limitação da autora.  

Possivelmente, a atuação do Ministério Público no juízo criminal 

menciona, Almeida Júnior, remonta a defesa dos direitos reais, prevista na Lei Mental 
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de autoria de D. Duarte que sucedeu a D. João I (século XIV), a qual previa a reversão à 

Coroa Portuguesa de todos os bens doados pelos reis antecessores. Para a defesa e 

arrecadação dos direitos reais, os tabeliães e a seguir os procuradores fiscais, tornaram-

se promotores da justiça, responsáveis pela acusação nos processos dos crimes de que 

pudessem resultar confiscações 1. 

No livro I das Ordenações Manuelinas, 1521, o Título XII, trata das 

atribuições do promotor da Casa de Suplicação (Do Prometor da Juftiça da Cafa da 

Sopricaçam) e Título XXXIV, do ofício do promotor de Justiça (Do Prometor da 

Juftiça, e do que a feu officio pertence), são descritas ali, as peculiaridades da atividade 

do promotor de justiça de então, como vemos a seguir: 

 
 
O prometor da Jusftiça, deve feer letrado, e bem entendido, pera faber 
efpertar, e aleguar as caufas, e razões que pera lume, e clareza da Jusftiça, e 
pera inteira confervaçam della convem; ao qual Mandamos que, com grande 
cuidado, e diligencia, requeira todas as coufsas, que pertecerem aa Jusftiça, e 
confervaçam de noffa jurifdiçam... E defendemos, e Mandamos que ninhua 
Cidade, Villa, ou Luguar de Noffos Reynos, e Senhorios, nom aja Prometor 
da Juftiça, faluo nas noftas cafas da Sopricaçam e do ciuel: e affi nas 
Correições em cada hua auerá hum Prometor, que Nós ferá dado; porque nas 
outras Cidades, Villas, ou Luguares de Noffos Reynos, o mefemo Tabaliam, 
ou Eferiuam que for do feito fará o libello, dará as teftemunhas, fegundo 
Diremos no quinto livro ...2 
 

 

Com a implantação no Brasil das Capitanias Hereditárias, as 

Ordenações vigentes sofreram limitações em virtude dos privilégios concedidos aos 

donatários, entre eles a jurisdição cível e criminal 3.  

                                                 
1 Almeida Júnior, João Mendes de. O processo criminal brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos. 1959, v.I,  pp. 106-108. 
2 PORTUGAL. Ordenações Manuelinas. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa, livro I, títulos XXIV e 
XII, 7, 1984.  
3 Almeida Júnior, João Mendes de. O processo criminal brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos. 1959, v.I, p.141. 
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Com a derrocada do sistema de capitanias, D.João III criou um 

governo geral para o Brasil, com sede na cidade de Salvador, havendo nomeado um 

ouvidor-geral, cuja função era presidir a justiça. 

Em 1573, o Brasil foi dividido em dois governos gerais, um para o 

norte, com sede em Salvador e outro para o sul instalado na cidade do Rio de Janeiro. 

A estrutura judicial portuguesa básica era o Conselho que funcionava 

nas cidades, composta por alguns funcionários e normalmente por dois juízes eleitos. O 

nível superior seguinte era constituído pelos Tribunais de Apelação, também conhecidos 

como Relação ou ainda como Casa da Relação. Acima dos tribunais encontrava-se A 

Casa da Suplicação que também era um Tribunal de Apelação4.  

Sob o reinado de Filipe II, no ano de 1609, houve a criação do Tribunal 

da Relação na Bahia, denominado de Relação do Brasil, cujo procurador dos feitos da 

“Coroa e da Fazenda” acumulava a função de promotor de justiça, sendo mantido um 

ouvidor no Rio de Janeiro5. O Tribunal era constituído da seguinte forma: 

 

dez desembargadores, entrando nesse numero o Chanceller, o qual servirá de 
Juiz da Chancellaria; três Desembargadores de Aggravos; um Ouvidor 
Geral; um Juiz dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco; e um Procurador dos 
Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco, e  Promotor da Justiça; um Provedor dos 
Defunctos, e Resíduos; e dous Desembargadores Extravagantes 6. (grifo nosso) 
 
 
 

O historiador, Stuart Schwartz, anota uma passagem que corrobora a 

função de promotor exercida pelo procurador da Coroa, que nessa época era ocupada 

por Afonso Garcia Tinoco: “Muitos prisioneiros incluindo ingleses, escoceses e 

                                                 
4 Schwartz, Stuart B. . Burocracia e sociedade no brasil colonial: a suprema corte da bahia e seus juízes 
1609-1751. São Paulo: Perspectiva, 1979, pp. 4-8. 
5 Idem. p.48. 
6 BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Memória da justiça brasileira. Disponível em: < 
.http://www.tj.ba.gov.br/publicacoes/mem_just/volume1/cap7.htm>. Acesso em 22.02.2005. 
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flamengos foram mandados para a Bahia para esperar o processo iniciado pelo 

procurador da Coroa  Afonso Garcia Tinoco”7. 

Registre-se a informação colhida por Elvia  Castelo Branco: 

 

Durante a dominação holandesa no norte do país 1630 a 1654, funcionavam 
como ocupantes do Ministério Público na primeira instância os escoletas 
(pretores ou bailios), que exerciam, entre outras, as funções de Promotor de 
Justiça junto aos Conselhos dos Escabinos, e os Curadores. No Conselho de 
Justiça havia o Advocaat Fiskaal, que exercia também as funções de 
Promotor Público perante os Conselhos Políticos.8 

 

 Posteriormente, nos idos de 1751, cria-se o tribunal do Rio de Janeiro. 

Configuração esta que permaneceu até a chegada da família real, em 1808, quando D. 

João VI criou através dos Alvarás de 1º. e 22 de abril, de 4 e 10 de maio daquele mesmo 

ano, o Supremo Conselho Militar e de Justiça, o Tribunal da Mesa do Desembargo do 

Paço e da Consciência e Ordens, e a Intendência Geral de Polícia, concedendo à 

Relação do Rio de Janeiro a categoria de Casa da Suplicação e pelo Alvará de 14 de 

maio a de Superior Tribunal de Justiça 9. 

A Casa de Suplicação do Brasil foi instalada em 30 de julho de 1808 e, 

em 6 de agosto do mesmo ano, assume o cargo de promotor da justiça, José Fortunato 

de Brito Abreu Souza e Menezes 10 e tinha a seguinte composição: 

 

Além do Regedor, que EU houver por bem Nomear, do Chanceller da Casa, 
de oito Desembargadores dos Aggravos, de hum Corregedro do Crime da 
Corte e Casa, de hum Juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda, de hum 
Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda, de hum Corregedor do Cível da 
Corte, de hum Juiz da Chancellaria, de hum Ouvidor do Crime, de hum 
Promotor da Justiça, e de mais seis Extravagantes. 11 
 
 

                                                 
7 Schwartz Stuart B. . Burocracia e sociedade no brasil colonial: a suprema corte da bahia e seus juízes 
1609-1751. São Paulo: Perspectiva, 1979,  p.124. 
8 Branco, Elvia Lordello Castello Aspectos do ministério público de portugal e do brasil. In: Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, n.79, jul/set, 1973, p.51. 
9 Almeida Júnior, João Mendes de. O Processo criminal brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos. 1959, v.I,  pp. 143-145. 
10BRASIL,Tribunal de Justiça da Bahia. Memória da justiça brasileira. Disponível em: 
<http://www.tj.ba.gov.br/publicacoes/mem_just/volume1/cap7.htm>. Acesso em: 18.06. 2004. 
11Idem. 
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Ao retornar a Portugal,  Dom João VI deixou no Brasil como Príncipe 

Regente seu filho, D. Pedro de Alcântara. O monarca prosseguiu no movimento de 

fortalecimento da justiça brasileira e o conseqüente distanciamento do ordenamento 

jurídico português, fato que iria mais tarde, culminar na independência política do 

Brasil. Neste período, D. Pedro expediu vários atos normativos, Decreto de 23 de maio 

de 1821, de 18 de junho de 1822, Aviso de 28 de agosto de 1822, todos no interesse da 

consolidação de uma justiça brasileira12 e pelo Decreto de 20 de outubro de 1823 adota 

as  Ordenações Filipinas como lei brasileira, as quais regeram o processo civil até a 

proclamação da República.  

Portugal tentou evitar a independência do Brasil, decretando a extinção 

dos tribunais então criados por D. João VI. Ocorre, que D. Pedro de Alcântara se negou 

a cumprir o decreto real e o desfecho desse ato veio mais tarde culminar com a 

independência 13. 

Já na condição de Imperador do Brasil, D. Pedro I, em 25 de março de 

1824, promulgou a Constituição do Império. Seu texto não faz nenhuma referência 

direta ao cargo de promotor de justiça ou Ministério Público, embora seu artigo 48 

atribua em alguns casos ao procurador da Coroa a função acusatória. Vejamos: “Art.48. 

No Juízo dos crimes, cuja acusação não pertence à Câmara dos Deputados, acusará o 

Procurador da Coroa, e Soberania Nacional”14. 

O Código de Processo Criminal, promulgado em 29 de novembro de 

1832, “substituiu o processo inquisitório do livro quinto das ordenações Filipinas pelo 

processo acusatório”15, recebeu a promotoria um tratamento destacado, nos artigos 36 a 

                                                 
12Almeida Júnior, João Mendes de. O processo criminal brasileiro. Rio de Janeiro: Livraria Freitas 
Bastos. 1959, v.I,  pp. 147-151. 
13 Idem.  p.153. 
14 BRASIL. A Constituição de 1824. Programa Nacional de Desburocratização-Fundação Projeto 
Rondon. Brasília, 1986. 
15 Lyra, Roberto. Direito penal normativo. Rio de Janeiro: José Konfino, 1977, p.44. 
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38, em seção própria do capítulo destinado as “pessoas encarregadas da administração 

da justiça” 16. Foi atribuído aos promotores a função eminentemente de acusador 

criminal, tinha por atribuição denunciar os crimes, solicitar prisão, punição dos 

criminosos e providenciar a execução das sentenças punitivas. 

Sob o mesmo espírito, a Lei 261, de 3 de dezembro de 1841, 

reformadora do Código de Processo Criminal, conferiu feição de carreira ao cargo de 

promotor, estabelecendo requisitos para a investidura na função, a nomeação na Corte 

não se daria mais pelo Governo e sim pelo Imperador e com mandato por tempo 

indeterminado. Leiamos o texto dos artigos 22 e 23: 

 

Art. 22º – Os Promotores Publicos serão nomeados e demitidos pelo 
Imperador, ou pelos Presidentes das Províncias, preferindo sempre os 
Bachareis formados, que forem idoneos, e servirão pelo tempo que convier. 
Na falta ou impedimento serão nomeados interinamente pelos Juizes de 
Direito. 
 
Art. 23º – Havera, pelo menos em cada comarca hum Promotor, que 
acompanhará o Juiz de Direito: quando, porém, as circunstancias exigirem, 
poderão ser nomeados mais de um. ... 17 
 
 
 

O Código Penal da República, Decreto nº 847, de 11 de outubro de 

1890, já se referindo a instituição “ministério publico” previa: 

                                                 
16 BRASIL. Código do Processo Criminal de Primeira Instancia. Colleção das Leis do Imperio do Brasil 
de 1832. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1874, p.193. 
Art. 36. Podem ser Promotores os que podem ser Jurados; entre estes serão preferidos os que forem 
instruídos nas Leis, e serão nomeados pelo Governo na Corte, e pelo Presidente nas Provinciais, por 
termo de três annos, sobre proposta tríplice das Câmaras Municipais. 
Art.37. Ao Promotor pertencem as atribuições seguintes: 
1º. Denunciar os crimes públicos, e policiaes, e accusar os deliquentes perante os Jurados, assim como os 
crimes de reduzir à escravidão pessoas livres, cárcere privado, homicídio, ou tentativa delle, ou 
ferimentos com as qualificações dos artigos 202, 203, 204 do Código Criminal; e roubos, calunias, e 
injurias, contra o Imperador, e membros da Família Imperial, contra a Regencia, e cada um de seus 
membros, contra a Assembléa Geral, e contra cada uma das Câmaras. 
2º. Solicitar a prisão, e punição dos criminosos, e promover a execução das sentenças, e mandados 
judiciaes. 
3º. Dar parte as autoridades competentes das negligencias, omissões, e prevaricações dos empregados na 
administração da Justiça. 
Art.38. No impedimento, ou falta do Promotor, os Juizes Municipais nomearão quem sirva interinamente. 
17 BRASIL. Lei 261 de 3 de dezembro de 1841. Colleção das Leis do Imperio do Brasil de 1841. Rio de 
Janeiro: Typographia Nacional, tomo IV, parte I, 1842, pp. 105/106. 
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Art. 407. Haverá logar a acção penal: 
§ 1º. Por queixa da parte ofendida, ou de quem tiver qualidade para 
representá-la. 
§ 2º. Por denuncia do ministerio publico, em todos os crimes e 
contravenções.  
Art. 408. Em todos os termos da acção intentada por queixa será ouvido o 
ministerio publico; e nos da que for por denuncia, ou ex-officio, poderá 
intervir a parte offendida para auxilia-lo.18 
 
 
 

Na mesma data, o Decreto nº 848, que instituiu a Justiça Federal, 

dispunha no artigo 22 que competia ao procurador geral da República, entre outra 

atribuições, promover a ação penal pública, no âmbito do Supremo Tribunal e 

funcionar como representante da União. Na exposição de motivos do mesmo 

documento, Campos Salles, quando Ministro da Justiça de Deodoro da Fonseca,  

publica o seguinte entendimento: 

 

O ministério publico, instituição necessaria em toda organização 
democrática e imposta pelas boas normas da justiça, está representado nas 
duas espheras da Justiça Federal. Depois do Procurador Geral da República, 
vêm os procuradores seccionaes, isso é, um em cada Estado. 19 (in verbis) 
 
 
 

Voltando a tratar da matéria no patamar constitucional, observamos 

que a Carta Republicana de 1891, apenas fez referência a forma de designação do 

Procurador da República (artigo 55 § 2º. ) e sua atribuição como promovente da 

revisão criminal (artigo 81 § 1º.)20. 

O posicionamento institucional da entidade veio somente com a 

Constituição de 1934, figurando pela primeira vez como órgão constitucional, de 

                                                 
18BRASIL Senado Federal. Decreto nº 847, de 11 de outubro 1890. Disponível  em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislaçao/ListaTextoIntegral.action?id=50260>. Acesso em: 10.03.05. 
19  BRASIL, Conselho da Justiça Federal. Exposição de Motivos do Ministro da Justiça Campos Salles, 
ao projeto que deu origem ao Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890. Conselho da Justiça 
Federal/legislação, Brasília, 1993, p.9. 
20 BRASIL. A Constituição de 1891. Programa Nacional de Desburocratização-Fundação Projeto 
Rondon, 1986. 
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cooperação nas atividades governamentais, em seção própria  do  capítulo VI ( artigos  

95 a 98)21.  

 Com o texto ditatorial de 1937, a instituição encolheu. Foi o 

Ministério Público relegado a apenas três dispositivos, artigos 99, 101, I b e  105. Era 

o período getulista, ao perder o caráter institucional passou a ser praticamente um 

apêndice do Poder Judiciário22. Por outro lado, anos depois, com a entrada em vigor 

do Código de Processo Penal de 1941, fortalece-se a função de parte acusadora e 

titular da ação penal, daquele órgão. 

Após a ditadura Vargas e a conseqüente redemocratização do país, 

agora sob o império da Constituição de 1946, restaura-se ainda que timidamente, o 

prestígio do Ministério Público. Recebe valorização institucional e disciplinamento 

exclusivo no título III, artigos 125 a 128, do capítulo correspondente ao Poder 

Judiciário,  com previsão de concurso público para ingresso na carreia, estabilidade no 

cargo após dois anos de exercício e inamovibilidade relativa23. Inobstante a 

autorização de demissão ad nutum, do Procurador Geral da República,  o texto 

significou um passo importante no caminho do fortalecimento do órgão, haja vista os 

anos de ostracismo e inoperância forçada a que foi submetido e que ainda estavam por 

vir. 

Com a instauração do regime militar, e o esfacelamento da Carta 

Magna de 1946, face a expedição de inúmeras emendas, o Presidente Castello Branco, 

por intermédio do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,  convocou 

extraordinariamente o Congresso Nacional para elaboração de uma nova Constituição. 

                                                 
21 BRASIL. A Constituição de 1934. Programa Nacional de Desburocratização-Fundação Projeto 
Rondon, 1986. 
22 BRASIL. A Constituição de 1937. Programa Nacional de Desburocratização-Fundação Projeto 
Rondon., 1987. 
23 BRASIL. A Constituição de 1946. Programa Nacional de Desburocratização-Fundação Projeto 
Rondon, 1987. 
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O texto, açodadamente  promulgado em 24 de janeiro de 196724, não operou grandes 

mudanças no conteúdo até então vigente, principalmente com relação ao Ministério 

Público, entretanto foram os dispositivos correspondentes transferidos para  seção VII, 

inserida no capítulo que tratava do Poder Executivo25. 

Pouco mais de dois anos, após a promulgação daquele estatuto, os 

Ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, usando de atribuições conferidas 

por atos institucionais, impuseram a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 

196926, desnaturando quase que por completo o texto constitucional de 1967. Esta 

manobra política é comentada por José Afonso Silva:  

 

Teórica e tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de nova constituição. 
A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que 
verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformulado, a começar 
pela denominação que lhe deu: Constituição da República Federativa do 
Brasil, enquanto a de  1967 se chamava apenas de Constituição do Brasil.27 
 

 

O Ministério Público neste ato sofreu um retrocesso, recebeu a atenção 

de minguados três artigos, 94, 95 e 96 da seção VII, do capítulo destinado a reger o 

Poder Executivo28. 

Ainda no período do governo militar, a Emenda Constitucional nº 7, de 

13 de abril de 1977, responsável pelo acréscimo do parágrafo único ao artigo 96, previa 

que lei complementar estabeleceria normas de organização do Ministério Público 

                                                 
24 Machado, Carlos Augusto Alcântara. A constituição de 1967. Programa Nacional de 
Desburocratização-Fundação Projeto Rondon,  1987. 
25 BRASIL. A Constituição de 1967. Programa Nacional de Desburocratização-Fundação Projeto 
Rondon., 1987. 
26 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Constituição da República Federativa 
do Brasil.  São Paulo: Saraiva, 1986, p. 1. 
27 Silva, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, 
p.78. 
28 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1986. 
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estadual29. Foi o ponto de partida que veio desaguar na Lei Complementar nº 40, de 

1981, estatuto importantíssimo no desenvolvimento da carreira ministerial. 

Com o retorno do país à democracia, e com a promulgação da Carta de 

1988, foi ao Ministério Público concedido outro perfil. Agora de instituição autônoma 

e independente, com atribuições especialíssimas, sem precedentes em outros países, 

notadamente na área cível, o que o torna um órgão curiosamente ambivalente. Sua 

singularidade sugere reflexões e  propicia formulações acadêmicas. Assim posto, nos 

capítulos que se seguem discutiremos, sob a atual construção legislativa, uma parcela 

de sua atuação no campo da processualística penal, sem todavia, deixarmos de  

estabelecer uma contraposição com sua atividade cível. 

 

 

1.2 As atribuições atuais do Ministério Público 

 

 

1.2.1 Atribuição cível e  a posição do Ministério Público como autor da 
ação penal 
 

 

Convém registrarmos de antemão, que aqui sempre o Ministério 

Público será tido como um organismo componente da estrutura política, dotado de 

funções delegadas pelo Estado. Afastando-nos propositadamente da discussão, 

enfadonha, ser o Ministério Público, quarto poder ou componente de um dos outros 

três poderes concebidos por Montesquieu. 

                                                 
29 BRASIL. Emenda Constitucional nº 7 de 13 de abril de 1977. Coletânea de legislação e jurisprudência. 
São Paulo: LEX Editora, ano XLI, 1977. 
Art. 96. O Ministério Público dos Estados será organizado em carreira, por lei estadual. 
Parágrafo único. Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, estabelecerá normas gerais 
a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual, observado o disposto no § 1º do artigo 
anterior. 
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A Constituição Federal de 1988, no artigo 127 30, que abre a seção 

destinada ao disciplinamento do órgão, nomeia  de forma abrangente o Ministério 

Público defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. 

Ao defensor da ordem jurídica, no sentido da observância da 

legalidade, do direito estabelecido, deduzimos  cabe um posicionamento ativo na defesa 

dos padrões normativos vigentes no Estado brasileiro, quando violados. A própria 

Constituição prevê os instrumentos a serem manejados na custódia da ordem jurídica, 

conferindo ao Ministério Público legitimidade para a promoção da ação de 

inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, 

artigo 129, IV 31. 

Encarrega-o, também, da defesa do regime democrático. Em assim 

sendo, sua atuação ministerial somente poderá ser plenamente desenvolvida em 

ambiente democraticamente constituído. Sobre a questão pondera Hugo Mazzilli: 

 

É verdade que muitos modernos Estados democráticos não existe um 
Ministério Público forte, nem independente; também é verdade que em 
Estados totalitários o Ministério Público foi forte, tendo sido usado como 
instrumento de opressão -  mesmo entre nós, esse recente exemplo não pode 
ser esquecido. A nosso ver, porém no primeiro caso, um Ministério Público 
forte e verdadeiramente independente em nada empeceria as liberdades e as 
garantias democráticas; ao contrário, contribuiria seriamente para assegurá-las. 
No segundo caso, um Ministério Público forte, mas não independente – nada 
seria do que uma volta ao passado, aos agentes do rei, aos agentes do governo 
ou dos governantes passado que hoje se distancia.... .32

 
 
 
 
 

                                                 
30 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2001. 
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa  da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
31BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2001. 
 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos 
Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
32 Mazzilli,  Hugo Nigro. O ministério público na constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p.51. 
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Foi o Ministério Público ungido como defensor da democracia, recebeu 

a incumbência amplíssima de defender os interesses da sociedade e os direitos 

individuais indisponíveis, mesmo que não de modo exclusivo, a lei lhe confere caráter 

de guardião das chamadas partes hipossuficientes: consumidor, população indígena, 

órfãos, interditos. Atua também, na defesa do patrimônio artístico e cultural.  O 

constituinte não economizou. De forma pouco precisa, transformou o Ministério 

Público no grande defensor da República, conferindo-lhe uma feição de superioridade, 

sendo por isso, muitas vezes criticado.  

Uma das características do Estado Moderno é o fenômeno da 

exacerbação da atividade legislativa. Leis e mais leis são editadas, muitas vezes mal 

elaboradas e equivocadas, causando transtorno ao sistema normativo. Cappelletti diz 

que a expansão da função legislativa e o crescente volume da legislação causaram dois 

fenômenos, típicos dos parlamentos ocidentais: o seu sobrecarregamento e a imprecisão 

e ambigüidade dos atos legislativos 33, de forma tal que a legislação é redigida 

continuamente em termos vagos. Talvez, tenha sido o Ministério Público de certa forma 

vítima desse ativismo.  

Nos últimos tempos, houve uma hipertrofia da atividade cível do 

Ministério Público. Em contrapartida, sua função no processo penal, num primeiro 

momento, passou a segundo plano. Foi chamado a atuar em diversas causas, de forma 

apressada. Como autor lhe é deferido ingressar com 107 ações diferentes 34. Pensamos 

que em muitos casos a própria sociedade e suas respectivas associações,  mesmo que  

representadas por defensores públicos, poderiam se encarregar da promoção das ações 

judiciais que visassem a proteção de seus direitos, não necessitando do suprimento de 

                                                 
33Cappelletti, Mauro. Juízes irresponsáveis? Tradução de Carlos Alberto Alvaro Oliveira.Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1989, p. 22. 
34Camargo Ferraz, Antônio Augusto Mello de. (coord.). Ministério Público: instituição e processo. São 
Paulo: Atlas, 1997, p.24. 
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um agente público, cujo papel principal é a defesa do ius puniendi do Estado. Na 

Colômbia, apenas a título de ilustração, dedica-se o Ministério Público dali inteiramente 

a investigar os delitos e da acusação judicial dos supostos infratores, com exceção, 

todavia, daqueles cometidos por militares, por menores de idade, e das contravenções. 

Também não se ocupa, contrariamente do Brasil, de conflitos administrativos, 

trabalhistas, familiares ou civis35.  

Apesar de toda carga cível recebida pelo órgão no Brasil, a autoria da 

ação penal é sua vocação histórica e primordial. Não há dúvida de que o Ministério 

Público foi concebido para atuar na política criminal. Com as sucessivas reformulações 

legislativas foram paulatinamente sendo agregadas outras atividades, seja por 

conveniência administrativa, por falta de outro órgão com grau de maturidade 

equivalente ou mesmo por despreparo do legislador em buscar outras soluções, talvez 

mais adequadas. O fato, foi assim detectado por Camargo Ferraz: 

 

 ... a falta de um tratamento destacado no plano constitucional e a de uma 
definição legal mais precisa levaram à ausência de um papel melhor 
delineado do Ministério Público, com a inexistência de uma política de 
atuação claramente estabelecida. Inúmeras funções passaram a ser 
cometidas à instituição de forma quase aleatória, sem maior reflexão 
sobre o grau de adequação que guardaram com seu papel. Além disso, os 
interesses corporativos circunstanciais do Ministério Público mostrava-se 
conveniente ampliar seus horizontes de atuação, como forma de afirmar-se e 
fortalecer-se como instituição, ainda que o preço de certa 
despersonalização.36 (grifo nosso) 
 
 
 
 

O artigo 129 da atual Constituição, é descritivo, relaciona 

nominalmente as atribuições ministeriais. Interessa-nos especialmente no presente 

contexto, seu papel como promovente da ação penal e ao mesmo tempo como 

interveniente, sua função de custos legis, em determinadas ações. 

                                                 
35COLÔMBIA. Fiscalía General de la Nación. Disponível em: < 
http://www.fiscalia.gov.co/pag/entidad/entidad.html#funciones >. Acesso em: 23.04.2005. 
36 Camargo Ferraz, Antônio Augusto Mello de. (coord.) Ministério público: instituição e processo. São 
Paulo: Atlas, 1997, p.25. 
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Ao membro do Ministério Público, cabe propor privativamente, ação 

penal pública, (artigo 129, I da Constituição e artigo 24, do CPP), que consiste em 

resumo, numa notícia de um fato criminoso, onde alguém é apontado como responsável, 

trazendo em sucessivo o respectivo pedido condenatório. Com a materialização da 

denúncia, o representante do Ministério Público, ocupa processualmente a posição de 

acusador estatal, torna-se, portanto, parte autora na ação penal. 

Reconhecemos no acusador público uma figura processual parcial, não 

o enxergamos de outro modo, pois, apresenta uma tese em juízo que espera ser acatada 

por sentença condenatória. Embora seu compromisso funcional seja com o 

esclarecimento do fato criminoso, inclusive quando diante de um inocente deve 

anunciar seu convencimento nesse sentido, estabelecendo-se daí por diante uma nova 

relação persecutória com um outro suspeito quando for o caso, o episódio não pode ser 

entendido como expressão  de uma possível imparcialidade. 

Sobre a questão,  Frederico Marques é especialmente incisivo: 

 

È um contra-senso sem nome, falar-se em processo penal sem que existam 
partes. Sómente quem não compreende a função do processo na realização 
da atividade punitiva do estado, pode negar ao Ministério Público e ao réu a 
qualidade de parte.37 (in verbis) 
 
 

 
 As partes constituem os sujeitos parciais da relação processual, em 

oposição aos órgãos judiciários que ali intervêem como sujeitos imparciais 38. Pois bem, 

o denunciante como parte que é, formula uma pretensão ao Estado-juiz, solicita a 

aplicação da lei ao caso concreto ali exposto. Na relação processual, quem não é juiz, 

assume a posição de parte 39.  

                                                 
37 Marques, José Frederico. Tratado de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1966, v.III, p. 353. 
38 Marques, José Frederico. Instituições do direito processual civil. Campinas: Millenium editora, 2000, 
p. 147. 
39 Tucci,Rogério Lauria. Ministério público e investigação criminal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p.83. 
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O fato deste autor,  possuir a faculdade de no curso da ação opinar pela  

absolvição do imputado, não retira dele a condição de parte, não o deixa menos parcial. 

A alegada imparcialidade do órgão em razão de sua submissão ao princípio da 

legalidade e do argumento de que não exercita direito subjetivo próprio, não se 

sustentam. À legalidade estão todos a ela irremediavelmente sujeitos, sob pena de 

cometimento de ilícito e não somente se obriga o acusador. Do ponto de vista material,  

o representante do Ministério Público, quando ingressa com uma ação realmente não 

demanda direito próprio, representa o Estado em sua função persecutória, mas essa 

característica não o transforma em uma figura insuspeita de interesse na causa, não o faz 

menos empenhado na condenação daquele que considera criminoso. 

Em sendo imparcial, o lógico seria que o membro do Ministério 

Público, não pudesse se envolver com as investigações, requisitar diligências, participar 

da colheita das provas que sustentam sua postulação,  como faz, e o que é perfeitamente  

legítimo na condição de parte. Caso fosse imparcial,  não necessitaria por sua vez, da 

intervenção de um julgador para decidir o destino do suspeito, isso seria por ele 

resolvido antecipadamente. 

 Professora desta casa, Anamaria Campos Tôrres, afirma que o 

Ministério Público tem por finalidade garantir a imparcialidade dos julgamentos e 

sobretudo a busca da verdade, o que segundo a mesma, não condiz com um órgão de 

acusação40. Com a devida permissão, não vemos incompatibilidade alguma entre a 

posição de ser parte e os objetivos mencionados.  A imparcialidade  do juiz, antes de um 

desejo das partes, defesa e acusação, é uma imposição legal inafastável e sob 

fiscalização de todos. Assim como a verdade contida nas imputações. O Estado delega 

atribuição para acusar os culpados e somente a eles, por isso a exigência de provas 

                                                 
40 Vasconcelos, Anamaria Campos Tôrres de. Prova no processo penal: Justiça como fundamento 
axiológco. Belo Horizonte: Del Rey, 1992, pp. 96/97. 
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irrefutáveis da culpabilidade para a condenação, que nada mais são do que os elementos 

através dos quais a verdade processual é revelada. A questão da justa causa, nossa 

preocupação principal, encontra-se intrincada exatamente com os conceitos de 

legalidade e de verdade da acusação. A iniciativa acusatória é admissível quando legal e 

com razoável probabilidade de ser verídica, do contrário, veremos, não passa de um 

abuso.     

O promotor de justiça, ou o órgão unitário que ele representa, como 

queiram, ingressa no processo tipicamente como parte, detentor de ônus e direitos, e 

este é o seu ofício, “seu papel, no processo, não é o de defensor do réu, nem o de juiz, e 

sim, o órgão do intêresse punitivo do Estado” 41. O interesse do  Estado portanto é o de 

acusar e punir aqueles que verdadeiramente delinqüiram. Apesar da defesa  no sistema 

brasileiro ser conformista, tolera determinados privilégios da acusação como: intimação 

nos autos do processo, assento destacado nas audiências, a parcialidade  do acusador 

público é reconhecida inclusive pelo enunciado da Súmula 234 do Superior Tribunal de 

Justiça: “A participação do membro do Ministério Público na fase investigatória 

criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da 

denúncia”42.  

 Seu impedimento ou suspeição a que a lei processual se refere é 

quanto  a obstáculos meramente  pessoais e não quanto a causa levada a efeito. A figura 

de “quase parte” ou “também parte”, “parte sui generis”, no processo penal, no nosso 

entendimento é um despropósito.  A visão de um Ministério Público não comprometido 

com a tese que formula, termina por acarretar um tremendo prejuízo a dinâmica 

persecutória, enfraquece a acusação, ainda que se escandalizem os que pensam de forma 

                                                 
41 Marques, José Frederico. Tratado de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1966, V.III, p.353.   
42 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Súmula 234. Disponível em: < 
http://www.stj.gov.br/SCON/sumulas/>. Acesso em: 30.10.2004 
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diferente. Ai daqueles defensores que não enxerguem no promotor de justiça um 

opositor, um implacável acusador.  

 Diaulas Costa Ribeiro, promotor de justiça, escreve que o Ministério 

Público tem o dever de incrementar a defesa, que não se opõe ao acusado,  e que não 

está em situação de igualdade com os advogados de defesa na relação processual 43. 

Será que o Ministério Público tinha o dever de auxiliar a defesa, e o exerceu, nos casos, 

Eduardo Jorge, Salvatore Cacciola, Luiz Estevão, etc. Anote-se que no processo civil, o 

autor pode desistir, transigir, conciliar, sem tampouco perder a qualidade de sujeito da 

relação processual. 

O compromisso com a ordem pública, com a legalidade, com a Justiça, 

são deveres inerentes a todos que militam na esfera do Judiciário não é obrigação 

exclusiva do órgão ministerial. Seja advogado, promotor, magistrado, serventuários, 

todos estão obrigados pelo sagrado direito de defesa e pelo princípio da presunção de 

inocência, sem que isto tenha o condão de desvirtuar seus respectivos papéis. 

 

 

1.2.2 Legitimidade para intervir em causas cíveis que tenha por 
fundamento procedimento criminal 
 

 

 

 

Fincando posição na parcialidade do Ministério Público, quando autor 

da ação penal, responsável, portanto, pela acusação e interessado em ver seu pleito 

acatado por sentença condenatória, passamos a questionar a situação jurídica desse 

                                                 
43 Ribeiro, Diaulas Costa. Ministério público: dimensão constitucional e repercussão no processo penal. 
São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 107, 110 e 133.   
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mesmo órgão, quando atua concomitantemente, como interveniente ou custos legis, 

como queiram. 

O Ministério Público se expressa através de seus membros, a posição 

de cada um deles demonstra a vontade unívoca da instituição e não de cada agente 

isoladamente, resultado do princípio da unidade, que a rege significando “que os 

membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção de um só chefe” 44. 

Embora a instituição e o próprio representante estejam comprometidos 

com a imputação penal formulada, pode acontecer e não é raro que sejam chamados a 

opinar em processo que guardem conexão com a ação penal. É o caso de mandado de 

segurança (por exemplo: visando proteger a imagem do acusado, questões atinentes ao 

cumprimento da pena), habeas corpus (preventivo, liberatório e para trancamento da 

ação penal) e em ação de reintegração em cargo público, cuja demissão se deu em razão 

de ação penal. 

A legislação italiana nesse particular, apresenta um formato semelhante 

ao nosso. Possui o Ministério Público uma atuação chamada de principal e outra 

acessória. Atividade principal corresponde a situação idêntica da parte e a acessória 

quando colabora com o andamento processual, também chamada de “poder de 

intervenção”. Equipara-se as partes como titular de direitos e por outro lado quando 

intervém  na colaboração do processo surge um posicionamento obrigatório que 

Carnelutti diz ser paradoxalmente imparcial 45. 

Alude Camargo Ferraz, que são inúmeras as previsões que determinam 

a intervenção ministerial, em defesa de interesses muitas vezes individuais e 

disponíveis, diz ele que é preciso assumir uma posição clara, pois a função de 

                                                 
44 Mazzilli, Hugo Nigro. Introdução ao Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 1997, p.23. 
45 Carnelutti, Francesco. Instituição do proceso civil. Tradução de Adrián Sotero De Witt Batista. São 
Paulo: Classic Book, 2000, pp. 356-361. 
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interveniente, além de não ser prevista na Constituição, pode apresentar inconvenientes, 

como por exemplo “risco de despersonalização” pela assunção de postura diversa 

daquela indicada de forma preponderante na Constituição 46. 

 Em todos os casos citados o órgão ministerial é convocado a intervir, 

apesar de seu comprometimento com a ação penal geradora do conflito em julgamento. 

Como fiscal da lei, propala-se um posicionamento imparcial, comprometido com a 

ordem jurídica. Ainda que acreditemos na lisura e na boa-fé da classe, os promotores de 

justiça são humanos e portanto falíveis, sendo perfeitamente compreensível e esperado 

que envolvidos na apuração de um crime, desejosos pela punição de quem acreditem 

culpados, tornem-se parciais no momento de opinar naqueles processos. Há margem no 

mínimo, para se questionar o grau de confiabilidade da opinião ministerial. Enfim, 

como dissociar um ferrenho acusador do fiscal da lei?  Não é incomum, principalmente 

em comarcas de juízo único, encontrar processos em que a mesma pessoa física atua 

como acusador criminal  e  concomitantemente como custos legis numa outra ação, em 

que o próprio acusado na ação penal é o autor. 

 Ao propor uma ação penal a instituição abraça e põe em tramitação 

uma acusação, vincula-se ao processo, identificando-se com a imputação proposta, em 

razão de sua unidade funcional. Não há previsão legal que exija do acusador uma 

conduta imparcial, até mesmo porque se configuraria pensamos num tremendo 

paradoxo. Somente do julgador se espera eqüidistância das partes e imparcialidade na 

análise do acervo probatório levado a juízo. 

A legislação processual civil,  subsidiária da legislação penal, no artigo 

134 e seguintes, dispõe a respeito dos impedimentos e situações em que se configura 

presunção de suspeição do juiz, hipóteses aplicadas ao órgão ministerial e aos 

                                                 
46 Camargo Ferraz, Antônio Augusto Mello de. (coord.). Ministério público: instituição e processo. São 
Paulo: Atlas, 1997, p.28. 
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serventuários de justiça. O artigo 138, I,47 faz distinção entre quando o Ministério 

Público age como parte e  quanto não for parte. Cremos que a situação de não parte, 

referida no dispositivo, refere-se a condição de custos legis . Na verdade, a seção não 

faz qualquer menção impeditiva ao fato aqui tratado, ou seja, ser o órgão ministerial 

autor da ação penal e opinante em processo cível entre si relacionados. 

Todavia, arriscando-nos numa interpretação extensiva e aproveitando a 

tolerância da academia, observamos que no inciso IV, do artigo 13548, do mesmo 

diploma, configura-se motivo de suspeição ter o órgão do Ministério Público, 

aconselhado alguma das partes acerca do objeto da causa. Aconselhar, gramaticalmente, 

significa emitir opinião ou parecer 49, no caso extrajudicialmente. Ora, torna-se o órgão 

suspeito de interesse na causa, na hipótese de haver apenas expressado, digamos 

informalmente, seu entendimento sobre o objeto discutido em juízo. Com relação a 

autoria na ação penal o seu comprometimento é ainda mais profundo. Formula uma 

acusação, atribui ao imputado um comportamento criminoso, deseja em síntese vê-lo 

encarcerado. Como esse mesmo órgão pode ser encarado, ao menos neutro ou 

absolutamente insuspeito, em parecer, por exemplo, em mandado de segurança, que 

julga fatos em tese ilegais ou em medidas que visem desbloqueio de bens de suspeitos 

de crimes, intimamente correlacionados com o processo penal em andamento?  

Portanto, no pedido de relaxamento de prisão, há um nítido 

despropósito na ouvida ministerial como fiscal. Como aquele ser humano consegue se 

eximir do convencimento que o levou a formular uma acusação, muitas vezes com 

                                                 
47 BRASIL. Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1998.  
Art. 138. Aplicam-se também os motivos de impedimentos e suspeição: 
     I __ ao órgão do Ministério Público, quando não for parte, e, sendo parte, nos casos previstos nos ns. 
I a IV do art. 135; (grifo nosso) 
48Idem. 
 Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: 
IV – receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes acerca do 
objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio; (grifo nosso) 
49 Michaelis 2000. Moderno dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 2000.  
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incluso pedido de prisão preventiva, imunizar-se de toda influência persecutória e  a 

seguir, como alegam, construir um parecer isento, sobre questões relacionadas à 

liberdade do imputado. Anote-se que o parecerista não estará analisando as provas, pois 

já o fizera quando ingressou com a denúncia; no momento opinativo, ele estará no 

exercício de sua segunda identidade, desta vez, com a exigência da impessoalidade. 

A postura dúplice do Ministério Público, na forma como se encontra 

atualmente, abre espaço a dúvidas, quanto ao seu interesse subjetivo nas causas e 

também com relação ao grau de validade dos atos opinativos. Admitimos que incidentes 

processuais no curso da ação, como por exemplo, pedido de relaxamento e revogação de 

prisão, o Ministério Público seja sim chamado a se pronunciar, na qualidade de parte 

autora, em atenção ao princípio da igualdade e do contraditório, jamais, como fiscal da 

ordem pública. Deixamos claro que não criticamos a figura jurídica do fiscal da lei, 

nosso foco se dirige à concentração da função e seu exercício simultâneo pelo mesmo 

órgão.  

Há que se refletir sobre esses casos, ainda que, mesmo não tendo sua 

opinião qualquer conteúdo decisório,  pode vir a influenciar o julgador e por isso mudar 

o rumo de um processo. Dispensar a ouvida do Ministério Público nesses casos seria 

medida de coerência processual e adequação das partes aos seus respectivos papéis. 

Talvez, a solução esteja nos moldes do dispositivo que proíbe o 

pronunciamento do assistente de acusação em habeas corpus ou que a função 

fiscalizadora nesses casos, fique a cargo de um outro órgão, como a Defensoria Pública,  

que a exemplo do Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional e 

com tratamento constitucional. 
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2. O PAPEL DO MINSTÉRIO PÚBLICO NA FASE PRÉ-

PROCESSUAL OU INVESTIGATIVA E A POLÍCIA JUDICIÁRIA 

 

 

Resumo: 2.1 O inquérito policial e sua importância 
para a ação penal – 2.2 A atribuição investigativa 
do Ministério Público e o posicionamento do STF 
– 2.3 O controle externo da Polícia Judiciária pelo 
Ministério Público. Cooperação ou subordinação – 
2.4 O relacionamento do Ministério Público com a 
imprensa 

 
 

 

 

2.1 O inquérito policial e sua importância para a ação penal 
 

 

 

 

A denúncia é a peça vestibular da ação penal pública. Produzida pelo 

representante do Ministério Público, é acompanha por elementos probatórios 

preliminares, indispensáveis a sua admissibilidade e tramitação. A colheita desses 

elementos informativos fica usualmente a cargo da Polícia Judiciária, sob a 

responsabilidade principal de um delegado de polícia, a quem cabe registrar 

documentalmente todas as diligências efetuadas, na forma de Inquérito Policial. O 

inquérito encontra-se disciplinado no título II, do Código de Processo Penal, cujo artigo 

4º prevê que seu objetivo é a apuração de infração penal e da respectiva autoria e no 

dizer de Espínola Filho: “A finalidade do inquérito é apurar a existência de uma 

infração punível e descobrir os responsáveis por ela;”50. A instauração do procedimento, 

nos crimes de ação pública, dá-se por iniciativa da própria autoridade policial ou por 

requisição do juiz, do Ministério Público ou da vítima. 

                                                 
50 Espínola Filho, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1942, v.I, p.265. 



 

 

37 

Nessa fase, chamada de pré-processual, a polícia judiciária desenvolve 

intensa atividade investigativa, faz os primeiros contatos com o crime, coleciona as 

provas existentes, determinando a realização de perícias e diligências, necessárias no 

seu entender ao esclarecimento do fato considerado delituoso. Apesar de, nessa fase, 

haver referência a “provas”, na verdade, tecnicamente não se tratam de provas, como 

meio de convencimento produzido em juízo sob contraditório, e sim de informações 

prévias coligidas unilateralmente pela polícia, quando da ocorrência de um fato 

penalmente típico. 

Concluído e relatado o inquérito, ou encerrado o prazo para tal (Código 

de Processo Penal, artigo 10)51, a autoridade policial remete o acervo ao Poder 

Judiciário ou, em alguns casos, diretamente ao Ministério Público, a exemplo do que 

ocorre na Comarca do Recife, onde foi criado pelo Ministério Público um setor de 

centralização de inquéritos, embora não seja previsão processual, o atalho implantado 

tem por argumento a tentativa de  agilizar o procedimento criminal. 

 Ao receber o inquérito, não sendo o caso de arquivamento, o promotor 

de justiça ingressa de pronto com a ação penal se ao seu juízo estiverem presentes os 

elementos necessários a sustentabilidade da denúncia ou em caso contrário, poderá 

requerer ao juiz a devolução das peças à polícia para realização de diligências 

complementares, que julgar imprescindíveis ao oferecimento da denúncia como previsto 

no artigo 10 § 3º, c/c artigo 16 todos do Código de Processo Penal 52. 

  Os dados arrecadados pela polícia subsidiam a ação penal a ser 

proposta, tanto pelo Ministério Público como pelo particular, em caso de ação privada 

ou subsidiária. Apesar da dispensabilidade legal do inquérito policial para a ação, sendo 

facultado, inclusive, ao denunciante utilizar-se de outros meios que corroborem suas 

                                                 
51 BRASIL. Código de processo penal. Saraiva: São Paulo, 1998. 
52Idem. 
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alegações, na prática isso raramente acontece. No dizer de Walter P. Acosta, o inquérito 

se hipertrofiou53. Sabe-se  que o procedimento policial possui caráter inquisitorial,   não 

sendo essencial à ação penal. No sistema brasileiro, a instrução probatória propriamente 

dita, sob contraditório,  ocorre na fase processual. Contudo, um inquérito policial bem 

elaborado, que prime pelo rigor técnico, em que os direitos individuais tenham sido 

respeitados, além de fortalecer a denúncia, oferece ao acusador no processo penal a 

trilha a ser seguida  para a condenação do suspeito. 

Mesmo não sendo obrigado a utilizar os elementos investigativos 

produzidos pela polícia, na prática o Ministério Público costuma depender 

umbilicalmente daquele trabalho, na maioria esmagadora dos casos a denúncia é um 

retrato fiel do relatório elaborado pelo delegado de polícia, fato que não nos causa 

nenhuma estranheza. A função da polícia é exatamente esta, investigar e fornecer os 

elementos acerca do delito, os quais viabilizarão a ação a ser articulada pelo acusador.  

A grande questão nos parece ser o distanciamento entre as instituições 

– Polícia Judiciária e Ministério Público. Que o Ministério Público depende do trabalho 

policial e que ambos são os responsáveis pela atividade persecutória penal, é 

indiscutível. Apesar disso, há um abismo enorme entre os dois órgãos. O problema 

ultrapassa as filigranas jurídicas, vai muito além da quebra de braços judicial que 

travam as duas instituições, a respeito do domínio sobre a atividade investigativa, que 

trataremos nos itens seguintes. Tudo leva a crer, que há uma disputa vaidosa entre as 

classes, que envolvem visibilidade social e suposta perda de prestígio. É cedo para 

avaliarmos se o embate ao menos resultará em algum benefício ao sistema acusatório 

hoje em prática, que há tempos vem mostrando ser ineficiente.   

 

                                                 
53Acosta, Walter P.  O processo penal. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1989, p.30. 
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2.2 A atribuição investigativa do Ministério Público e o posicionamento 
do STF 
 

 

 

 Após a promulgação da Constituição de 1988, avolumaram-se as 

discussões a respeito da legitimidade do Ministério Público para a investigação penal e 

também quanto ao formato e os limites de sua atuação como controlador  da atividade 

policial. 

 A questão tomou maior corpo com o julgamento do Recurso Ordinário 

em Habeas Corpus n. 81.326-7 – Distrito Federal, com relatoria do Ministro Nelson 

Jobim, e votação unânime da 2ª. Turma do STF, que concluiu pela impossibilidade legal 

do Ministério Público  presidir e realizar inquérito policial, função exclusiva da polícia 

judiciária, segundo o entendimento daqueles ministros. 

O artigo 129, inciso VIII 54, da Constituição Federal, define como 

função ministerial requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 

policial. Saliente-se que o texto constitucional exige que a requisição deva ser motivada 

com a indicação dos fundamentos jurídicos da manifestação. O conteúdo da norma  

constitucional de 1988 não apresenta nenhuma novidade. O vigente Código de Processo 

Penal, Decreto-lei n.3.689, de 3 de outubro de 1941, tratando do inquérito policial, em 

seu artigo 5º, II,55 traz idêntica previsão, ou seja, a possibilidade de abertura do 

inquérito policial por requisição do Ministério Público. Ressalte-se que o termo, 

                                                 
54BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2001. 
 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
VIII – requisitar  diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 
fundamentos jurídicos de suas manifestações  processuais; (grifo nosso) 
55 BRASIL. Código de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
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requisitar  é usado em ambos dispositivos, cujo significado literal é pedir, requerer, 

exigir em nome da lei56. 

Nesta mesma direção, a Lei Complementar nº  75, de 20 de maio de 

1993, que dispõe sobre a organização e atribuição do Ministério Público da União, 

praticamente transcreve a norma constitucional, artigo 7º, II 57, reafirmando a posição 

de requisitante da instituição frente a instauração de inquérito policial. E do mesmo 

modo a Resolução  nº 32, 9 de dezembro de 1997, expedida pelo Conselho Superior do 

Ministério Público,  determina em seu artigo 2º, III, 58, inclusive, a fiscalização do 

cumprimento da requisição investigatória promovida pelo órgão. Ora, os dispositivos 

citados cumprem tão somente o princípio da supremacia dos preceitos constitucionais, 

que impõe as normas infraconstitucionais coerência e compatibilidade com o texto da 

Carta Maior. 

O voto do Ministro Jobim, no suso mencionado Recurso, concentra-

se exatamente no patamar constitucional, diz ele, in verbis: 

 

A Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de requisitar 
diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial (CF, art. 129, 
inciso VIII). A norma não contemplou porém, a possibilidade do mesmo 
realizar e presidir inquérito penal. Não cabe, portanto, aos seus membros 
inquirir diretamente pessoas suspeitas de autoria de crime. Mas requisitar 
diligências nesse sentido à autoridade policial. 59 
 

                                                 
56 Michaelis 200: Moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2000.  
57 BRASIL. Lei complementar nº 75 de 20 de maio de 1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições e 
o Estatuto do Ministério Público da União. 
Art. 7º. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções 
institucionais: 
II – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial 
militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 
58 BRASIL. Resolução nº 32 de 9 de dezembro de 1997. Regulamenta o controle externo da atividade 
policial. Disponível em: 
www.pgr.mpf.gov.br/pgr/institucional/conselho_sup/resolucao/resol_32_dez1997.PDF. Acesso em 
20.01.2005.  
59 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 81326-DF. Disponível  
em: <.http//www.stf.gov.br/jurisprudência>. Acesso em 23.out..2004. 
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Os argumentos favoráveis em atribuir ao Ministério Público poder 

investigatório buscam amparo na reconhecida dispensabilidade do inquérito para a ação 

penal e na autorização legal dada ao Ministério Público para requisitar informações e 

documentos de autoridades administrativas e particulares. 

Encontra-se vigorosamente pacificado, que o inquérito policial não é 

essencial à ação penal. Pode o titular da ação dispensá-lo, como vimos, desde que 

possua outros elementos de suporte. A legislação confere uma faculdade ao Ministério 

Público de utilizar outros meios que não aqueles produzidos no inquérito policial para 

embasar a inicial acusatória, não significando, todavia que o autoriza a substituir a 

polícia na tarefa de investigar. Alguns se apegam ao fato da Constituição não conceder 

exclusividade às polícias federal e civil para apuração de infrações. É verdade, e até 

desnecessário, vez que o inquérito sempre esteve sob monopólio das polícias e o 

legislador sabe disso. Os parágrafos 1º, inciso I e  4º, do artigo 144, da Constituição,  

não indicam exclusividade, mas é também verdade, em nossa leitura, que não consta 

autorização alguma ao órgão do Ministério Público para o desempenho daquela função. 

A autorização para requisitar documentos e informação não expressa e não é sinônimo 

de atribuição para instauração ou direção de inquérito, ou outro procedimento similar, 

de igual finalidade, como aquele criado pela Resolução nº 77 de 14 de setembro de 

2004, intitulado de “procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público 

federal” 60. 

Quanto a promoção do inquérito civil, a legislação é inequívoca, trata-

se  de função ministerial, (artigo 129, II CF), mas sem vínculo àquele elaborado pela 

polícia. O inquérito civil destina-se  a elucidar questões cíveis, como o próprio nome 

                                                 
60 BRASIL. Resolução nº 77 de 14 de setembro de 2004. Regulamenta o artigo 8º da Lei Complementar 
nº 75 de 20 de maio de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e 
tramitação do procedimento investigatório criminal. Disponível em: 
http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/content/view/full/2286. Acesso em 10.03.2005. 
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indica, não qualquer fato, tão somente os de interesse público referente ao patrimônio, 

ao meio ambiente, inclusive os atos de improbidade administrativa, que  afetem o 

patrimônio do erário. Se no transcorrer da apuração, surgirem indícios de conduta 

criminosa, existem dois caminhos possíveis a seguir, à luz da legislação vigente: a 

denúncia é imediatamente oferecida com a documentação já arrecadada, ou  é 

requisitado à autoridade policial a instauração de inquérito penal, para melhor apuração 

dos fatos, como previsto nos artigos 5º, II, do Código de Processo Penal e  7º, II, da Lei 

Complementar nº. 75/93. 

Como antes relatado, em 14 de setembro de 2004, o Conselho Superior 

do Ministério Público Federal editou a Resolução nº. 77, autorizando a instauração de 

“procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público Federal”61. O fato soou 

como uma reação aos primeiros votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, 

contrários à tese da entidade, no julgamento do Inquérito nº. 196862, instaurado contra o 

deputado federal Remi Trinta, no qual  o investigado contesta exatamente a legalidade 

de investigação levada a efeito pelo Ministério Público. 

A mencionada resolução, confere a instituição amplos poderes 

investigativos, nos moldes do inquérito policial. Algumas recomendações ali contidas 

chamam a atenção. O “procedimento criminal” previsto no artigo 6º. 63, da resolução em 

                                                 
61 BRASIL. Resolução nº 77 de 14 de setembro de 2004. Regulamenta o artigo 8º da Lei Complementar 
nº 75 de 20 de maio de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e 
tramitação do procedimento investigatório criminal. Disponível em: 
http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/content/view/full/2286. Acesso em 10.03.2005 
62 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito nº 1968. Disponível em:< 
http://www.stj.gov.br/webstj/Noticias/detalhes>. Acesso em: 28.out.2004. 
63BRASIL. Resolução nº 77 de 14 de setembro de 2004. Regulamenta o artigo 8º da Lei Complementar nº 
75 de 20 de maio de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e 
tramitação do procedimento investigatório criminal. Disponível em: 
http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/content/view/full/2286. Acesso em 10.03.2005 
Art. 6º - O procedimento investigatório criminal será instaurado por portaria fundamentada, devidamente 
registrada e autuada, que mencionará, de forma resumida e sem referência a nome de pessoas, o fato que 
o Ministério Público Federal pretende elucidar. (grifo nosso) 
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referência, tem por fim “elucidar fatos” de interesse do Ministério Público e será 

iniciado, por portaria sem “referência a nome de pessoas”. O objetivo de tal medida 

restritiva, não restou claro e nem tampouco o texto preocupa-se em esclarecer. De 

antemão, surge-nos uma dúvida: como serão  convocadas as pessoas suspeitas se seus 

nomes não estarão expressos ? Será que o Ministério Público pretende criar  um arquivo 

ou um banco de dados sigiloso, de acesso exclusivo aos seus membros ? No capítulo V, 

do mesmo expediente administrativo, há severas e preocupantes obstáculos à 

publicidade dos atos a serem elaborados no interior daquela repartição pública. Adota 

sigilo por razões de interesse público e confere prerrogativa ao membro do Ministério 

Público, dirigente do procedimento, para decretá-lo nas investigações em andamento 

(artigo 13 § 2º)64. Os preceitos ali inseridos são demasiadamente amplos, encerram 

conceitos jurídicos indeterminados, e a princípio ferem de morte as garantias 

individuais, comprometendo pelo menos, o exercício da ampla defesa e a publicidade 

dos atos administrativos. E mais, o rito investigativo pretendido pela instituição 

configura flagrante inovação processual que somente poderiam ser introduzidas no 

ordenamento pelo legislador federal. 

No Estado de Direito são importantes trunfos do cidadão, exatamente a 

obrigatoriedade de publicidade dos atos emanados pelo Poder Público e o direito à 

informação. São mecanismos legais de proteção ao cidadão contra o arbítrio, cuja 

                                                                                                                                               
Parágrafo único - Se, durante a instrução do procedimento investigatório criminal, for constatada a 
necessidade da investigação de outros fatos, o membro do Ministério Público Federal poderá aditar a 
portaria inicial ou determinar a extração de peças para instauração de outro procedimento. 
64BRASIL. Resolução nº 77 de 14 de setembro de 2004. Regulamenta o artigo 8º da Lei Complementar nº 
75 de 20 de maio de 1993, disciplinando, no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e 
tramitação do procedimento investigatório criminal. Disponível em: 
http://www.prpe.mpf.gov.br/internet/content/view/full/2286. Acesso em 10.03.2005 
Art. 13 - Os atos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos, nos termos desta 
Resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público. 
§ 2º É prerrogativa do membro do Ministério Público Federal responsável pela condução do procedimento 
investigatório criminal, quando o caso exigir e mediante decisão fundamentada, decretar o sigilo das 
investigações, garantido ao investigado a obtenção, por cópia autenticada, de depoimento que tenha 
prestado e dos atos de que tenha, pessoalmente, participado. 
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exceção somente é tolerável  em casos restritíssimos e em virtude de lei. Lei em sentido 

formal, ato gerado pelo Poder Legislativo, jamais por ato administrativo produzido 

unilateralmente. O sigilo somente é admissível, na restritiva exceção do artigo 5º, 

XXXIII da Constituição Federal 65. Por outro lado, a divulgação escandalosa, 

irresponsável, que vise a promoção pessoal, desnecessária ao bom andamento da 

investigação é igualmente danosa à sociedade e também deve ser reprimida. 

Professor Lauria Tucci, refletindo sobre investigações assumidas pelo 

Ministério Público diz:  

... que as investigações conhecidas têm assumido caráter sigiloso, num 
procedimento desenrolado à sorrelfa dos interessados, com colheita dos 
elementos probatórios em ambientes fechados, e, ao que se sabe, com forte 
carga psicológica sobre os inquiridos. 66 

 

 

 

Recentemente, e em e inédita decisão, o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, impediu o prosseguimento de  investigação, instaurada no interior do 

Ministério Público. Diz o desembargador, participante do julgamento, Lécio Resende: “ 

o mau uso dos poderes do MP chegou a um tamanho descontrole que o órgão poderá vir 

a instaurar procedimentos inominados não previstos em lei, com caráter meramente 

persecutório” 67. Mais inusitado ainda, foi a  denúncia por abuso de autoridade 

formulada contra o promotor, responsável por aquela investigação, que mesmo diante 

da decisão impeditiva da Corte, requereu a abertura de inquérito, dessa vez, policial com 

igual objetivo 68, em flagrante despautério. 

A vigorar a concorrência entre Polícia Judiciária e Ministério Público 

para investigação criminal, podemos ponderar sobre o comportamento das duas 

                                                 
65 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2005. 
66 Tucci, Rogério Lauria. Minstério público e investigação criminal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004, p.84. 
67 BRASIL. Representação vazia. Consultor Jurídico. Disponível  em:< http://www.conjur.com.br/>. 
Acesso em 05.05.2005. 
68 Idem. 
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instituições frente a um delito único. Haverá precedência de uma das entidades ou o 

trabalho investigativo se fará em conjunto? Ao Ministério Público caberá investigar  tão 

somente as infrações de grande repercussão, crimes contra o sistema financeiro, 

lavagem de dinheiro, do colarinho branco, por exemplo, ou seus membros, estarão 

igualmente a postos em crimes comuns que ocorrem nos grotões do Brasil, cujas 

vítimas sequer tem o que comer ou que não despertam o interesse da grande mídia ?  

Salvo engano, diante do posicionamento exteriorizado por alguns de 

seus membros, o órgão ministerial pretende tão somente a prerrogativa, a faculdade de 

investigar quando lhe aprouver, sem no entanto, assumir o dever legal de fazê-lo 

indistintamente, atraindo para si  a  função correicional, a ser exercida sobre a atividade 

da polícia judiciária.     

  Indiscutivelmente, o aparato policial brasileiro padece de graves 

problemas, principalmente as polícias estaduais, mas não podemos deixar de reconhecer 

a fácil acessibilidade ao trabalho ali desenvolvido. Advogados, juízes e promotores 

transitam pelo inquérito sem maiores obstáculos. A população encontra-se familiarizada 

com os procedimentos e com a logística policial. Talvez seja a polícia o órgão público 

mais fiscalizado. No âmbito interno, a disciplina cabe as corregedorias sob o controle do 

chefe do Executivo. Externamente, a fiscalização se dá através dos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário,  pelos advogados e Ministério Público, além da sociedade que 

está sempre a cobrar maior empenho e lisura de seus componentes. Outra questão 

importante: a polícia investiga indistintamente todos os crimes, verdade que em muitos 

casos com deficiência, mas comparece ao local do crime, realiza o levantamento de 

corpo de delito, mesmo que em localidades inóspitas e de difícil acesso. 

A solução para o conflito pode estar na modernização da estrutura 

policial associada ao estreitamento da relação com o órgão titular da ação penal e por 
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conseqüência o comprometimento do Ministério Público com os atos ali realizados. Se 

porventura os tribunais inclinarem-se pela legitimidade do Ministério Público para 

conduzir a investigação penal, a questão não estará de todo resolvida. As normas 

processuais em vigor são anteriores a atual Constituição, o modelo de procedimento 

investigatório ali regulado é presidido pelo delegado de polícia, sem interferência direta 

do Ministério Público. Soa flagrante que o legislador haverá que se apressar para 

atualizar as normas processuais, caso a jurisprudência imponha tais inovações.  

 

 

2.3 O controle externo da Polícia Judiciária pelo Ministério Público. 
Cooperação ou subordinação 
 
 

 
 
 

A Constituição de 1988,  prevê o controle externo da atividade policial 

pelo Ministério Público, artigo 129, VII 69, remetendo à lei complementar sua 

regulamentação.  

A Lei Complementar nº. 75, de 20 de maio de 199370, destinada a 

regulamentar as atribuições do Ministério Público enumera no artigo 3º, os fundamentos 

daquela inovação constitucional: a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios 

informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na 

Constituição Federal e na lei; b) a preservação da ordem pública, da incolumidade das 

                                                 
69BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2001. 
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no 
artigo anterior. 
70 BRASIL. Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições e 
o estatuto do Ministério Público da União. Código de processo penal.  São Paulo: Saraiva, 1998, p.522. 
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pessoas e do patrimônio público; c) a preservação e a correção de ilegalidade ou de 

abuso de poder; d) a indisponibilidade da persecução penal; e) a competência dos 

órgãos incumbidos da segurança pública. 

 Mais adiante, no artigo 9º71, o estatuto autoriza para o efetivo 

exercício da função controladora, a adoção pelo Ministério Público de medidas judiciais 

e extrajudiciais, garantindo-lhe: I) ter livre ingresso em estabelecimento policiais ou 

prisionais; II) ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim policial; III) 

representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão 

indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; IV) requisitar à 

autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito 

corrido no exercício da atividade policial; V) promover a ação penal por abuso de 

poder. 

A primeira vista, parece-nos que o legislador foi redundante, os 

dispositivos da Lei Complementar pecam pela obviedade. Todas as prescrições referidas 

já se encontram em outras leis, editadas antes mesmo da inserção constitucional. 

Esperava-se que houvesse realmente o disciplinamento do tão polêmico controle 

externo. Para muitos, cuja expectativa era maior, restou a frustração.  

O comentário dos itens transcritos, torna-se desnecessário e cansativo, 

pois para a compreensão basta uma simples leitura. Observe-se, porém, o inciso IV,  o 

qual prevê que mesmo havendo cometimento de infração por parte do policial 

fiscalizado, nem assim a investigação ficará a cargo do Ministério Público, incumbindo-

lhe tão somente requerer a apuração a quem de direito, no caso a própria polícia.  

                                                 
71BRASIL. Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições e 
o estatuto do Ministério Público da União. Código de processo penal.  São Paulo: Saraiva, 1998, p.527. 
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Como vimos, a Lei Complementar nº. 75, quase nada acrescentou. A 

Resolução nº. 32, expedida pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal, por 

sua vez, autoriza a inspeção da repartição policial, verificação de livros, inquéritos e 

requisição de autos. Entretanto, são medidas de pouco impacto, uma vez que o 

integrante do Ministério Público não detém  o controle do inquérito, não pode agir 

corretivamente naqueles autos, resume-se a relatar os achados em termo circunstanciado 

submetendo o relatório a apreciação da mesma polícia 72. 

O controle externo preconizado pela Constituição somente se 

integralizará e terá sentido, ao nosso ver, com a direção do inquérito nas mãos do 

Ministério Público. O acervo levantado pela polícia tem como destino o titular da ação, 

sendo assim, razoável permitir sua interferência no desenrolar daquele procedimento, 

como já ocorre em outros países, mas para que isto seja possível, reiteramos que a 

legislação processual terá que passar por alterações. 

Na Itália, onde vige o sistema acusatório, o Ministério Público possui a 

direção da Polícia Judiciária73, podendo realizar diretamente as investigações74. Ocorre, 

que lá o Ministério Público integra a magistratura, que por sua vez é subdividida em 

agentes julgadores e promotores, estando os últimos sob dependência hierárquica do 

Ministro da Justiça 75. Na França, dirigem a polícia, mas fazem parte do Poder 

                                                 
72 BRASIL.Resolução nº 32 de 9 de dezembro de 1997. Regulamenta o controle externo da atividade 
policial. Disponível em: 
<www.pgr.mpf.gov.br/pgr/institucional/conselho_sup/resolucao/resol_32_dez1997.PDF>. Acesso em 
20.01.2005.  
 Art. 1º - É dever do membro do Ministério Público Federal, com atuação em ofício com atribuições em 
matéria criminal, em 1º grau, realizar inspeções bimestrais ordinárias e, quando necessário, 
extraordinárias em estabelecimento policial ou prisional; neste último, quando se encontre presa pessoa 
sujeita à jurisdição federal.  
§ 2º - O membro do Ministério Público Federal que realizar a inspeção lavrará termo circunstanciado do 
trabalho realizado, com a entrega da respectiva cópia à autoridade policial responsável pela unidade 
inspecionada. 
73Hendler, Edmundo S. .(director). Sistemas procesales penales comparados. Buenos Aires: AD-HOC, 
1999,  p.143. 
74 Idem. p.141. 
75 Idem. pp.139-140. 
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Executivo, supervisionados também pelo Ministro da Justiça 76, podendo inclusive, 

aplicar sanções por faltas disciplinares 77. Em Portugal, a polícia é órgão colaborador do 

Ministério Público, atua sob sua orientação direta.78  

Restou claro que, na forma da legislação vigente hoje no  Brasil, a 

postura da polícia é colaborativa ao trabalho desempenhado pelo Ministério Público. 

Pode o denunciante provocar a apuração de delitos, requerer diligências 

complementares, sendo-lhe vedado, todavia função disciplinar ou substitutiva. 

Mudada a legislação, entregando a presidência ou supervisão do 

inquérito policial ao Ministério Público, instala-se deste modo, forçosamente um 

vínculo hierárquico entre as instituições. O Ministério Público passará a ser dirigente e 

senhor das investigações, o destino do inquérito estará em suas mãos. Sendo coerente o 

legislador, seguramente lhe conferirá poderes disciplinares, para o caso de 

descumprimento ou de prestação de serviço defeituoso, por parte dos subordinados. Por 

outro lado, como controlador da atividade policial, o Ministério Público será o principal 

responsável por eventuais falhas ali ocorridas, não há como ser diferente, ao exercer 

aquela função, obrigar-se-á a prestar contas de seus atos, como qualquer outro 

funcionário.  

Na discussão do modelo em que a tarefa persecutória é presidida pelo 

Ministério Público, não se pode esquecer da previsão de como será fiscalizado o 

trabalho deste agente, agora no papel de principal investigador. A polícia, como nos 

reportamos, submete-se ao controle de vários órgãos, e isto está legalmente muito bem 

definido, o que não ocorre com o Ministério Público. No Estado de Direito, quem vigia 

também é vigiado. As prerrogativas almejadas pela entidade devem ser acompanhadas 

                                                 
76 Idem. p. 218. 
77Hendler, Edmundo S. .(director). Sistemas procesales penales comparados. Buenos Aires: AD-HOC, 
1999,   p.220. 
78 Idem. 342. 
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dos respectivos deveres. As legislações estrangeiras, sempre fonte de inspiração, estão 

recheadas de experiências. Na Itália, como vimos, mesmo autônomo o órgão ministerial 

está subordinado ao Ministro da Justiça79; em Portugal, compõem o Conselho Superior 

do Ministério Público, além de procuradores, cinco membros indicados pelo Poder 

Legislativo e dois pelo Ministro da Justiça 80.  

A Emenda Constitucional nº 45 de 8 de dezembro de 2004,  criou o 

Conselho Nacional do Ministério Público81, órgão misto  de controle, com competência 

disciplinar  e correicional. Sem dúvida, é um avanço para um sistema disciplinar 

inteiramente dominado por órgãos internos que vigorava até então. Resta-nos esperar 

sua instalação e o início dos trabalhos, tomara que consiga resultados expressivos. 

De verdade, não há nada essencialmente errado na estrutura do sistema 

apuratório atualmente em uso. Optando-se por uma maior participação do Ministério 

Público nessa fase, em tese, os atos serão mais céleres e a parcialidade do autor da ação 

penal tornar-se-á incontestavelmente evidente, o que em nossa opinião será um avanço. 

Seja de um modo ou de outro, o grande pecado brasileiro não é a adoção dessa ou 

daquela fórmula, mas sempre a falta de resultados ou fraco desempenho, principalmente 

no setor público. Como o sistema punitivo é um dos mais cobrados e alvo de severas 

críticas, antes de tudo a excelência e a produtividade do serviço deveriam ser a principal 

preocupação dos condutores e partidários de mudanças.    

 

 

 

 

                                                 
79 Hendler, Edmundo S. (director). Sistemas procesales penales comparados. Buenos Aires: AD-HOC, 
1999, p.139. 
80Hendler, Edmundo S. (director). Sistemas procesales penales comparados. Buenos Aires: AD-HOC, 
1999, p. 340. 
81 BRASIL. Emenda Constitucional  nº 45 de 8 de dezembro de 2004. Disponível em: 
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=227854. Acesso em 10.03.2005. 
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2.4 O relacionamento do membro do Ministério Público com a 
imprensa 
 

 

Nessa última década, as matérias investigativas referentes 

principalmente, aos grandes casos de corrupção no setor público aparecem na imprensa 

brasileira com grande destaque. Os meios de comunicação dedicam expressiva parcela 

de seus espaços a programas e reportagens que tratam de ocorrências policiais e de 

notícias do Poder Judiciário. 

A imprensa é alimentada por dados fornecidos pelos agentes públicos. 

Freqüentemente, presenciamos membros da força policial, do Ministério Público e 

mesmo juízes concedendo entrevista, sem a menor cerimônia,  a respeito de casos em 

que atuam. Autoriza-nos supor que informações privilegiadas são  repassadas na surdina 

sob a garantia da proteção da fonte, hajam vista os “furos” que muitas vezes, trazem até 

cópia  de documento arquivado em repartição pública. 

É visível que alguns membros do Ministério Público, nesses tempos de 

grandes escândalos, vem mantendo um relacionamento estreito com a imprensa visando 

divulgação de investigação, cooptação da opinião pública, e influenciar o judiciário a 

favor de seu pleito, em nítido prejuízo aos direitos dos investigados. 

O relacionamento entre as entidades, no caso de supostas 

irregularidades, na liberação de verbas para a construção do Tribunal Regional do 

Trabalho de São Paulo, é exemplar. As investigações tiveram intensa cobertura 

jornalística, em que as suspeitas eram articuladas por dois procuradores da República. 

Divulgou-se que um deles, no transcorrer das investigações, enviou mensagem 

eletrônica a seus colegas, recomendando que a “simbiose entre imprensa e MP é 
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bastante salutar”82 e se caso o juiz, não decretasse a prisão dos ali acusados, ficaria em 

“palpos de aranha”83. Esse fato foi amplamente comentado, inclusive, resultando em 

repúdio de membros da  instituição de origem daqueles procuradores.  

O tropismo de  alguns membros do Ministério Público pelos meios de 

comunicação tem sido objeto de preocupação no meio jurídico, como bem alude 

professor Lauria Tucci: “... alguns membro do Ministério Público, ávidos de promoção 

pessoal e de publicidade, e até mesmo desprezando inafastáveis valores éticos, 

assumirem a condição de inquisidores, travestindo-se de “investigadores” ”84. 

Por ocasião do julgamento de habeas corpus, a 5ª. Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, em importante posicionamento, registrou o fato de 

agentes públicos exporem nos meios de comunicação, com vulgar sensacionalismo, 

fatos ainda sob investigação.  Assim concluíram aqueles julgadores: 

 

Diga-se de início, que os presentes autos retratam uma situação que se repete 
com alarmante constância onde, sob pretexto de moralização do País, 
comissões ou órgãos oficiais atuam em absoluto desrespeito às garantias 
individuais e às normas procedimentais no Código de Processo Penal. Há um 
clima de verdadeira caça às bruxas, onde os investigadores, ainda que os fatos 
sejam complexos e necessitem de uma apuração mais tranqüila e sem 
açodamento, atuam com pressa e estardalhaço, mais preocupados com as luzes 
das câmaras de televisão e com os aplausos antecipados do que com os direitos 
e garantias das pessoas envolvidas nas investigações. Nesse quadro a prisão 
preventiva é o objetivo, não como prisão processual, mas como um verdadeiro 
título condenatório em um prejulgamento dos inquisidores para a satisfação de 
seu ego e de parte da opinião pública, assim como da imprensa mais 
sensacionalista. 85 
 

 

O pronunciamento daquela Corte de Justiça foi uma reação aos 

excessos cometidos. A exposição de acusados, como se fora troféus, diga-se, prática 

                                                 
82 Krieger, Gustavo. A vez dos procuradores. Revista Época. São Paulo: Globo, 14.10. 2000, pp. 42/43. 
83 Idem. 
84 Tucci, Rogério Lauria. Ministério público e investigação criminal. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2004,  pp.78/79 
85 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Habeas Corpus nº 305.016-3/8-SP. Relator Desembargador 
Gomes de Amorim, julgado em 22 de fevereiro de 2000, São Paulo. Disponível em: < 
http://juris.tj.sp.gov.br/pg-pesquisa>. Acesso em: 20.02.2005.  
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vedada, até em situação de guerra. Promotores de justiça que formulam suas acusações 

pela televisão, sem sequer prestarem posteriormente contas à sociedade do resultado 

final do processo, violam a imagem e a honra da pessoa incriminada. E por falar em 

resultados, a revista Isto É, em reportagem sobre o conhecidíssimo, ex-senador Luiz 

Estevão, informou em junho de 2000 que do universo de 14 processos em que o ex-

senador consta como acusado, após dois anos “carrega debaixo do braço 13 sentenças 

de absolvição” 86. 

No mesmo sentido, Almeida Castro, criminalista respeitado conhecido 

por sua atuação em processos de grande monta, relata da seguinte forma o 

comportamento de alguns representantes ministeriais: 

 
 
Existe um tipo de procurador que gosta tanto de mídia que deixa o caso de 
lado quando o tema não repercute mais. Seguem o ritmo ditado pela 
voracidade da imprensa. Para os advogados, é uma festa. Podemos até 
perder o jogo da mídia mas ganhamos a batalha jurídica. ... apresentam  
denúncias que não deveriam, têm pressa em fazer diligências. Tudo ditado 

pelo furor dos jornalistas. Ao final, fazem um trabalho péssimo.87 
 

 

Na realidade, essa ânsia investigativa e a concomitante divulgação, por 

vezes atrapalha a eficiência do trabalho do próprio Ministério Público. Denúncias pouco 

consistentes, sedimentadas em frágeis indícios, ditadas pela pressa da mídia, podem 

levar culpados à absolvição e inocentes à cadeia. 

A antecipação de acusação, com o objetivo de execração, de 

manipulação da opinião pública, com o vil propósito em obter promoção pessoal, numa 

demonstração infantil de “poder”, degenera nossas instituições, e nos distanciam cada 

vez mais das nações civilizadas. São práticas abusivas, “não é correto que a notícia leve 

a coletividade a concluir pela culpabilidade do acusado antes do pronunciamento 
                                                 
86 Simas Filho, Mário. Caminho de volta. Revista Isto É, São Paulo, Editora Três,  26.06. 2000, p. 43. 
87 Rosa, Mário. A era do escândalo: lições, relatos e bastidores de quem viveu as grandes crises de 
imagem. São Paulo: Geração Editorial, 2003.  p.102. 
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judicial. Não é justo que se inverta na mente das pessoas, a ordem das coisas...”88, os  

deformadores dos fatos, com certeza, não estão a serviço da sociedade, mas  da 

audiência, e dos seus  interesses mais íntimos. Não é incomum agentes públicos que se 

tornam conhecidos da população em razão de um trabalho, por sinal, inerente as funções 

que desempenha e  ao qual por alguma razão foi conferido ampla cobertura jornalística, 

após a aposentadoria, usarem o fato como plataforma  de campanha  a cargo eletivo. 

A precipitação desses agentes corrói os alicerces dos princípios 

garantidores da dignidade humana, arduamente conquistados. Não precisamos nem 

ressaltar que a presunção de inocência e o contraditório caem por terra, viram miragem. 

As suspeitas levianamente lançadas, sem dúvida é uma tentativa 

perigosa de substituição da atividade jurisdicional em seu papel primordial que é o de 

promover o devido processo legal. Como diria Geraldo Prado: 

 

Não é função do judiciário, pelo menos no sistema brasileiro, investigar e 
exigir a punição dos criminosos. Os juízes, garantidores dos direitos 
inalienáveis da pessoa comum, devem aguardar a iniciativa dos órgãos que 
por força da Constituição estão encarregados de juntar as provas dos delitos, 
para, com a imparcialidade que se espera de quem vai julgar, apreciar as 
causas e, valoranndo-as à luz dos direitos fundamentais, alicerces do Estado 

Democrático, aplicar a solução mais justa.89 

 

  

 A sociedade é levada pelos autores da acusação, com a cooperação 

inarredável da imprensa, a preconceber pela culpabilidade dos  “criminosos”.  Sequiosa 

por punição, como seria esperado, tende a desacreditar num eventual veredicto de 

inocência, e que fora feita a melhor justiça. Felizmente, os Tribunais Superiores vem 

acumulando exemplos de independência e coragem ao conceder absolvição na 

contramão das pretensões desses maus acusadores. 
                                                 
88 Naves, Nilson. Imprensa investigativa: sensacionalismo e criminalidade. In: Revista CEJ / Conselho da 
Justiça Federal. Brasília, mar. 2003, nº 20, p.7. 
89 Prado, Geraldo. Realidade e disfunção do judiciário. In: Revista da ESMAPE/Escola Superior da 
Magistratura do Estado de Pernambuco. Recife: ESMAPE, ano 1, nº 1, 1996, p.222. 
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O quanto antes há que se encontrar um freio. O ocupante de cargo 

público, não pode usá-lo em benefício próprio e muito menos em detrimento dos 

valores e dogmas do próprio Estado de Direito, “um tipo penal não é um instrumento  

para que o poder surpreenda os cidadãos com sua arbitrariedade”90. A persecução 

criminal é uma tarefa estatal delicada, pela sua própria natureza impõe prudência e 

equilíbrio. Restringir a divulgação pública de dados contidos em inquérito policial e 

processos judiciais em andamento, não seria a princípio nenhum absurdo. Várias 

matérias têm na legislação processual tramitação diferenciada, em segredo relativo, e 

nem por isso perdem sua legitimidade. Os funcionários públicos, que não possuem 

estatuto próprio, submetidos ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União, Lei n. 8.112 de 11 de dezembro de 1990 91, já possuem o dever de guardar sigilo 

sobre fatos do órgão em que trabalham e nem por isso se consideram amordaçados. A 

restrição a divulgação nos meios de comunicação de atos e acontecimentos relativos  a 

investigação e a processos criminais em tramitação,  nos parece uma questão de justiça 

e sensatez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
90ZAFFARONI, E. Raúl. Et al. Direito penal brasileiro I. Rio de Janeiro: Revan, 2003 p.203. 
91 BRASIL Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. São Paulo: Saraiva, 2000. 
Art. 116. São deveres do servidor: 
VIII – guardar sigilo sobre assunto da repartição; 
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3. DENÚNCIA – PETIÇÃO INICIAL ACUSATÓRIA INTERPOSTA  

NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA 

 

 

Sumário: 3.1 A presunção de inocência e o ônus do 
autor da ação penal de provar os fatos atribuídos ao 
acusado – 3.2 Requisitos e a viabilidade da petição 
inicial acusatória – 3.3 Denúncia sem justa causa – 
abuso do poder de denunciar. 

 

 

 

3.1 A presunção de inocência e o ônus do autor da ação penal de 
provar os fatos atribuídos ao acusado 

 

 

 

 

O artigo 5º da Constituição Federal, insere diversos dispositivos 

garantidores dos direitos individuais da pessoa, estando o da presunção de inocência 

posto no inciso LVII: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória” 92 que tem por fim nortear a legislação processual penal e 

obviamente todo e qualquer julgamento do mesmo gênero. 

Além de resguardar a liberdade do acusado e o seu estado de inocência 

até sentença condenatória transitada em julgado, o dito princípio constitucional, 

encontra-se interligado visceralmente, ao devido processo legal e ao modo pelo qual a 

prova é produzida, garantindo-lhe um julgamento justo. São dogmas de segurança 

pessoal, surgem com as legislações modernas no Estado Democrático de Direito, como 

forma de contrabalançar a desvantagem do cidadão, diante do aparato punitivo estatal e 

de reafirmar o comprometimento do sistema persecutório com o processo penal justo 

em que o respeito a dignidade humana seja absoluto.  A acusação pura e simples, vinda 

                                                 
92 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2001. 
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do Estado já representa uma considerável desigualdade em relação a pessoa do acusado. 

Enquanto a acusação possui ao seu dispor, inúmeros recursos, polícia judiciária, peritos, 

todos financiados pelos cofres públicos, o imputado por sua vez, só pode contar com o 

trabalho solitário de seu defensor. 

A presunção de inocência, não diz respeito, nem tampouco, interfere na 

culpabilidade do sujeito-acusado. A culpa ou a inocência somente é apurada através do 

procedimento penal adequado e declarada por sentença. E mais, a presunção é relativa, 

pois comprovada a culpabilidade, o sujeito passará a ser culpado e não mais 

supostamente inocente. As prerrogativas, decorrentes do princípio, acompanham o 

imputado durante a fase policial e enquanto durar o procedimento acusatório,  cessando 

seus efeitos somente por ocasião da consolidação  da coisa julgada, que acontece após a 

prolação de sentença condenatória. 

Outra conseqüência do princípio, é a imposição da absolvição por falta 

de provas suficientes, o conhecido princípio in dubio pro reo. A hipótese se encontra 

prevista no artigo 386, VI do Código de Processo Penal 93.  A presunção de inocência 

portanto, prevalece  na ocorrência de dúvida quanto a autoria do delito.Trata-se de um 

dispositivo preventivo  para evitar que um possível inocente possa ser responsabilizado 

por um crime precariamente esclarecido. 

A adoção pela legislação do estado de inocência do suspeito, o qual 

possui o direito de defesa e não o dever de provar sua não culpabilidade, resulta no ônus 

da prova, no encargo processual do acusador (aqui, o representante do Ministério 

Público, parte ativa da relação processual,  a quem cabe formular a acusação e o pedido 

de condenação do suposto autor da conduta delituosa) de comprovar cabalmente, suas 

                                                 
93BRASIL. Código de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
Art.386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 
VI – não existir prova suficiente para a condenação. 
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alegações, sob pena, de ter sua pretensão rejeitada. A “absolvição se torna a 

conseqüência necessária da prova não produzida pelo acusador”94. Nenhuma acusação 

criminal se presume provada. O ordenamento jurídico nacional não acata a 

responsabilidade penal objetiva, o que implica dizer, a teor do artigo 156, do Código de 

Processo Penal, que cabe ao Ministério Público provar “as alegações relativas ao fato 

constitutivo da pretensão punitiva...”95.  Tourinho Filho, guiado pelo mesmo dispositivo 

legal, afirma que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, aduz ainda, que cabe 

à acusação demonstrar a materialidade e autoria do delito e  a defesa o  álibi que invocar 

a seu favor 96. Da acusação se espera  a comprovação do delito e sua autoria e não o que 

ocorre muitas vezes, a preocupação em ratificar (no caso de confissão) ou desmentir o 

depoimento do acusado. Sabemos que o acusado não está obrigado a falar a verdade e 

muito menos a colaborar com a acusação.   

Protegido o acusado, pelo sagrado princípio da presunção de inocência,  

ainda que opte pela não defesa, permaneça silente,  diante das imputações contra si 

articuladas, o onus probantin, recairá inteiramente,  sobre a parte acusadora, que  no 

caso, de não conseguir demonstrar induvidosamente, a existência dos fatos narrados, a 

ação penal será julgada improcedente,  com a conseqüente absolvição do suspeito.  

  

 

 

 

                                                 
94 Mittermaier, C. J. A. . Tratado da prova em matéria criminal. Tradução de Herbert Wuintzel Heinch 
Campinas: Bookseller,  1997, p.119. 
95 Tornaghi, Hélio Bastos. Instituições de processo penal. São Paulo: Forense, v. IV, 1959, p. 232. 
96Tourinho Filho,  Fernando da Costa. Código de processo penal comentado. São Paulo: Saraiva, v.1, 
1999, p.356. 
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3.2 Requisitos indispensáveis e a viabilidade da petição inicial 
acusatória 

 

 

 

 
As ações penais, quanto ao promovente, podem ser classificadas em 

privada ou pública, quando iniciada por queixa elaborada pela vítima ou por denúncia 

do Ministério Público, respectivamente. Em síntese, podemos dizer que a inicial 

acusatória consiste numa notícia da existência de um crime, cujo objetivo final é a 

punição do autor do delito. Os requisitos discutidos na doutrina são comuns a ambas, 

exceto por poucas peculiaridades. Nosso estudo tem por foco a denúncia, peça 

vestibular das ações públicas, produzida pelo Ministério Público. 

 Como já relatamos, a peça ministerial é precedida na maioria das 

vezes, por trabalho investigativo, realizado pela polícia judiciária na forma de inquérito. 

Nessa fase, há colheita dos indícios, destinados a esclarecer o fato considerado delituoso 

e sua autoria, servindo o acervo recolhido de subsídio à acusação. 

Ocorre que nem sempre as ações articuladas preenchem os requisitos 

de viabilidade, necessários a originar uma provável sentença condenatória. A fragilidade 

das provas produzidas, a incúria do acusador, muitas vezes, aliada a morosidade do 

órgão judicante, contribuem ou determinam a imprestabilidade da pretensão punitiva.  

A denúncia formalmente correta deve conter: a) a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado ou 

esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; c) a classificação do crime e o rol das 

testemunhas, de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal97. No dizer de 

João Mendes Jr., a denúncia é uma exposição narrativa e demonstrativa: 

 

                                                 
97 BRASIL. Código de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
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Narrativa, por que deve revelar o fato com todas as circunstâncias, isto é, não 
só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou, os meios que empregou, o 
malefício que produziu, os motivos que a determinaram a isso, a maneira por 
que a praticou, o lugar onde a praticou, o tempo. 98 

 

Considera-se inepta a denúncia que inobserve tais formalidades e por 

conseqüência, autoriza sua rejeição, ou seja, a petição inicial acusatória não deve ser 

recebida em juízo se produzida defeituosamente. Caso, mesmo assim defeituosa, seja a 

petição admitida, o vício desnaturará o processo, “a sentença que vier a ser prolatada em 

processo iniciado por denúncia ou queixa inepta será afetada porque assentada em 

procedimento viciado desde sua origem” 99.  

Além dos requisitos impostos pelo artigo 41 do CPP, a viabilidade da 

ação depende da presença das chamadas condições da ação. 

Os conceitos a elas referentes foram construídos pela teoria civilista e 

muitos autores transportam para o processo penal a mesma orientação, a exemplo Hélio 

Tornaghi. Para o mestre Tornaghi são condições da ação penal portanto: titular indicado 

na lei100,   interesse de agir ( que consiste na necessidade de ir a juízo para obter algo 

que de outra maneira não poderia alcançar)101 e a possibilidade jurídica (se existir na lei 

a providência que o autor pede )102. Para Tourinho Filho, o interesse de agir consiste na 

idoneidade do pedido, consubstanciado nos elementos de convicção 103. 

Ocorre que o estatuto processual penal, artigo 43, declara que a 

denúncia será rejeitada quando:  

 

                                                 
98 Almeida Júnior, João Mendes. O processo criminal brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959, v. 
II, p.183. 
99 Grinover, A. P. ; Fernandes, A. S. ;  Gomes Filho, A. M. ; .  As nulidades no processo penal. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 95. 
100Tornaghi,  Hélio Bastos. Instituições de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1977, p.313. 
101 Idem, p.314. 
102 Idem, p.315. 
103Tourinho Filho, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 1990, v.1, p. 452. 
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I - o fato narrado evidentemente não constituir crime; II - já estiver extinta a 
punibilidade pela prescrição ou outra causa;  III -  for manifesta a 
ilegitimidade  da parte ou faltar condição exigida pela lei  para o exercício 
da ação penal 104. 
 

 

Como vemos, o dispositivo não faz diretamente menção à possibilidade 

jurídica ou ao interesse de agir, como condições da ação penal.  

Assevera ainda, Tourinho Filho que não se pode “processualizar 

civilmente o Processo Penal”105, que a ação penal deve ser analisada sob vários 

aspectos, primeiramente quanto a natureza do crime, se de ação pública ou privada, 

quanto a legitimidade do autor, a tipicidade e  se há a fumaça do bom direito, além   das 

condições especiais.106 Reconhece, todavia, o doutrinador ser inquietante a discussão a 

respeito das condições da ação, e que nunca houve um entendimento pacífico 107.   

 Maria Thereza Rocha, por outro lado, entende ser impróprio e 

desaconselhável, transferir o entendimento existente no Direito Processual Civil para o 

Direito Processual Penal. Ao ordenamento jurídico importa, segundo ela, que a ação 

penal apenas seja intentada quando for possível imputar ao acusado, conduta que se 

amolde ao tipo, respeitando-se o princípio da legalidade 108. 

A propósito, Damásio de Jesus, sobre o princípio da legalidade ensina 

que: “o Princípio da Legalidade tem significado político, no sentido de ser uma garantia 

constitucional dos direitos do homem. Constitui a garantia fundamental da liberdade 

civil ...” 109. 

Prossegue Maria Thereza Rocha, lembrando que alguns autores 

incluem a justa causa como mais uma condição da ação. Raciocínio do qual, a mesma 

                                                 
104 BRASIL. Código de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
105  Tourinho Filho, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 1990, v.1, p.454. 
106Idem. p.454. 
107 Idem, p.436. 
108 Moura, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal-doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.188. 
109 Jesus, Damásio E. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1991, v.1,  p.51. 
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discorda, argumentando que a justa causa é um termo genérico, indicativo da falta de 

alguma das condições da ação110.   

Rótulos a parte, inegavelmente, a petição inicial acusatória pública 

para ser viável depende do atendimento de determinados requisitos que são: os previstos 

nos artigos 41 e 43 do Código de Processo Penal, já comentados,  associados aos  

elementos informativos prévios do crime e da autoria, normalmente colhidos pelo 

trabalho investigativo desenvolvido pela Polícia Judiciária, que juntos indiquem a 

probabilidade de ocorrer a condenação. Adiante estes requisitos serão estudados mais 

detidamente. 

 

 

3.3 Denúncia sem justa causa – abuso do poder de denunciar 
 
 
 
 

Todas as situações que afetem a denúncia, tornando-a temerária e por 

conseqüência inviável, do ponto de vista de sua capacidade para originar uma sentença 

condenatória, são consideradas “causas injustas”, imprestáveis a servir a um processo 

legítimo e apto a produzir resultados juridicamente esperados. 

Sem justa causa, nenhuma ação penal subsiste, tanto que o pressuposto 

figura como primeira modalidade de coação ilegal no elenco do artigo 648111, do 

Código de Processo Penal, que trata do processo de habeas corpus. Em comentário ao 

inciso, Tourinho Filho, define justa causa como causa conforme o direito e arremata 

constatando, que a expressão é tão ampla que chega a abranger todas as demais 

                                                 
110Moura, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal: doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.221 
111BRASIL. Código de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
 Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: 
I – quando não houver justa causa; 
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hipóteses do referido artigo112. Também a Lei n.5.250 de 9 de 1967, que regula a 

liberdade de manifestação do pensamento e de informação, conhecida por Lei de 

Imprensa, artigo 44, § 1º113, autoriza o indeferimento da denúncia ou queixa quando 

ausente a justa causa. 

Grinover, Fernandes, e Gomes Filho lembram que não se deve 

confundir a inépcia da denúncia ou queixa com a falta de justa causa: “A inépcia por 

falha na denúncia ou queixa terá como conseqüência a nulidade do processo desde o 

início. A falta de justa causa, devido à ausência de respaldo para a acusação, conduzirá 

ao trancamento da ação penal”114.  

Os tribunais estão recheados de exemplos de trancamento de ação por 

falta de justa causa. Um dos mais recentes e amplamente divulgado, foi oriundo da 29ª. 

Vara Criminal da Cidade do Rio de Janeiro, onde o Ministério Público acusa os médicos 

de terem agido com imperícia, na condução do tratamento  dado a cantora Cássia Eller, 

morta em 29 de dezembro de 2001, diz a juíza,  Maria Tereza Donatti, para rejeitar a 

denúncia: “a denúncia tem que se basear em dados efetivos extraídos do inquérito 

policial, ou de documentação idônea, ainda que indiciários, não podendo se fundar em 

meras conjecturas, divorciadas da realidade”115.   

                                                 
112 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de processo penal comentado. São Paulo: Saraiva, 1999, 
p. 444. 
113 BRASIL. Código de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
Art. 44. O juiz pode receber ou rejeitar a denúncia ou queixa, após a defesa prévia, e, nos crimes de ação 
penal privada, em seguida à promoção do Ministério Público. 
§ 1º A denúncia ou queixa será rejeitada quando não houver justa causa para a ação penal, bem como 
nos casos previstos no art. 43 do Código de Processo Penal. (grifo nosso) 
114 Grinover, A. P. ; Fernandes, A. S. ;  Gomes Filho, A. M. ; .  As nulidades no processo penal. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p.95. 
115BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http;//www.tj.gov.br/assessoria_imprensa/noticia_tj>. Acesso em:  03.12.2004. 



 

 

64 

A professora paulista, Maria Thereza Rocha, assegura que a justa causa 

corresponde no plano jurídico, à legalidade e axiologicamente à legitimidade da 

acusação116. Vejamos mais o que diz:  

 

... a justa causa não constitui condição da ação, mas a falta de qualquer uma 
das apontadas condições implica falta de justa causa: se o fato narrado na 
acusação não se enquadrar no tipo legal; se a acusação não tiver sido 
formulada por quem tenha legitimidade para fazê-lo e em face de quem deva 
o pedido ser feito; e finalmente se inexistir o interesse de agir, faltará justa 
causa para a ação penal. 117

 
 
 
 

 

 Carvalho, Chagas,  Ferrer, Baldez e Pedrosa, buscando uma conotação 

constitucional para a justa causa afirmam: 

 

A justa causa é uma cláusula de encerramento, que concretiza, no âmbito 
processual penal, os preceitos constitucionais da dignidade, da 
proporcionalidade, ... . Ela concretiza a legitimidade de submeter alguém a 
um processo criminal sob todas as perspectivas exigidas pela ordem 
constitucional.118 
 
 
 

A 2ª. Turma do STF, também recentemente, analisando pedido de 

habeas corpus, impetrado pelo juiz federal Casem Mazloum, acusado na 

cinematográfica “operação anaconda” promovida pela Polícia Federal em São Paulo, 

conseguiu trancar por unanimidade a respectiva ação penal, por falta de requisitos 

mínimos, sendo a acusação considerada pelos ministros, como risível 119. 

 O termo justa causa, reúne portanto, várias questões. Sejam aquelas 

não fundadas no ordenamento jurídico, cuja narrativa não descreve um comportamento 

típico legalmente previsto, passível de punição ou em que a iniciativa acusatória é 
                                                 
116 Moura, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação pena:-doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.222. 
117 Idem. p. 221. 
118 Carvalho, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Et al. Justa causa penal constitucional. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.105. 
119 BRASIL. Habeas Corpus nº 84348 .Consultor Jurídico. Disponível em: 
http://conjur.uol.com.br/textos/250350/. Acesso em: 28.10.2004. 
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produzida sem base probatória razoável. Motivo este, inclusive, reconhecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades para trancamento de ação penal, 

como por exemplo:  

 

Habeas corpus: falta de justa causa para a ação penal: hipótese que por 
imperativo da Constituição, há de abranger tanto a ilegalidade stricto sensu, 
quanto o abuso de poder, a fim de remediar a indevida instauração de 
processos penais não apenas por força de denúncias formalmente ineptas, 
mas também de denúncias arbitrárias e abusivas, porque manifestamente 
despidas do mínimo necessário de suporte informativo, ou, como sucede no 
caso,confessadamente baseadas em mera suposição do Ministério Público120 
 
 

A temeridade da demanda judicial é entendida por Osvaldo Gozaíni,  

quando: “existe a certeza o una razonable presunción de que se litiga sin razón valedera 

y se tiene conciencia de la sinrazón: es la faculdad de accionar ejercida 

arbitrariamente”121. Acrescentando que a pretensão ambígua, imotivada, falsa ou com 

intenção dolosa, superficial caracterizam abuso  processual 122.  

O acusador público, que de forma apressada ou propositalmente, dirige 

ação contra parte ilegítima, quando não possua interesse na prestação jurisdicional 

requerida e  que a favor do suspeito haja uma causa extintiva da punibilidade (artigo 

107 Código Penal), impeditiva portanto do jus puniendi, atua certamente despido de 

legalidade, com flagrante abuso do direito de denunciar. A interposição de denúncia 

carente de justa causa, significa extrapolação das atribuições que lhes são delegadas, 

uma disfunção abusiva no agir ministerial. 

Ministro Henrique D’Avilla, ao  apreciar  Habeas Corpus, em 1954, já 

alertava: 

                                                 
120 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº. 80161-RJ, relator Ministro Sepúlveda 
Pertence, julgado em 27 de junho de 2000. Disponível em:< 
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=80161&CLASSE=HC&ORIGEM=AP&REC
URSO=0&TIP_JULGAMENTO=M>. Acesso em: 09.11.2004. 
121 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Temeridad y malicia en el proceso. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2002, 
p.83. 
122 Idem. p.175. 
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Póde acontecer que o promotor de justiça, por inexperiência ou má fé, 
articule denúncia inteiramente desarmonica com os fatos. Nesse caso é 
curial a sua insubsistência. A denuncia tem que calcar-se em fatos 
previamente averiguados; não póde, nem deve ficar na dependencia do 
maior ou menor poder de imaginação do Promotor de Justiça. Se ela não se 
firmar quantum satis em elementos concretos não deve ser acolhida... 123 (in 
verbis) 
 

 

Resulta do estudo da doutrina e jurisprudência portanto, que a ação 

penal, maculada por ausência de justa causa é aquela em que o fato descrito não seja 

crime; estiver presente alguma causa extintiva da punibilidade (artigo 107 Código 

Penal);  uma das partes ou ambas, não possuírem legitimidade para constar da relação 

processual, (diretrizes do artigo 43 do Código de Processo Penal); restar provada a coisa 

julgada ou a litispendência (artigo 95, III e V do Código de Processo Civil) ou que o 

acusador, na petição inicial, não seja capaz de demonstrar, através dos elementos 

investigativos prévios,  ao menos a probabilidade de que  o acusado cometeu o delito e 

que a ação possa resultar em uma condenação; e finalmente, quando  a conduta do 

acusado esteja acobertada por uma das excludentes da antijuricidade elencadas no artigo 

23 do Código Penal124. 

Convém destacar, mesmo ainda minoritário e esparso, julgados 

recentes, no sentido de acolher a construção doutrinária da “prescrição da pretensão 

punitiva pela pena em perspectiva” ou também conhecida por  “prescrição antecipada”, 

para rejeição da denúncia ou trancamento da ação penal 125. 

                                                 
123 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 33.363-SP, relator Ministro Henrique D’ 
Avilla, julgado em 17 de novembro de 1954, disponível em: < http://gemini.stf.gov.br/egi-bin/>. Acesso 
em: 09.11.04. 
124 BRASIL. Código penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
Art. 23. Não crime quando o agente pratica o fato: 
I – em estado de necessidade; 
II – em legítima defesa; 
III – em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. 
125 BRASIL, Tribunal de Alçada Criminal. Habeas Corpus nº 408022/1, relator: Corrêa de Moraes. 
Disponível em: http://www.tacrim.sp.gov.br/pesqjuris2.asp?NE=125739. Acesso em: 20.03.2005. 
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Esse entendimento reside em reconhecer a inutilidade de um processo 

penal, cuja prescrição estaria na iminência de se concretizar, o que impediria em razão 

do decurso do tempo a aplicação de pena em caso de ocorrer condenação.  

Entendemos que nas situações do artigo 43 do Código de Processo 

Penal, e quando os elementos probatórios preliminares sejam insuficientes para dar 

sustentação a imputação penal, (artigos 12 e 18 do Código de Processo Penal) a decisão 

de denunciar pertencem exclusivamente a esfera de arbítrio do acusador. A lei e a 

jurisprudência desautorizam a formulação de denúncia nestes casos, o caminho legal e 

ético é o pedido de arquivamento e não a propositura de acusação inquinada de vício e 

que afronte os princípios da legalidade e da presunção de inocência. Porém, pensamos 

que quanto as excludentes de ilicitude, somente podem ser reconhecidas com a 

instrução criminal  e declarada em sentença absolutória (artigo 386, V do CPP), estando 

assim o representante do Ministério Público obrigado a oferecer  denúncia, ainda que já 

nas investigações haja evidência de causas de justificação, nessas hipóteses, encontra-se 

aquele agente acusador resguardado de qualquer responsabilidade por ventura advinda 

dessa sua atuação. 

O instrumento processual corretivo, amplamente utilizado na prática 

forense para sanar a ilegalidade decorrente, da falta de justa causa é ação de habeas 

corpus (artigo 648, I do CPP).126 Por sinal, o único recurso disponível. A decisão 

favorável resulta no trancamento da ação. Menos comum, mas suscitável, é a utilização 

da medida para paralisar as investigações em inquérito policial, quando os motivos da 

instauração forem claramente levianos. A possibilidade de impetração de habeas corpus 

não é impeditivo ao reconhecimento da falta de justa na sentença. Não há impedimento 

                                                 
126 BRASIL Código de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: 
I – quando não houver justa causa; 
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que por ocasião da sentença, o julgador reconheça a improcedência da denúncia 

fundamentando sua decisão na falta de justa causa.  

Os tribunais deparam-se corriqueiramente com a matéria, contudo, o 

ponto central da divergência, e ainda não pacificada, é sempre o grau de 

aprofundamento na apreciação das provas trazidas no mandado. Uns alegam que a via 

estreita do habeas corpus  não se presta ao exame da justa causa quando depender de 

análise aprofundada dos fatos, mas tão somente uma análise superficial e sumária. Esta 

tem sido a tendência dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal 

de Justiça. Há também julgados, que admitem o exame mais cuidadoso das provas, 

desde que para aferir somente a legalidade da imputação. 

 Seja como for, nos últimos tempos as ações penais se avolumaram, as 

polícias e o Ministério Público aumentaram seus efetivos e suas respectivas atuações, 

talvez não tanto como a sociedade almeje, mas realmente é um fato. Nesse contexto, 

muitos casos de mau procedimento investigativo vieram à tona e ficam a depender de 

correção judicial. O Poder Judiciário tem que estar mais vigilante do que nunca, 

principalmente quanto ao trabalho dos membros do Ministério Público, pois se trata de 

uma categoria “desierarquizada” e ainda insatisfatoriamente fiscalizada. Os tribunais 

não podem se acanhar por movimentos intimidativos, arriscando-se a facilitar a prática 

da inversão do ônus da prova, quando chamados a coibir essas ações abusivas, afrontosa 

ao princípio constitucional da presunção de inocência. Negar proteção judicial na 

hipótese de inexistência de elementos indispensáveis à ação penal, segundo o ministro 

do STF, Gilmar Mendes, implica ferir a um só tempo o princípio da proteção judicial 

efetiva e o princípio da dignidade humana127. 

                                                 
127 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição nº 2952, relator Ministro Gilmar Mendes. Disponível 
em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp?tip=DEM> . Acesso em: 20.03.2005. 
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4. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS DE SEUS 

AGENTES. DANO MATERIAL E MORAL EM RAZÃO DE 

DENÚNCIA SEM JUSTA CAUSA  

                                      

Sumário: 4.1 Responsabilidade estatal por atos de 
seus agentes - 4.2  Dever de eficiência do membro 
do Ministério Público e a denúncia sem justa causa 
- 4.3 Características do dano a ser indenizado. 
Dano material e moral - 4.4 Danos suportados pelo 
injustamente acusado 
 

                                                  

 

4.1 Responsabilidade do Estado por atos de seus agentes 
 

 

 

Em prol da objetividade, deixamos de tratar da evolução doutrinária da 

responsabilidade  estatal, ponto intensamente estudado,  praticamente todos os manuais 

de Direito Administrativo abordam o assunto e de forma muito semelhante, de modo 

que pouco teríamos a acrescentar. 

A estrutura estatal é composta por inúmeros órgãos, responsáveis pelo 

desempenho das funções públicas. Essas unidades são criações jurídicas, dirigidas e 

compostas por pessoas físicas, ocupantes dos cargos e a quem cabe efetivamente 

exteriorizar por intermédio de atos a vontade do Estado. 

Acontece que os agentes, no desempenho de suas atividades, podem vir 

a causar prejuízo a terceiro, de forma a implicar para a pessoa jurídica de direito 

público, a qual o agente é vinculado,  o dever de reparação pecuniária. A obrigação da 

Administração pode ter por origem o não cumprimento de um contrato,  ou a decorrente 
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de “comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais 

ou jurídicos”128, conhecida por responsabilidade extracontratual, que trataremos aqui. 

 No caso de cometimento de ato ilícito (ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência) que viole direito e cause dano a outrem (artigo 186, 

Código Civil)129, e  mesmo que o preposto responsável pelo ato não tenha infringido 

nenhuma regra de conduta, ainda assim, havendo dano, surge o direito à reparação a ser 

exigida do Poder Público.  

Na atualidade, nas sociedades democráticas, a responsabilidade civil do 

Estado é amplamente reconhecida. A questão ao longo dos anos foi entendida de modo 

diferente, até evoluir para a chamada teoria da “responsabilidade sem culpa” ou 

objetiva, baseada na “mera relação causal entre o comportamento e o dano”130, sendo 

irrelevante portanto a intenção do agente. 

No Brasil, a responsabilidade da Fazenda Pública encontra-se 

consignada no texto constitucional, artigo 37, § 6º : 

 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa..131 
 
 
 

O legislador ordinário acompanhou a dicção constitucional ao incluir 

no artigo 43, do Código Civil de 2002132, também a possibilidade da responsabilização 

                                                 
128 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p.875. 
129 BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
130 Mello, Celso Antônio Bandeira de.Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, p.889. 
131 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2001. 
132 BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus 
agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores 
do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 
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civil das pessoas jurídicas de direito público. Mais adiante o artigo 927133, do mesmo  

diploma civil de modo abstrato enfatiza que aquele que, por ato ilícito causar dano a 

outrem, é obrigado a repará-lo. 

Bandeira de Mello constata que desde a Constituição de 1946, a 

legislação brasileira abraçou a responsabilização objetiva do Estado, distinguindo 

aquele jurista para o caso de atos omissivos  (falta, mau funcionamento ou retardamento 

do serviço) a responsabilidade subjetiva do Estado 134.  

Na responsabilidade de natureza objetiva, configurado o dano, 

decorrente da prestação do serviço, surge para o Poder Público a obrigação de reparar o 

prejuízo causado à vítima, independentemente da intenção do agente. Enquanto que na 

responsabilização subjetiva, além do nexo entre o comportamento do agente estatal e o 

dano produzido, exige-se a comprovação da culpa (imperícia, negligência ou 

imprudência) ou do dolo do servidor, a intenção proposital de omitir-se135. 

Atendidos os pressupostos citados, tanto num caso como no outro a 

Administração não pode se esquivar do dever de ressarcimento dos prejuízos causados 

pelos seus prepostos. Na responsabilidade objetiva o Estado somente estará isento de 

responsabilização se inexistente o nexo causal entre a ação do agente e o dano 

reclamado136,  do contrário, não há o que se falar em remissão. As causas consideradas 

excludentes, segundo Celso Bandeira de Mello, somente servem a provar a ausência do 

nexo de causalidade e não havendo ligação entre o agir do servidor e o resultado 

danoso, o evento portanto,  não teria sido causado pelo Estado. Em que pese o 

                                                 
133BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 
Art. 92. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
   Parágrafo único. Haver obrigado de reparar o dano, independentemente de culpa, nos caos  
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 
sua natureza, risco para os direitos de outrem. 
134 Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p.913-915. 
135 Idem. p. 896. 
136 Idem. p. 906. 
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entendimento do mestre, freqüentemente a jurisprudência e outros autores se reportam 

as causas excludentes de responsabilidade, mesmo se referindo a responsabilidade 

objetiva. A doutrina e os julgados, com ligeira dissonância, apontam situações 

excludentes dessa responsabilidade que são: na ocorrência de culpa da vítima, caso 

fortuito e força maior. O Estado poderá eximir-se total ou parcialmente da 

responsabilidade, caso o dano venha a ser produzido ou agravado pelo próprio 

prejudicado, subsistindo a responsabilidade objetiva da administração, quando não 

comprovado a culpabilidade da vítima137. O artigo 945138, do Código Civil prevê que 

para o cálculo da indenização proveniente de ato ilícito se levará em conta o grau de 

participação da vítima no evento danoso. O caso fortuito é entendido como um 

acontecimento externo e imprevisível, independente da vontade humana e a força maior 

também um acontecimento imprevisível, mas desta feita, oriundo de ato humano, que 

portanto, fogem ao controle da Administração. São quase sempre tidos como “figuras 

equivalentes”139, cuja diferenciação não se dá muita importância,  haja vista a opinião 

de Arnoldo Wald: 

Pode realmente haver entre ambos uma diferença de grau, apresentando-se a 
força maior com traços de irresistibilidade mais ostensivos que o caso 
fortuito, mas a matéria, que tem interesse e legislações estrangeiras, que dão 
tratamento jurídico distinto aos dois institutos, é, para nós, meramente 
acadêmica. O direito brasileiro, que confunde para efeitos e conseqüências 
ambas as situações, dá-lhes tratamento idêntico. Assim, a doutrina brasileira 
dominante considera como sinônimos perfeitos o caso fortuito e a força 
maior, equiparados pela lei. 140  
 
 
 

Fazemos constar ainda, como excludentes, a legítima defesa, o 

exercício regular de um direito (ato praticado conforme a lei, desde que o “agente não 

                                                 
137 Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999, p.593. 
138 BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada 
tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 
139 Venosa,  Sílvio de Sálvio. Direito civil: contratos em espécie e responsabilidade civil. São Paulo: 
Atlas, 2001, v.III, p. 521. 
140 Wald, Arnoldo. Obrigações e contratos.São Paulo: Saraiva, 2004, p. 1161. 
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ultrapasse os limites do que, explícita ou implicitamente, a lei consente”141) e o estado 

de necessidade, os quais segundo o Código Civil afastam a ilicitude da conduta (artigo 

188142). A doutrina lembra que os fundamentos dos dois primeiros institutos são os 

mesmos do Direito Penal, disciplina que estuda em profundidade a matéria. Por outro 

lado, age em estado de necessidade aquele que “na iminência de ver atingido direito seu 

ofende direito alheio”143. Na verdade, há uma agressão a direito alheio, mas acobertada 

por uma excludente legal. Além disso, a “escusabilidade do estado de necessidade sofre 

temperamentos”144, o ato somente será considerado legítimo se as circunstâncias o 

tornarem absolutamente necessário e se não exceder os limites do indispensável para a 

remoção do perigo, artigo 188, parágrafo único, do Código Civil 145.  

 

 

4.2 Dever de eficiência do membro do Ministério Público e a denúncia 
sem justa causa 
 

 

Além de outros deveres do ocupante de cargo público, exige-se 

eficiência no desempenho de sua função. O princípio,  encontra-se expresso no artigo 

37, caput, da Constituição: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

                                                 
141 Bruno, Aníbal. Direito penal. Rio: Forense, tomo 2º, 1967, p.8. 
142 BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 
    I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; 
    II – a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente. 
    Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias tornarem 
absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. 
143 Venosa, Sílvio de Sálvio. Direito civil: contratos em espécie e responsabilidade civil. São Paulo: 
2000, p.525.  
144 Idem.  p. 525. 
145 BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 
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princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ...”146. 

(grifo nosso)  

Hely Lopes Meirelles nos traz o seguinte comentário a respeito do 

princícpio: 

 Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas 
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais 
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o 
serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e 
de seus membros.147  
 

 

Não basta saber fazer, é necessário fazer bem, com diligência, exatidão 

e dedicação148 e sem desperdício. A legislação ao expressar tal princípio, embora 

implicitamente fosse exigência lógica, revela a preocupação teórica com a quantidade e  

a  qualidade149  do serviço público prestado. Entretanto, efetivamente pouco se cobra 

dos ocupantes dos cargos públicos. A produtividade aliada ao bom serviço são na 

maioria das vezes meras recomendações, que não extrapolam o plano do “dever ser”. 

Aliás, há duas figuras igualmente maléficas ao serviço público: o funcionário relapso, 

que vive a burlar as normas de conduta, aproveitando-se do frouxo sistema disciplinar e 

o funcionário subjugado, que seja por uma função-gratificada, que lhe confere ganho 

monetário ou pelo abjeto prazer bajulatório, é o primeiro a chegar e o último a sair, adia 

férias, tem fidelidade cega ao superior. Esses comportamentos cria no serviço público 

um tipo  pouco confiável e quase sempre ineficiente. O problema da ineficiência atinge 

todas as áreas do governo, faz do Brasil um país atrasado, como diz o empresário Jorge 

Gerdau: “O setor público brasileiro com raras exceções, vive um apagão de eficiência. 

Ninguém se concentra em reduzir as perdas e pôr fim a ineficiência”150. 

                                                 
146 BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva, 2003.  
147 Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999, p.86. 
148 Caetano, Marcello. Manual de direito administrativo.Coimbra; Almedina, 1990, v.II, p.743. 
149 Idem, p. 86. 
150 Johannpeter, Jorge Gerdau. O apagão de eficiência. Veja. São Paulo: Editora Abril, 27.04.2005, p.14. 
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A função administrativa é vista por Paulo Modesto, como sempre 

finalista e acrescenta que: “o exercício regular da função administrativa, numa 

democracia representativa, repele não apenas o capricho e o arbítrio, mas também a 

negligência e a ineficiência, pois ambos violam os interesses tutelados na lei”151. 

No início da carreira, os agentes públicos são submetidos a um 

procedimento que visa a  aferição de desempenho seja para aquisição de estabilidade ou 

vitaliciamento, no caso do Ministério Público e Magistratura. Ultrapassada essa fase 

com sucesso, é de domínio geral, que quase nada é cobrado desses agentes. Em todas as 

instâncias, salvo raras exceções, a postura é de excessiva benevolência, por parte dos 

órgãos hierarquicamente superiores. 

Os relatórios protocolares produzidos pelas promotorias informam   

basicamente a quantidade das denúncias interpostas, sem revelar todavia, os seus 

respectivos desfechos, se  o objetivo útil e concreto daquele instrumento fora atingido. 

A rejeição da denúncia por inépcia ou o trancamento do processo por falta de justa 

causa não aparecem nos dados estatísticos da instituição, não há aferição de qualidade 

no andamento processual. A denúncia sem justa causa, movida com intenção de 

prejudicar ou não, indica  um desempenho anormal, um agir ineficiente de seu autor.  A 

insuficiência de resultados, entendida como mau desempenho, em muitos países é causa 

de destituição de cargo público 152.  

Antônio de Almeida Castro, um dos mais conhecidos advogados 

brasilienses, analisando a conduta de alguns membros do Ministério Público, entende 

que no momento atual há uma “certa instabilidade institucional, pela forma leviana com 

                                                 
151 Modesto, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio constitucional da eficiência. In: Revista 
Diálogo Jurídico, Salvador, ano I, v. 1, nº 2, maio, 2001. 
152 Santiago, Alfonso. Grandezas y miserias en la vida judicial: el mal desempeño como causal de 
remoción de los magistrados judiciales. Buenos Aires: El  Derecho, 2003, p. 77. 
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que age uma parcela do Ministério Público” 153, chega a afirmar que “há todo um clima 

de “denuncismo” ”. Conclui dizendo: 

 

 Tal postura nos leva a outra questão: por que o Ministério Público erra tanto 
e perde seguidamente nos tribunais? É uma pena que alguns de seus 
representantes estejam usando de forma precipitada o poder que lhes foi 
conferido pela Constituição de 1988 154

. 

 

 

A vivência forense mostra que não raramente há erros severos, 

praticados por representante do Ministério Público, como constado pelo advogado de 

Brasília. A sociedade como não é familiarizada com a engrenagem judicial, nem 

tampouco, tem acesso aos dados, os estragos ocasionados por uma denúncia 

inconsistente passam despercebidos e o pior, são quase sempre irreparáveis. Há que se 

ressaltar outro ponto relevante, o contribuinte não tem plena consciência de que a 

atuação ministerial e a tramitação de um processo judicial tem um custo financeiro. 

Quando um processo prescreve ou encerra-se prematuramente por falta de provas, além 

de ter havido um defeito na prestação do serviço, com sérias repercussões, verbas 

públicas foram desperdiçadas, tanto com o funcionamento da máquina persecutória e 

judicial em si, quanto, num segundo momento, com os possíveis gastos a título de 

indenização pelos danos causados. A eficiência do Ministério Público é crucial, seja em 

razão da importância de seu ofício criminal, como por ser o órgão legitimado para 

propor ações destinadas a coibir abusos ocorridos no setor público. 

 

 

 

                                                 
153 Rosa, Mário. A era do escândalo: lições, relatos e bastidores de quem viveu as grandes crises de 
imagem. São Paulo: Geração Editorial, 2003, p.101. 
154 Idem p.102. 
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4.3 Características gerais do dano a ser indenizado. Dano material e 
moral 
 

 

 

A responsabilidade objetiva do Estado desafia como vimos a presença 

de três elementos: 1) a ação ou omissão do agente e b) a existência de um dano e a 

relação de causalidade entre os fatos. O dano a ser reparado pelo Estado deve atender a 

certas características em vista da peculiaridade do episódio que envolve pessoa jurídica 

de direito público. Partindo do ensinamento de Jean Rivero, o dano atribuído ao poder 

público para merecer ressarcimento deve ser efetivo e atual;  ser especial, ou seja,  dizer 

respeito  a um direito da vítima e não a um coletividade; deve ser anormal, ir além dos 

transtornos usuais ao funcionamento do serviço, deve ter por objeto uma situação 

juridicamente protegida 155 e deve ser certo, “o dano hipotético não justifica a 

reparação”156. Celso Bandeira ressalta que há responsabilidade estatal tanto nos casos de 

comportamento lícito como no ilícito, acrescentando que no caso da liceidade da 

conduta além da certeza do dano e da lesão a um direito,  exige-se a especialidade  e a 

anormalidade do dano 157. 

A reparação tem por objetivo primeiro, restaurar a situação original 

anterior ao ato lesivo praticado e se isso não for mais possível, adquirirá um caráter 

indenizatório pelos prejuízos ocasionados, na verdade, trata-se de uma recompensa vez 

que, tornou-se impossível a reconstituição do estado anterior ao acontecimento lesivo. 

No dizer de Orlando Gomes, a reparação pode se dar por reposição natural, “sempre que 

a situação possa ser recomposta, restituindo-se ao lesado o que perdeu” ou por 

                                                 
155 Rivero, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Almedina, Tradução de Rogério Ehrhardt Soares, 
1981, pp. 316/317. 
156 Dias,  José Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p.719. 
157  Mello, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p.905. 
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indenização propriamente dita, “que consiste no pagamento de uma prestação 

pecuniária. Uma vez que o dinheiro é o denominador comum de todos os valores”158.  

Professor Geraldo Neves, observa que o Direito ao permitir a 

indenização por dano moral tem dois objetivos fundamentais: consolar o lesado e  

castigar o lesante 159. A reparação pecuniária consiste numa sanção imposta pela ordem 

jurídica que visa por um lado consertar os efeitos do ato injustamente praticado e por 

outro inibir condutas lesivas e em última análise punir o infrator pela ação não tolerada. 

No dizer do Ministro Pádua Ribeiro: “A indenização por dano moral objetiva 

compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular este e outros 

membros da sociedade a cometerem atos dessa natureza ”160.  

Quanto ao valor indenizatório pago à vítima não pode ser excessivo a 

ponto de causar-lhe o enriquecimento, nem tampouco, mínimo que não possa ressarcir o 

que foi danificado, mas sobremaneira justo, reunindo as perdas e danos sofridos, como 

previsto pelo artigo 389161 do Código Civil, para o caso de descumprimento de 

obrigação. Para Silvio Rodrigues, “ocorrendo o dano, a indenização será a mais 

completa possível e deve incluir tudo que o credor efetivamente perdeu bem como o que 

razoavelmente deixou de ganhar”162, ou seja, o dano emergente e o lucro cessante.  

A complicada tarefa de calcular a justa indenização foi objeto 

inclusive, de reportagem publicada na revista Veja, de 15 de novembro de 2000. A 

matéria narra a discrepância entre duas indenizações concedias pela Justiça de São 

                                                 
158 Gomes, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.317. 
159 Neves, Geraldo de Oliveira Santos. Código civil brasileiro de 2002: principais alterações. Curitiba: 
Juruá, 2003, p.111. 
160BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial, nº. 168.945-SP, relator Ministro Pádua 
Ribeiro. Disponível em : <http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/stjimagem/frame.asp?browser=true>. 
Acesso em: 20.01.2005. 
161 BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 
Art.389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária  segundo índices oficiais regularmente estabelecidos , e honorários de advogado. 
162Rodrigues,  Silvio. Direito Civil.  São Paulo:.Saraiva,1993, v.2, p.314. 
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Paulo, que pelo mesmo fato gerador, o acidente com um avião da TAM em 1996, e 

vítimas em condição semelhantes, concedeu a uma família 75 000 reais e a outra 2 

milhões de reais. Pondera o jornalista que não havendo fórmula para calcular fica a 

cargo da Justiça o desafio de transformar o sentimento de perda numa quantia que faça 

sentido163.  

É cediço hodiernamente que na composição dos danos pode-se levar 

em consideração tanto aqueles de natureza material como os de natureza moral. A 

possibilidade da acumulação  foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça através 

da Súmula 37: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral 

oriundos do mesmo fato” 164 e definitivamente assentada com a Constituição de 1988, 

artigo 5º, X165 e ainda mais recentemente com o Código Civil, artigos 186 e 927166, que 

categoricamente admitem a reparação do dano moral proveniente de ato ilícito. 

O fundamento da reparação por dano moral, “está em que, a par do 

patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua 

personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente 

atingidos”167. Enquanto, o dano material é aquele que abala o patrimônio do lesado, seja 

“pelas despesas que acarretam, quer pelas perdas que provocam: atentados contra os 

                                                 
163 Vergara,Rodrigo. Quanto vale a vida? A dura tarefa de calcular a justa indenização a ser paga por 
danos morais em caso de morte. Veja, São Paulo: Editora  Abril, 15.11. 2000,  p. 61. 
164 BRASIL Supremo Tribunal Federal. Súmula nº 37. Disponível em:  
<http://www.stj.gov.br/SCON/pesquisar.jsp>.  Acesso em: 20.02.2005. 
165 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2001. 
Art. 5º 
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 
166 BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva. 
Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art.927. Aquele que, por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
167 Pereira, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.54. 
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bens ou contra a integridade da pessoa física”168, genericamente, são perdas que 

diminuem o patrimônio do lesado ou valores que deixam de ser auferidos. 

O dano moral, atinge valores não materiais, considerados abstratos que 

fazem parte da pessoa física ou jurídica (a vida, a honra, a reputação, a liberdade, a 

imagem, a intimidade). Pondera, Aparecida Amarante, que apesar da honra constituir-se 

um direito único encerra aspectos múltiplos como: honra individual, profissional, 

política, familiar169. Escutemos Paulo Roberto Gonçalves: “O dano moral não é a dor, a 

angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima 

do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem  o conteúdo, ou melhor, a 

conseqüência do dano” 170. 

Encontrava-se em tramitação o Projeto de Lei nº 179/1998171, que 

dispunha sobre os danos morais e sua reparação, suportados pelas pessoas físicas e 

jurídicas, de autoria do senador Antonio Carlos Valadares, o qual foi arquivado pelo 

término da legislatura. O texto (artigo 2º) considerava bens da pessoa física: o nome, a 

honra, a fama, a imagem, a intimidade, a credibilidade, a respeitabilidade, a liberdade de 

ação, a auto-estima, o respeito próprio, a integridade, a segurança e o objeto dos 

contratos regularmente firmados, e por conseqüência indenizável o dano que atinge 

esses bens juridicamente protegidos. Determinar e quantificar o dano moral sempre foi 

uma tarefa difícil de realizar, ficando de modo geral ao arbítrio do juiz.  

Estabelecimento de critérios e parâmetros seguros facilitaria a atuação do julgador, 

muito embora em razão da variação dos litígios e das peculiaridades das partes, essas 

                                                 
168Rivero, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Almedina,  tradução de Rogério Ehrhardt Soares, 1981, 
p. 315. 
169Amarante, Aparecida I. . Responsabilidade civil por dano à honra. Belo Horizonte: Del rey, 1991, p. 
59. 
170 Gonçalves, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p.548. 
171 BRASIL. Senado Federal. Projeto de lei nº 179/1998. Disponível em: 
<http://legis.senado.gov.br/pls/prodasen/PRODASEN.LAYOUT_MATE_DETALHE.SHOW_MATERI
A?P_COD_MAT=29082>. Acesso em: 24.03.2005 
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diretrizes não devem ser rígidas e absolutas, a ponto de causarem o engessamento do 

julgador e a uniformidade excessiva das decisões. 

 

 

4.3.1 Danos suportados pelo injustamente acusado 

 

 

Temos asseverado, que a ilegítima acusação criminal, além das 

conseqüências pessoais que devem ser impostas ao acusador, produz severas alterações 

na vida daquele que suporta a imputação infundada. O prejuízo patrimonial desde que 

cabalmente inventariado, apesar dos percalços processuais, pode vir a ser recomposto,  

ao contrário do abalo infligido à reputação social da  pessoa imputada. A moralidade 

pessoal uma vez manchada não há como ser restaurada integralmente, ainda que a 

verdade venha à tona, os fatos sejam esclarecidos, sempre persistirá dúvida sobre o 

caráter e a honestidade do indivíduo acusado. A ordem jurídica, nem sempre posta em 

prática ou freqüentemente descumprida, demonstra razoável preocupação com questão, 

haja vista  que até a Lei de Execução Penal, (lei n. 7210 de 1984, artigo 45, § 1º 172) que 

obviamente, tem como objeto nuclear não o acusado, mas aquele já sentenciado, 

preocupa-se em consignar que as sanções impostas não poderão colocar em perigo a 

integridade física e moral do acusado, orientação que guarda perfeita harmonia com o 

ditado pelo inciso XLIX, do artigo 5º 173, da Constituição Federal. 

Vejamos, para arquivar a denúncia, proposta pelo Ministério Público, 

contra a então Governadora do Maranhão, Roseana Sarney, baseada no tormentoso 

                                                 
172 Mirabete, Júlio Fabbrini. Execução penal: comentário à lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984. São 
Paulo: Atlas, 1992, p.144.  
 Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. 
     § 1º As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e  moral do condenado. (grifo 
nosso) 
173 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2005.  
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inquérito que tinha por fim, apurar a origem de vultosa quantia em dinheiro, encontrada 

na empresa LUNUS, diz o Ministro Gilmar Mendes: 

 

Cabe asseverar, por oportuno, que a admissão de processos criminais sem 
qualquer indício de autoria representa inaceitável ofensa ao princípio da 
dignidade humana. ... Lembre-se, sobretudo, do significado especial que a 
ordem constitucional conferiu  ao princípio da dignidade humana (art.1º, III). 
Na sua acepção originária, este princípio proíbe a utilização ou transformação 
do ser humano em objeto de degradação por meio de processos e ações 
judiciais. ... Por fim, a par desse prejuízo no plano dos direitos fundamentais, 
não é difícil perceber que uma acusação mal formulada, se por um lado pode 
impor prejuízos irreparáveis ao cidadão, constitui uma via para a 
impunidade.174 
 
 

Anote-se, que com a rejeição da denúncia, a governadora ingressou 

com uma ação de indenização milionária por danos morais  contra a União, sustentando 

que a acusação formulada pelo Ministério Público da União foi indevida e sem qualquer 

respaldo probatório.   

Os valores monetários, conseguidos a título de ressarcimento, 

apresentam-se como uma alternativa paliativa, frente aos estragos perpetrados por uma 

imputação inidônea de um crime, considerando que a recomposição moral dificilmente 

é conseguida nesses casos. 

 Outro complicador é a fixação de valores, Orlando Gomes, reconhece 

que, “não é possível estabelecer regras atinentes ao modo de calcular a indenização”175,  

baseada na responsabilidade extracontratual, a lei em determinados casos  oferece 

apenas “os elementos constitutivos da composição”176. O código civil declara, para 

alguns poucos fatos, em que critérios deve se calcar a indenização, prevê por exemplo, 

no caso de ofensa a saúde (artigo  949), que o ofensor indenizará o ofendido das 

despesas do tratamento e do lucro cessante. O artigo 954, considera ofensivos à 

                                                 
174 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.Petição nº 2952, relator Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp?tip=DEM> . Acesso em: 20.03.2005. 
175 Gomes,  Orlando.Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.314. 
176 Idem. p.314. 
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liberdade pessoal, o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e 

a prisão ilegal, cuja indenização consistirá no pagamento das perdas e danos. 

As variantes dos litígios impedem a uniformização dos danos. Cada 

caso é uma situação singular posta em juízo. Contudo, determinados “gastos e 

desgastes”  podem ser presumidos. 

Os incômodos de uma acusação criminal têm início com a instauração 

das investigações. Os gastos monetários despendidos são os mais diversos e seu 

volume, sempre relacionados com a capacidade financeira, o posicionamento social e   

atividade profissional desempenhada pelo acusado. Os primeiros gastos são dirigidos a 

cobrirem as despesas com deslocamentos, recolhimento de documentos, contratação de 

advogado e perito se for o caso. Mesmo o acusado pobre, patrocinado por defensor 

público, não deixa de realizar gastos, seja com transporte ou pagamento de 

emolumentos. Outros prejuízos podem acontecer em decorrência da acusação: a perda 

de emprego, desfazimento de contrato e haveres que se deixa de lucrar como a perda de 

clientes, de credibilidade profissional, dificuldade em obter empréstimo. Depende como 

dissemos do modo de vida de cada imputado. 

A imputação e os percalços de uma incriminação, deveriam ser 

suportados apenas pelo acusado, mas de verdade não ocorre, ultrapassa sempre os 

limites individuais. O fenômeno foi identificado pelo mestre Zaffaroni: 

 
... a transcendência do poder punitivo na direção de terceiros é, de fato, 
inevitável: a comunicação, o conhecimento, a estigmatização, a queda nos 
rendimentos etc., são todos os efeitos que inevitavelmente alcançam a família 
do simples acusado e mesmo outras pessoas.177 
 

 

O dano moral por sua vez, além de grave, envolve sentimentos do 

próprio acusado e da sua família, são fatos contaminados por emoções difíceis de  

                                                 
177 Zaffaroni, E. Raúl. Et al. Direito penal brasileiro I. Rio de Janeiro: Revan, p.232.  
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traduzir em palavras, por isso, apresentamos o relato de vítimas que tiveram contra si 

atribuídos crimes que ao final não restaram provados.  

O primeiro deles, é o episódio envolvendo Alceni Guerra, então 

Ministro da Saúde do governo do Presidente Fernando Collor de Mello. Debaixo de 

uma saraivada de acusações de superfaturamento na compra de mochilas, bicicletas e 

guarda-chuvas pelo ministério que comandava, foi “obrigado” em 1992 a renunciar. O 

ex-ministro, narra que foi submetido a todo tipo de humilhação e vexame, sua família 

foi devassada, seus filhos tiveram de ser submetidos a tratamento psicológico, o mais 

velho, então com 12 anos, apareceu em caricatura  num jornal de grande circulação, 

pedalando uma bicicleta com uma tarja preta nos olhos, saliente-se, tratamento 

conferido aos menores infratores178. Diz que após a saída do ministério tentou voltar a 

exercer a medicina, mas percebeu que não podia, em razão da crise de imagem que 

estava vivenciando e que também não foi possível, logo após as denúncias se candidatar 

a nenhum cargo político por falta de credibilidade 179. Anos depois, foi inocentado em 

todas as instâncias, sendo o inquérito policial arquivado pelo Supremo Tribunal Federal. 

 Hoje, relata o ex-ministro: 

 

que o tempo passa, mas o veneno da destruição de minha imagem insiste em 
continuar ativo, aniquilando-me como político, devastando-me como 
homem, torturando-me como pai, amargurando-me como marido e 
assombrando-me como cidadão.180 
 
 

Mais recente e igualmente rumoroso, é o emblemático caso do 

secretário-geral da Presidência da República Eduardo Jorge, no primeiro mandato do 

presidente Fernando Henrique Cardoso. Alvo de inúmeras acusações, veiculadas pelo 

                                                 
178 Rosa, Mário . A era do escândalo: lições e relatos e bastidores de quem viveu as grandes crises de 
imagem. São Paulo:Geração Editorial, 2003, p.409. 
179Idem. p.441. 
180 Idem. p.395. 
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Ministério Público e pela imprensa, sequer foi formalmente denunciado. Por esta razão, 

ingressou com ação de reparação por danos morais contra a União e seus acusadores. 

Alega Eduardo Jorge, que centenas de matérias e artigos inundaram a mídia: 

 

Isso sem falar em referências ofensivas a seu nome em livros, peças de 
teatro, charges, e até em marcha de carnaval. A maioria dessas referências 
tomavam por base as alardeadas “suspeitas” e declarações de membros do 
Ministério Público Federal 181.  
 
 

Por intermédio de seu advogado, descreve da seguinte forma o que 

sofreu no auge do escândalo:  

 

Tornou-se prisioneiro em sua casa, rodeada por jornalistas, fotógrafos e 
pessoas do povo indignadas. Viu-se, de um dia para o outro, alvo de 
hostilidades e chacotas, acuado e sem igualdade de condições para reagir. 
Execrado pela opinião pública, experimentou enorme humilhação e sensação 
de impotência diante do quadro que se formara, impossibilitado, até mesmo, 
de desenvolver suas atividades diárias .182 
 
 
 

Percebemos por estas declarações, que as conseqüências resultantes 

das imputações, mesmo que favoravelmente solucionadas, marcam indelevelmente as 

vítimas. Os injustamente acusados, não recuperam o estado social de primário e o que é 

mais preocupante a mesma sociedade que escolhe o caminho da legalidade, da punição 

somente diante de provas irrefutáveis, paradoxalmente põe dúvida na absolvição, 

principalmente, de acusados remediados. Resultado, o sistema legal por ela própria 

concebido é posto sob suspeita. Felizmente, apesar do acanhamento da Justiça,  decisões 

reparadoras vem acontecendo, e o pedido de ressarcimento é um dos caminhos que os 

denunciados possuem em reação às ofensas sofridas, mesmo porque, tudo indica, que o 

estigma de uma acusação criminal os acompanhará para sempre. 

                                                 
181BRASIL. Ação de reparação por danos morais, nº .2002.3400030422-2. 6ª. Vara Federal-DF-
20.09.2002, pp.40/65 
182Idem.  p. 54. 
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5. RESPONSABILIZAÇÃO DO MEMBRO DO MINSTÉRIO POR 

DENÚNCIA SEM JUSTA CAUSA E AS AÇÕES DE REPARAÇÃO 

 

Resumo: 5.1 Responsabilidade jurídica e 
pessoal do membro do Ministério Público – 
5.1.1 Da responsabilidade penal – 5.1.2 
Denunciação caluniosa – 5.1.1.2 Abuso de 
autoridade – 5.1.2 Da responsabilidade 
administrativa ou disciplinar – 5.1.3 Da 
responsabilidade civil – 5.2 Excludente da 
responsabilidade por denúncia sem justa 
causa. Fato de terceiro causa – 5.3 
Recebimento da denúncia. Responsabilidade 
do juiz pelo prosseguimento de    ação penal 
baseada em denúncia sem justa causa - 5.4 
Ações de reparação e a possibilidade de 
serem manejadas pelo acusado – 5.4.1  Ação 
de indenização promovida pelo acusado por 
denúncia sem justa causa – 5.4.2 Ação 
regressiva movida contra o membro do 
Ministério Público 
 
 
 

5.1 Da responsabilidade jurídica e pessoal do membro do Ministério 
Público 
 
 
 

De modo geral, a transgressão da ordem jurídica resulta na 

responsabilização do infrator e por  conseqüência lhe é  imposta a respectiva sanção. No 

dizer de Antonio Chaves: “Toda e qualquer ação do homem que viole um princípio 

social, regulado ou protegido pela lei, pela doutrina ou pelo costume, traz em si uma 

responsabilidade e é sancionada”183. A sanção é a conseqüência jurídica do 

descumprimento de um dever, como diria Garcia Maynez184, o sancionamento portanto, 

decorre da responsabilidade 

                                                 
183 Chaves, Antonio. Tratado de direito civil. Responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985, v. III, p.88. 
184 Maynez, Eduardo Garcia. Introduccion al estudio del derecho. México: Editorial Porrua, S.A, 1955, 
p.295. 
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Os juristas usualmente cindem a responsabilidade jurídica de acordo 

com o caráter da norma violada. Num primeiro plano, distinguem em civil e penal, para 

a partir daí desdobrá-la em correspondência com os demais ramos do direito, que no 

tema ora discutido, apontamos por oportuno, como subtipo, a responsabilidade 

administrativa ou disciplinar. Acrescentamos, que a responsabilidade civil, tratando-se 

de ato de agente público, subdivide-se em duas vertentes: perante o prejudicado e a 

restituitória185, cujo credor é o próprio Estado, em razão dos eventuais valores pagos a 

título de indenização, em virtude da sua responsabilidade objetiva. 

Somente a título de informação, Mauro Cappelletti, tratando da 

magistratura, acrescenta outros dois tipos de responsabilidade, a política e a social, as 

quais se referem tanto a pessoa física do agente, como ao órgão a que pertence. Diz ele: 

“na responsabilidade social a “prestação de contas” é dada não, ou não principalmente, 

aos órgãos políticos, ... mas ao público em geral”.186 O autor aborda a matéria ao 

comentar a legislação da extinta União Soviética e dos EE.UU que prevêem o controle 

direto da sociedade sobre a magistratura, dispositivo ainda estranho ao ordenamento 

nacional. 

Pois bem, no caso de cometimento de ilícito, sujeita-se o ocupante de 

cargo público a responsabilização jurídica, em seus eventuais desdobramentos. E em 

sendo, o membro do Ministério Público um agente público, um funcionário que atua na 

esfera burocrática estatal e a exemplo dos demais servidores tem o dever de prestar 

contas de seus atos. Ainda que, ocupe um dos mais prestigiados cargos e para o qual se 

exige alta qualificação, não está imune ou isento de responsabilização. 

                                                 
185 Cappelletti, Mauro. Juízes irresponsáveis? Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor. Tradução de 
Carlos Alberto Alvaro Oliveira, 1989, p. 36. 
186Idem.  p.36. 
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Hugo Mazzilli, membro do Ministério Público paulista,  especializado 

nas questões atinentes a carreira, assegura que o representante do Ministério Público, na 

qualidade de agente político, sujeita-se apenas a responsabilização, caso proceda com 

dolo ou fraude, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil187, afastando 

portanto, a hipótese de responsabilidade por conduta culposa188. 

Ocorre que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, estatui 

taxativamente a responsabilização de todos agentes estatais, indistintamente, nos casos 

de dolo, como também de  culpa: 

 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (grifo nosso) 

 

 

A opinião de Hugo Mazzilli se alicerça no argumento de que a regra 

constitucional, apesar do uso da palavra agente, não se referiria aos agentes políticos189, 

no caso o representante ministerial, mas tão somente aos funcionários públicos, a quem 

aquele autor reputa tratar-se de uma categoria apartada. Pensamos diferente. O 

legislador preferiu o termo agente ao vocábulo funcionário, certamente, por ser o 

primeiro mais abrangente,190 o termo designa todos “os sujeitos que servem ao Poder 

Público como instrumento expressivo de sua vontade ou ação” 191. Sabe-se que os juízes 

e promotores de justiça não aceitam serem reconhecidos por funcionários públicos, 

                                                 
187 BRASIL. Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1998. 
Art. 85. O órgão do Ministério Público será civilmente responsável quando, no exercío de suas funções, 
proceder como dolo ou fraude. 
188 Mazzilli,  Hugo. Regime jurídico do ministério público. São Paulo: Saraiva, 1993, pp.240/241. 
189 Idem. p.241. 
190 Marcello Caetano, usa o termo agente, como sinônimo de funcionário. In verbis: “As pessoas 
colectivas de direito público exprimem a sua vontade através de órgãos. Mas estes carecem de ser 
auxiliados por indivíduos que colaborem na formação da vontade ou lhe dêem execução depois de 
manifestada, desempenhando as tarefas em que se traduz a actividade dos serviços: são os agente”. 
Marcello Caetano. Manual de direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1990,  v.II, p.642. 
191 Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, p.227 
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ainda que a expressão nada tenha de depreciativa. Funcionário é aquele que exerce uma 

função, um profissional, no caso que desempenha uma função pública192. Observemos o 

que informa a página eletrônica oficial do Ministério Público (Ministerio Fiscal) da 

Espanha: “los miembros del Ministerio Fiscal son fucionarios públicos a quienes están 

encomendadas altas funciones constitucionales”193. Os membros do Ministério Público 

são remunerados pelo erário, ocupam um cargo criado por lei, desempenham uma 

atividade pública  e portanto, queiram ou não, são funcionários ou agentes do Estado. 

Afinal, não haveria motivo para serem colocados fora do alcance da lei afinal, “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”194. 

Por outro lado, a afirmação de que a imputação culposa tolheria a 

atuação ministerial,195 de igual modo não se sustenta. O temor da punição, seja ela de 

que natureza for, não inibe o perfeito desempenho de nenhuma função, a não ser que  

seu ocupante seja despreparado para o cargo. A inimputabilidade culposa significaria 

liberar o profissional do Ministério Público ou qualquer outro, do compromisso com a 

qualidade do serviço que executa,  de certa forma, permitiria que se trabalhe mal se 

assim desejar.  A possibilidade de punição, pelo  contrário, assegura o controle da 

atividade, inculca no agente o dever da disciplina, da necessidade do bom desempenho e 

da eficiência. 

A antiga lei orgânica da instituição, Lei Complementar nº 40 de 14 de 

dezembro de 1981, no artigo 32196, previa que pelo exercício irregular da função 

pública, o membro do Ministério Público responderia penal, civil e 

                                                 
192 Idem. p.671. 
193ESPANHA. Fiscalia. Disponível em: <http://www.fiscal.es/vida_profesional.html>. Acesso em: 
03.03.2005. 
194 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, art. 5º, 2001.  
195 Hugo Mazzilli. Regime jurídico do ministério público. São Paulo: Saraiva, 1993, p.241. 
196BRASIL. Lei Complementar nº 40 de 14 de dezembro de 1981. Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=103663>. Acesso em: 10.01.2005. 
 Art. 32. Pelo exercício irregular da função pública, o membro do Ministério Público dos Estados 
responde penal, civil e administrativamente. 
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administrativamente. O diploma substitutivo, lei nº. 8.625/93197, intitulada de Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público, que estabelece normas gerais para a 

organização do Ministério Público dos Estados, estranhamente silencia quanto à 

natureza da responsabilização nos casos de conduta ilícita. Não tivemos acesso a todos 

os documentos legais destinados a reger a categoria nos respectivos Estados, mas a lei 

orgânica do Estado de Pernambuco (Lei Complementar n. 12 de 27 de dezembro de 

1994)198, por exemplo, é igualmente omissa quanto a matéria. 

Seja como for, diante da norma constitucional em vigor, todo e 

qualquer agente público, seja ele membro do Ministério Público ou não, que culposa ou 

dolosamente incorra em algum ilícito poderá ser responsabilizado na medida de sua 

culpabilidade, nas três esferas jurídicas de apuração, ou seja: civil, penal e 

administrativamente, a exemplo dos demais agentes públicos. 

 

 

5.1.1  Da responsabilidade penal 

 

5.1.1.1 Denunciação caluniosa  

 

 

A prática de delito contra a Administração Pública recebe tratamento 

especial, pela legislação. O Código Penal reserva o título XI para a tipificação desses 

crimes. Inserido no capítulo I, do mesmo título, encontram-se os crimes praticados por 

funcionário público contra a Administração em geral e no capítulo III, aqueles 

                                                 
197 BRASIL. Lei nº 8.625 de 12 de fevereiro de 1993. Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras 
providências. Org. Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1993. 
198 BRASIL. Lei Complementar nº 12 de 27 de dezembro de 1994. Dispõe sobre a organização, as 
atribuições e o estatuto do Ministério Público de Pernambuco. Recife: Associação do Ministério Público 
de Pernambuco, sem data.  
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praticados contra a Administração da Justiça, cujo artigo 339 define a conduta intitulada 

de “denunciação caluniosa”, a qual nos reportaremos mais adiante. Outro importante 

documento a reger a conduta dos que trabalham na esfera do Poder Público é a lei nº. 

4.898, de 9 de dezembro de 1965, que regula o processo de responsabilidade 

administrativa, civil e penal nos casos de abuso de autoridade. 

O representante do Ministério Público, na qualidade de agente estatal, 

está a mercê igualmente, das conseqüências previstas na legislação penal comum e 

direcionados a todo o corpo de funcionários que compõe a estrutura pública do Estado, 

em caso de cometimento de qualquer um dos delitos ali tipificados (prevaricação, 

concussão, corrupção...). Nada mais normal quanto a isto. 

Com referência a formalização de denúncia penal, destituída de justa 

causa, objeto principal de nosso estudo, não existe no ordenamento um dispositivo 

penal específico destinado a censurar tal comportamento. Porém, o ato de acusar sem 

base probatória, ou em desacordo com a legalidade, em tese,  parece-nos haver ilicitude 

em tal comportamento. Quanto a tipificação da conduta, não se apresenta como uma das 

tarefas mais fáceis, haja vista, que a doutrina silencia quanto a incriminação do  

acusador oficial em caso de imputação criminal inconsistente e na jurisprudência são 

raras as tentativas de enquadramento criminal. 

Por outro lado,  a jurisprudência consolidou o entendimento de que há 

abuso da função acusadora, no caso de submeter alguém a um processo penal sem um 

mínimo de provas, quando a falta de justa causa for patente. Estas decisões abrem 

caminho a conjecturas e nos permitem especular a respeito de uma possível adequação 

da conduta em questão a um tipo penal. 
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Embora os tribunais reiteradamente fulminem denúncias desta natureza 

e declarem ser abusiva a conduta do acusador e o artigo 648 199 do Código de Processo 

Penal, considerar a ação ilegal, bem como o artigo 653 200, do mesmo diploma, prever a 

responsabilidade da autoridade que tenha agido com abuso de poder, ainda assim a 

legislação orgânica e disciplinar do Ministério Público, nem tampouco a legislação 

penal comum por seu turno, apresentam previsão punitiva direta aos que assim 

procederem. 

Tudo leva a crer, que há uma grande resistência em qualificar esta 

conduta do acusador público como penalmente censurável. Os casos são esporádicos, 

mas mesmo assim inconclusos. Menos incomuns são as ações cíveis, instância em que a 

parte acusada levianamente, busca reparação e cujo seguimento processual, independe 

da chancela ministerial. 

 Contudo, atribuir crime a alguém inocente configura conduta 

reprovável, pois se contrapõe aos princípios da legalidade e da presunção de inocência, 

cujo tipo, rotulado de “denunciação caluniosa”, encontra-se posto no capítulo intitulado 

dos Crimes Contra a Administração da Justiça, artigo 339 do Código Penal Brasileiro: 

“dar causa a instauração de investigação policial ou processo judicial contra alguém, 

imputando-lhe crime de que o sabe inocente” 201. 

Extrai-se do tipo ali descrito  o seu núcleo: “dar causa”, ou seja, 

originar, provocar a instauração de investigação policial ou de processo judicial contra 

alguém que sabe ser inocente, imputando-lhe um crime. Sendo elementos do tipo, 

                                                 
199 BRASIL. Código de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1996. 
Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: 
I – quanto não houver justa causa; 
200 Idem. 
 Art. 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a 
autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação. 
     Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser 
promovida a responsabilidade da autoridade. 
201 BRASIL. Código penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
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portanto: 1) imputação de crime; 2) conhecimento da inocência do imputado. A 

princípio a vista destes elementos não vislumbramos qualquer obstáculo que impeça a 

atribuição de tal crime ao acusador público, senão vejamos. 

A denúncia criminal contém uma imputação de crime, faz nascer um 

processo penal, e caso o promotor tenha consciência da inocência do imputado ou que 

seja admitida a presunção de conhecimento na acusação sem provas (posição ainda 

inédita, haja vista que a exigência atual é de dolo específico), sua conduta se ajustaria 

perfeitamente à figura ora discutida.  Saliente-se que Celso Delmanto, prevê a 

possibilidade de incriminação tanto do delegado de polícia quanto do promotor de 

justiça por denunciação caluniosa202.   

O próprio Hugo Mazzilli relata um caso ocorrido no Estado de São 

Paulo, onde um denunciado tendo sido excluído de denúncia por crime falimentar 

requereu a instauração de inquérito policial, contra o promotor de justiça, autor da 

acusação, imputando-lhe crime de denunciação caluniosa. Mazzilli, indignado, entende 

ser um despropósito atribuir crime de denunciação caluniosa a um promotor de justiça, 

informando ao final que o inquérito fora trancado por falta de justa causa 203. No caso 

relatado por Mazzilli, o Ministério Público lançou mão para o trancamento, do mesmo 

recurso dos suspeitos e contra o qual  tanto se debate. 

Uma outra dificuldade, diz respeito a prova do conhecimento da 

inocência do imputado. Tratando-se de um crime doloso, obviamente a conduta culposa 

está descartada. Ainda que não seja impossível, a simples alegação de desconhecimento 

da inocência por parte do acusador ou de desatenção quando da propositura da 

denúncia, torna a comprovação do crime de denunciação caluniosa quase impossível. 

Entretanto, ser membro do Ministério Público não é excludente de ilicitude, e não 

                                                 
202 Delmanto, Celso. Código penal comentado. Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p.520. 
203 Mazzilli, Hugo. Regime jurídico do ministério público. São Paulo: Saraiva, 1993, p.242. 
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impede que presentes os elementos exigidos possa o acusador público vir a ser 

incriminado  pelo delito ora comentado.  

 

 

5.1.1.2 Abuso de autoridade 

 

 

Nos textos jurídicos encontramos tanto a expressão abuso de poder 

como abuso de autoridade. A própria lei n. 4.898/65204, que regula a matéria, usa ora um 

termo ora outro, indistintamente, preferimos, porém, a expressão abuso de autoridade, 

como forma de evitar a polêmica a respeito se essa ou aquela autoridade seria detentora 

de parcela do poder político estatal ou apenas possuidora de atribuição administrativa. 

A referida lei arrola nos artigos 3º e 4º as condutas que constituem 

abuso de autoridade. Mais adiante no artigo 5º o legislador fornece,  para efeitos da lei, 

o conceito de autoridade: “quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza 

civil, ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração”. De logo, observamos 

que por imposição do tipo, somente aquele que estiver no exercício de cargo público 

poderá ser sujeito ativo do delito em questão, estamos assim diante de um crime que a 

doutrina classifica como próprio. 

Desnecessários maiores argumentos, em razão da clarividência do 

texto, para entendermos que o representante do Ministério Público, como detentor de 

um cargo público, pode ser sujeito ativo do delito. 

O agente público atua abusivamente, quando presta um serviço 

anormal, fora dos padrões exigidos, atropelando os limites da legalidade. Diogenes 

                                                 
204BRASIL. Lei n. 4898/65. Regula o Direito de Representação e o Processo de Responsabilidade 
Administrativa, Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade. Código de Processo Penal. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p.192. 
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Gasparini enfatiza que “o uso do poder só se legitima quando normal, isto é, quando 

aplicado para a consecução de interesses públicos e na medida em que for necessário 

para satisfazer tais interesses”205. 

Vários acórdãos qualificam o ato de denunciar desprovido de justa 

causa, como ação abusiva (decisão no HC n. 80116-RJ,  citado no item 3.3; RTJ n. 

35/517, publica julgado que qualifica por abuso de poder denunciar sem 

fundamento.206). Maria Thereza Rocha, adjetiva de ilícito e imoral,  o procedimento de 

denunciar fato atípico ou dissociado das provas colhidas 207.  

A primeira figura apontada pela lei 4898, de 9 de dezembro de 1965, 

como abuso de autoridade é o atentado à liberdade de locomoção, artigo 3º, letra “a”208. 

Caso entendamos que a ação penal não afeta à liberdade de locomoção do acusado e que 

o legislador pretendeu se ater tão somente à ameaça ou a efetivação de aprisionamento 

físico, de logo fica descartada a possibilidade de adequação da conduta viciada do 

denunciador ao tipo ali inserido. 

Se por outro lado, consideramos que a ação penal é fonte de transtorno 

e embaraço, uma ameaça à liberdade ambulatória,  apenas censurável quando instaurada 

sob vício, assim representando um atentado, uma agressão a essa liberdade, então a 

autoridade que deu origem ao instrumento perturbador será passível de incriminação. E 

esta é a nossa posição. 

                                                 
205 Gasparini, Diógenes. Direito administrativo. Saraiva: São Paulo: 1989, p.44. 
206 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 42697, relator Ministro Victor Nunes,  Revista 
Trimestral de Jurisprudência nº 35/3, p.517, out. 1965. Disponível em: < 
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/Rtj.asp>. Acesso em: 12.12.2004. 
207Moura, Maria Thereza Rocha de Assis. Justa causa para a ação penal:doutrina e jurisprudência. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.222. 
208BRASIL. Lei n. 4898/65. Regula o Direito de Representação e o Processo de Responsabilidade 
Administrativa, Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade. Código de Processo Penal. São Paulo: 
Saraiva, 1998.  
Art.3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 
     a) à liberdade de locomoção; 
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No Habeas Corpus nº. 42.697-GB, Ministro Victor Nunes Leal 

pondera: 

... formular uma acusação de que resulte um processo penal, sem que haja os 
pressupostos de direito, como também os pressupostos de fato, para a ação 
penal, é caso, sem dúvida, de uso irregular do poder de denúncia, embora 
nem sempre fácil de demonstrar, porque o poder de denúncia não existe para 
atormentar as pessoas, para criar dificuldade aos seus negócios, para 
cercear sua liberdade de locomoção; a denúncia é um instrumento 
confiado ao Ministério Público para fazer atuar a lei penal, para defender a 
sociedade contra criminosos, para reprimir os crimes que tenham sido 
cometido. Se o resultado da denúncia é a sujeição de pessoa inocente à ação 
penal, em princípio, está caracterizado o abuso 209. (grifo nosso) 
 
 
 

 
Seja como for, estar no pólo passivo de ação penal, não deixa de ser 

um tremendo incômodo, ainda que legítima. A liberdade individual sem dúvida, padece 

com as restrições naturais decorrentes da ação penal persecutória, seja pelos 

compromissos inerentes a sua tramitação, (audiências, proibição de afastamento do 

domicílio sem prévio aviso, a novel e inventiva retenção de passaporte, etc.) ou pela 

possibilidade sempre de decretação de prisão cautelar, esta, principalmente, se 

desmotivada. 

A figura que nos parece interessante investigar também, encontra-se 

descrita na letra “h” do artigo 4º, do mesmo documento repressor, que estabelece ser  

abuso de autoridade: “o ato lesivo da honra ou do patrimônio da pessoa natural ou 

jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder, ou sem competência legal”210. 

Indiscutivelmente, a mera atribuição de crime por si só abala e ofende  

irremediavelmente a reputação da pessoa acusada, sendo ela inocente ou culpada. A 

imputação efetuada de maneira irregular além de ato abusivo, como exaustivamente 

                                                 
209 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus, nº. 42697-GB, relator Ministro Victor Nunes 
Leal, Brasília, Revista Trimestral de Jurisprudência, Brasília, Imprensa Nacional, n.35,  p.531, mar.1966 
210BRASIL. Lei n. 4898/65. Regula o Direito de Representação e o Processo de Responsabilidade 
Administrativa, Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade. Código de Processo Penal. São Paulo: 
Saraiva, 1998. 
 Art. 4º. Constitui também abuso de autoridade: 

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural  ou jurídica,quando praticado com abuso ou 
desvio de poder ou sem competência legal; 
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relatado, atinge a honra do imputado, incidindo o responsável pelas imputações, em 

nossa visão no tipo descrito. Logo, o promotor de justiça, que temerariamente acusa 

alguém de crime, além de fazer mau uso do cargo que ocupa, causa dano à reputação 

social do imputado. A honra engloba todos os atributos morais do cidadão. Como ensina 

Adalberto Aranha, “é traduzida como o sentimento da própria honorabilidade pessoal, a 

dignidade pessoal, o decoro, o sentimento que todos nós temos e pelo qual exigimos 

respeito à nossa reputação pessoal”211. 

A doutrina e a jurisprudência, para os tipos penais comentados neste 

item, exigem para a configuração a presença do dolo. Antônio Cezar Lima da Fonseca 

afirma que somente haverá crime quando o agente conscientemente visar a prática de 

uma arbitrariedade.212  Os julgados virtualmente analisados (STF, STJ, TRF) são 

uníssonos em exigir a conduta dolosa para a caracterização dos prefalados crimes, 

contudo aqueles julgados não fazem referência à espécie do dolo, “embora o dolo 

conceitualmente seja o mesmo em todos os crimes, varia a sua forma de expressão de 

acordo com os elementos da figura típica”213 e no texto legal, tampouco, há menção ao 

elemento subjetivo do injusto, fim colimado pelo agente 214. 

O dolo direto é a vontade consciente de realizar o resultado, o “agente 

previu e quis o resultado que realmente ocorreu”215. No dolo indireto, na forma 

eventual, o sujeito assume o risco de produzir o resultado, o “agente prevê o resultado 

apenas como provável ou possível, mas, apesar de prevê-lo, age, aceitando o risco de 

produzi-lo”216. 

                                                 
211Aranha, Adalberto José Q. T. de Camargo. Crimes contra a honra. São Paulo: Saraiva, 1995, p.3. 
212 Fonseca, Antonio Cezar Lima da. Abuso de autoridade.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, 
p.25. 
213Jesus,  Damásio E. de. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 1991, v.1, p.248. 
214 Idem. p.241.  
215 Bruno, Aníbal. Direito penal. Rio de Janeiro:Forense, 1967, tomo 2º, p.71. 
216  Idem. p.73.  
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Apreendemos do tipo inserido no artigo 3º letra “a”, que qualquer 

autoridade que atente de maneira ilegal contra a liberdade de locomoção pratica abuso 

de autoridade. Incorre no mesmo crime, na forma do artigo 4º, “h”, aquele que lesiona a 

honra ou o patrimônio da pessoal natural ou jurídica em virtude de ato praticado com 

abuso ou desvio de poder. Naturalmente, interessa-nos a proteção jurídica concedida à 

pessoa natural, pois esse é o nosso debate. 

Aparentemente, não há imposição dessa ou daquela forma de dolo. O 

crime se configurará, tanto na presença de uma como na da outra – dolo direito ou 

indireto -, como prevê o artigo 18, I, do Código Penal, será doloso o crime “quando o 

agente quis o resultado ou assumiu o riso de produzi-lo” 217(grifo nosso). 

O representante do Ministério Público ao tomar conhecimento de um 

fato atípico, irrelevante para o direito penal, ou mesmo típico, porém desacompanhado 

de provas ou indícios mínimos, e ainda assim oferece uma denúncia, mesmo que não 

possua o intuito deliberado de prejudicar o acusado, ao que tudo indica assume o risco 

de produzir o dano, pois deveria saber que não se acusa levianamente. O acusador é um 

profissional em tese qualificado, testado por concurso, graduado em Direito, não se 

admite que seja ingênuo a ponto de desconhecer, ou avaliar mal a qualidade do acervo 

submetido à juízo. Se esta desculpa for aceita, como argumento para exclusão do dolo, 

teremos que forçosamente reconhecer a sua falha no exercício da função. A presunção 

de capacidade do agente público não basta. O ocupante de um cargo público tem a 

obrigação de desempenhar suas atribuições eficientemente, de realizar seu trabalho 

dentro dos padrões exigidos pelo Poder Público e logicamente sob o rigor da legalidade.  

No desempenho de sua atividade, o acusador público goza de 

autonomia e de relativa discricionariedade. Ao ingressar com uma ação penal, torna-se o 

                                                 
217 BRASIL. Código penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
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único (caso não tenha sido levado a erro por outrem) responsável pelas acusações que 

imputar a alguém, pois somente é obrigado a denunciar, quando presentes todos os 

requisitos. E apesar disso muitas vezes, propõe uma acusação sem consistência e o que é 

mais lamentável, há casos em que verbaliza comentários  públicos sobre a possível 

culpabilidade do suspeito. A legislação brasileira já deveria ter avançado mais na 

questão, para tipificar diretamente essa conduta, a apregoada irresponsabilidade penal 

nestes casos é preocupante e odiosa. Não se trata de querer “amordaçar” o Ministério 

Público, mas legalmente coibir os desajustes pessoais, os devaneios, ajustá-los a uma 

postura ética e sobretudo, compatível com o regime de garantias individuais, que ao 

nosso ver, passa pela incriminação de tais desvios. 

O grupo dos “denunciados sem condenação”, há tempos tem que se 

consolar com as ações cíveis de reparação. Um processo penal movido contra um 

representante do Ministério Público, ainda representa uma batalha quase perdida. Os 

membros do Ministério Público não podem ser indiciados em inquérito policial. A 

tramitação de qualquer investigação, por prática de crime, em que figurar qualquer 

membro da entidade, fica a cargo do seu superior hierárquico, o  procurador geral da 

Justiça, na forma como prevê o artigo 41, I e parágrafo único da lei 8625/93  (Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público). Este procedimento, assemelha-se ao adotado 

para os magistrados, com um especial gravame, a decisão de oferecer ou não a 

denúncia-crime ao órgão competente do Poder Judiciário também fica sob a 

responsabilidade exclusiva do próprio Ministério Público. 

A justificativa para o privilégio é a da proteção contra possíveis 

perseguições. O argumento é pouco convincente. Funcionários públicos, com atividade 

em tese mais arriscada, como fiscais do Ministério do Trabalho, auditores fazendários, 

policiais, que exercem suas funções “cara a cara” com o infrator, na maioria das vezes 
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solitariamente, não gozam de tais benesses processuais. Estes obstáculos legais há muito 

já deveriam ter sido corrigidos, e no nosso entender somente servem ao corporativismo, 

a impunidade e  ao descrédito das instituições. 

 

 

5.1.2 Da responsabilidade administrativa ou disciplinar 
 
 
 
 

A responsabilidade administrativa decorre da violação de norma 

profissional, punida por pena disciplinar prevista no ordenamento que rege a carreira. A 

apuração da infração e punição do agente público, no âmbito interno da instituição, 

independe do processamento do fato nas demais instâncias. 

As faltas disciplinares impostas aos membros do Ministério público 

dizem respeito tanto  ao comportamento  no desempenho da função ministerial, quanto 

a determinadas condutas realizadas fora da atividade profissional, como por exemplo, a 

proibição  do exercício da advocacia ou de participação em sociedade comercial. 

Tomando por parâmetro o que prescreve o estatuto do Ministério 

Público da União (artigo 239, Lei Complementar n. 75 de 20 de maio de 1993218), pode 

aos mesmos, serem aplicadas as penas de advertência, censura, suspensão, demissão e 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Lembrando que a perda do cargo, 

somente pode ocorrer mediante sentença judicial transitada em julgado (artigo 128, I, a 

da Constituição Federal).  

Para o controle disciplinar, quase sempre se referindo a magistratura, a 

doutrina levando em consideração a origem dos membros componentes do órgão 

                                                 
218 BRASIL. Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993. Dispõe sobre a organização, as atribuições 
e o estatuto do Ministério Público da União. Código de processo penal.  São Paulo: Saraiva, 1998, p.522. 



 

 

101 

responsável pela apuração do ilícito, classifica os sistemas em: externo, interno e misto. 

Externo, quando a totalidade dos membros são alheios ao órgão do agente avaliado. O 

controle interno, por sua vez, é exercido pela própria instituição. No controle misto, 

como o próprio nome indica, forma-se com representantes de outras entidades 

juntamente com a participação de membros da corporação em questão.  

O Brasil não adota a modalidade externa para o controle nem do Poder 

Judiciário nem do Ministério Público.  Internamente, para a apuração das faltas, o 

Ministério Público pode instaurar sindicância, inquérito administrativo ou processo 

administrativo, este procedimento mais complexo que os anteriores, podendo culminar 

com o ajuizamento de ação civil para perda do cargo. 

Recentemente, a Emenda Constitucional nº 45 de 8 de dezembro de 

2004, artigo 130-A 219, criou o Conselho Nacional do Ministério Público, órgão misto 

de controle, com competência disciplinar e correicional será composto de quatorze 

membros, originários do próprio Ministério Público, magistratura, OAB e por dois 

cidadãos indicados pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.  

Há grande  expectativa quanto a atuação desse Conselho, sem dúvida 

não deixa de ser um avanço, confere maior transparência as atividades ali desenvolvidas 

pela classe, haja vista, que o controle exclusivamente interno padece de uma série de 

desvantagens, embora reiteramos a preocupação com relação aos crimes, principalmente 

de responsabilidade,  em que figurar como acusado membro do Ministério Público, cuja 

iniciativa da ação penal permanece com o próprio Ministério Público.    

 

 

 

 

                                                 
219 BRASIL. Emenda Constitucional  nº 45 de 8 de dezembro de 2004. Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=227854>. Acesso em 10.03.2005. 
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5.1.3 Responsabilidade civil 
 
 
 

 

A responsabilidade civil resulta do cometimento de um ilícito, o qual 

consiste em um ato lesivo a um bem ou interesse jurídico, civilmente protegido, 

originando para o infrator a obrigação de indenizar. 

Com referência a ato ilícito produzido por agente público no exercício 

da função, na atualidade brasileira, há duas possibilidades de responsabilidade 

indenizatória: a) do Estado (responsabilidade objetiva), com direito de regresso contra o 

autor do ato; b) solidária do Estado e do agente público. 

Firmando o entendimento de que a denúncia comprovadamente sem 

justa causa, fere norma jurídica,  e o seu autor, agente integrante do Ministério Público,  

responde direta ou regressivamente pelos danos causados. Assim, condenado o Estado a 

reparar os prejuízos decorrente de acusação que venha a ser declarada sem base 

legítima, obriga-se a cobrar do acusador público o ressarcimento do erário referentes as 

verbas desembolsadas. Como diria Hely Lopes: “A Administração não pode isentar de 

responsabilidade civil seus servidores, porque não possui disponibilidade sobre o 

patrimônio público”220. A base legal da responsabilidade civil estatal e do agente 

causador do dano, encontra-se prevista  no artigo 37 § 6º da CF, como anteriormente 

mencionada, e no Código Civil de 2002, artigo 43 221. 

Tratando de conduta processual indevida ou abuso processual, Osvaldo 

Alfredo Gozaíni, enumera os elementos para a  responsabilização do causador do dano: 

 

                                                 
220 Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999, p.444. 
221BRASIL. Código civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus 
agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores 
do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 
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a) actuación procesal que haya provocado la utilización inadecuada o 
antifuncional del proceso; 
b) una conducta o comportamiento procesal que expone una voluntad 
encaminada a un fin disvalioso, y que podrá ser negligente, culpable o 
dolosa; 
c) una relación de causalidad, es decir, el nexo entre los dos primeros 
componentes; 
d) un daño que sea producto del procedimiento abusivo gestado. 222

 
 
 
 

Havendo sido portanto, a denúncia  articulada de modo impróprio, 

inquinada por ausência de justa causa, com a intenção lesiva ou culposamente e desse 

modo, venha a causar prejuízo ao acusado, surge o direito à reparação pecuniária e por 

conseqüência o dever de indenizar.   

O ato de denunciar é uma ação positiva do agente e por ela responde 

objetivamente o Estado-Administração, assunto que será melhor tratado mais adiante. 

Enquanto, a responsabilidade do autor da denúncia é subjetiva, necessário que se 

comprove o dolo ou a sua culpa. No caso de dolo, o representante do Ministério 

Público, faria uso da denúncia com a intenção deliberada de causar prejuízo, enquanto  

na conduta não dolosa, “assume o risco de provocar o evento danoso” 223. Quando  o 

denunciante interpõe acusação sem a observância das cautelas ou dos cuidados que a 

atividade requer, ocorre “infração ao dever preexistente de atuar com prudência e 

diligência na vida social”224. A doutrina decompõe  o comportamento culposo  em  

negligente, imprudente e imperito. A negligência consiste numa desatenção, na 

“inobservância das normas que nos ordenam operar com atenção, capacidade, solicitude 

e discernimento”225. O imprudente age sem se cercar das cautelas necessárias, pratica 

um ato sem medir suas conseqüências, é  a “afoiteza no agir, o desprezo das cautelas 

                                                 
222 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Temeridade y malicia en el proceso. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni 
Editores, 2002, p.162. 
223 Rodrigues, Silvio. Direito civil. São Paulo: Saraiva, v.1, 1993, p.330. 
224Idem. p.331. 
225 Dias, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p.120. 
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que devemos tomar em nossos atos”226. A imperícia por sua vez, “consiste na falta de 

aptidão técnica, teórica ou prática, para o exercício de uma profissão” 227.  

A distinção de ter o acusador oferecido  denúncia sem justa causa por 

desatenção, sem  cuidado, apressadamente ou porque não possuiria o conhecimento 

técnico necessário,  não  assume o papel principal na responsabilização civil. Importa 

especialmente, o resultado, ou seja, a denúncia sem justa causa, que produzida com dolo 

ou culpa configura ato ilícito. Fato este, que dá origem ao direito à indenização e por 

conseqüência ao dever de reparação dos prejuízos. 

 

 

5.2 Excludente da responsabilidade por denúncia sem justa causa. Fato 
de terceiro 
 
 

 

Quando o acusador público produz uma denúncia fora dos padrões 

legais, move-se pelo dolo, por desatenção ou destituídos dos cuidados que a função 

requer. Age dolosamente, quando tem o intuito de prejudicar o destinatário. No 

comportamento culposo, por sua vez, embora não queira o resultado, ele ocorre em 

virtude  da imprudência, negligência ou imperícia.  

No campo da responsabilidade civil a gradação da motivação do 

causador do dano não assume grande relevância. A culpa é considerada em sentido lato, 

presente o prejuízo relacionado com a conduta danosa surge para  o prejudicado o  

direito à indenização. Responde, portanto,  pelo prejuízo, aquele que deu causa ao dano. 

Esta é a regra. Porém, a legislação e a jurisprudência prevêem situações em que o 

causador do dano, embora praticante do ato ilícito, torna-se inteira ou parcialmente 
                                                 
226 Dias, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995,  p.120. 
227 Bruno, Aníbal. Direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 1967, tomo 2º,  p.88. 



 

 

105 

liberado da responsabilidade. Vimos anteriormente que são motivos excludentes da 

responsabilidade: culpa da vítima, o caso fortuito, a força maior, a legítima defesa, o 

exercício regular de um direito e o estado de necessidade. A vista dos argumentos que 

definem aqueles institutos não vislumbramos possibilidade plausível que venha 

favorecer ou justificar a conduta concernente a propositura de uma ação penal destituída 

de justa causa. Não há na conjuntura conceitual daquelas figuras, qualquer sinal de 

socorro ao injusto acusador. Seria juridicamente inconcebível alegar quaisquer delas em 

sede defensiva, seguramente não lhes servem como cobertura. 

Todavia, é imperioso cogitarmos que mesmo sendo a promoção de 

ação penal pública tarefa privativa do representante do Ministério Público (exceto por  

inércia, quando a vítima pode intentar a ação penal, artigo 5º LIX, CF) e pela qual é o 

único responsável, há hipóteses em que poderemos considerar a possibilidade de 

contribuição de terceiro na confecção da denúncia viciada. Tomamos o terceiro como 

“alguém mais além da vítima e do causador do dano”228, aquele que tenha contribuído 

de algum modo para a concepção da exordial  lesiva. 

Já deixamos registrado que a denúncia pode vir a ser  instruída por 

elementos recolhidos pela polícia judiciária, os quais formam o inquérito policial ou  

também se fazer acompanhar por cópias de procedimento disciplinar, documentos 

requisitados pelos próprios autores,  acervo  levantado por Comissão Parlamentar de 

Inquérito, etc. São todos instrumentos produzidos por terceiros, estranhos ao titular da 

ação, portanto. Essas pessoas, hipoteticamente, podem ser coniventes no caso de dolo 

ou levar o representante ministerial a erro, ou seja, a uma “idéia falsa da realidade” 229. 

Por exemplo: o delegado de polícia, intencionalmente ou não, ao trocar a arma do crime 

                                                 
228 Venosa, Sílvio de Sálvio. Direito civil: contratos em espécie e responsabilidade civil. São Paulo: 
Atlas, 2000, p.586. 
229 Rodrigues, Silvio.  Direito civil. São Paulo: Saraiva, 1993, v.1, p.198. 
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a ser periciada, misturar ossadas, apontar como provável criminoso um homônimo; 

autoridades administrativas ao remeter documentos inverídicos que não correspondam 

com a realidade, podem confundir a acusação levando o representante do Ministério 

Público a concluir erradamente a respeito da existência ou da autoria do delito. 

A responsabilidade nestes casos seria partilhada entre aqueles que 

contribuíram para a concepção da denúncia defeituosa. Dependendo do grau da 

participação do terceiro a responsabilidade do acusador pode até ser atenuada, mas de 

modo algum, ser utilizada para sua completa desoneração. 

 O representante do Ministério público, como principal responsável 

pelas acusações apresentadas em juízo, articula os fatos, decide pela postulação 

incriminatória  ou não, e por esta razão tem o dever funcional de inspecionar, conferir, 

todo o material coletado. Para a formação de sua opinião possui autonomia para 

requisitar diligências, documentos, desprezar elementos informativos, que não se 

coadunem com seu entendimento, e por isso, não cabe alegar irresponsabilidade pelos 

equívocos ou ilegalidades por ventura, existentes no material persecutório, enviado por 

outrem. 

 

 

5.3 Recebimento da denúncia. Responsabilidade do juiz pelo 
prosseguimento de ação penal baseada em denúncia sem justa causa 
 

 

 

 

Com a admissibilidade da denúncia, que se dá por despacho judicial, 

tem início a ação penal. Habitualmente, o ato de recebimento da denúncia é automático, 

limita-se a determinar a citação e o interrogatório do imputado, quando muito faz 
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simples menção as formalidades do artigo 41 do Código de Processo Penal230 

(exposição do fato, qualificação do acusado, classificação do crime e rol das 

testemunhas).  

A legislação e o sistema acusatório vigorantes no Brasil restringem 

nessa fase, a atividade do julgador, sendo-lhe vedado fazer incursão ao mérito da causa. 

Sua intervenção naquele momento processual constitui mero juízo de  admissibilidade, 

não decisório. O ato de recebimento da denúncia  não carrega valoração da prova 

preliminarmente produzida. Aponta Fauzi  Choukr :  

 

... o modelo brasileiro, tal como montado, praticamente obriga ao 
recebimento da inicial penal pelo julgador numa cega obediência ao 
princípio da obrigatoriedade da ação penal. O reservado ao julgador nesse 
momento é por demais pequeno e acaba se transformando num dos pontos 
de estrangulamento do sistema processual pátrio.231 
 
 
 

Os tribunais superiores assentaram a jurisprudência, no sentido de que 

o despacho de recebimento da denúncia, dada sua natureza de decisão interlocutória 

simples, prescinde de fundamentação substancial ao mérito da acusação. 

O acolhimento da denúncia e o julgamento da ação competem ao 

mesmo juízo, não há subdivisão de competência, como ocorre em alguns países. Na 

admissão da acusação não deve ocorrer análise profunda do material indiciário 

proposto, sob pena de tornar-se o juiz impedido para o processo.  Todavia, em sede de 

habeas corpus,  fundamentado na falta de justa causa, que tem sempre por objetivo 

trancar o inquérito ou a própria ação, ainda que superficialmente, leva-se em 

consideração o acervo probatório preliminar que instrui a imputação. O fato inspira 

alguns juristas a considerar incoerente o sistema brasileiro o que, segundo eles, seria 

                                                 
230 BRASIL. Código de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
231 Choukr, Fauzi Hassan. Garantias constitucionais na investigação criminal.  Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2001, p.89 
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sanado com a adoção de um sistema bifásico, semelhante ao adotado na Itália, que tem 

por característica, o julgamento preliminar, onde se decide à vista das informações 

investigatórias até então recolhidas, a abertura ou não do processo penal propriamente 

dito 232.  

Por sua vez, o artigo 43 do Código de Processo Penal, prevê que a 

queixa ou a denúncia será rejeitada somente quando constatado que: 1) o fato narrado 

evidentemente não constituir crime; 2) já estiver extinta a punibilidade pela prescrição 

ou por outra causa; e 3) for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condições 

exigidas pela lei para o exercício da ação penal 233. Para a aferição dessas hipóteses o 

juiz não necessita destrinchar as investigações que acompanham a inicial, são dados se 

presentes sobressaem  do texto e rapidamente visualizados.  

Resultou do estudo realizado no item 3.2, desta dissertação, que a ação 

penal maculada por ausência de justa causa é aquela em que: o fato descrito não for 

crime; estiver presente alguma causa extintiva da punibilidade; uma das partes ou ambas 

não possuírem legitimidade para constar da relação processual;  restar provada a coisa 

julgada ou a litispendência ou que o acusador, na petição inicial não seja capaz de 

demonstrar, através dos elementos investigativos prévios,  ao menos a probabilidade de 

que a ação possa resultar em uma condenação; e finalmente, quando  a conduta do 

acusado esteja acobertada por uma das excludentes de antijuricidade, arroladas no artigo 

23 do Código Penal234. 

                                                 
232 Hendler, Edmundo S. (director). Sistemas procesales penales comparados. Buenos Aires: AD-HOC, 
1999, pp.181/183.  
233 BRASIL. Código de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1998. 
234 BRASIL. Código penal. São Paulo. Saraiva, 1998. 
 Art. 23. Não crime quando o agente pratica o fato: 
I – em estado de necessidade; 
II – em legítima defesa; 
III – em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. 
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Percebemos facilmente, que o artigo 43, que autoriza a rejeição da 

denúncia, indica situações que coincidem com aquelas definidas como falta de justa 

causa. Ora, caso a ação penal prossiga por omissão do juiz em observar  o recomendado 

pelo dispositivo, não seria ele também co-responsável pela injusta imputação? Sendo os 

elementos que autorizam a rejeição da denúncia, facilmente identificáveis, não podemos 

negar  que a omissão do julgador nestes casos, em tese, concorre para a concretização e 

a tramitação da injusta acusação. Porém, havendo subterfúgio ou camuflagem na 

descrição dos fatos por parte do membro do Ministério Público, o alcance do julgador 

ficará obviamente limitado, não podendo a ele ser atribuída participação alguma no 

evento.  

O grande debate na verdade, no que tange à falta de justa causa,  que 

ocupa os tribunais em maior número, diz respeito a consistência dos elementos 

investigativos amealhados pelo Ministério Público, e quanto a isto o juiz a quem for 

distribuída a ação nada tem a fazer, está sempre obrigado a recebê-la, na forma em que 

for apresentada. A matéria, antes da sentença, somente pode ser avaliada em sede de 

habeas corpus, sendo a acusação de inteira responsabilidade do titular da ação penal. A  

oportunidade  da ação penal pertence a esfera de decisão do membro do Ministério 

Público e assim de sua inteira responsabilidade e por este ato deve ser chamado a 

responder.     
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5.4 Ações de reparação e a possibilidade de serem manejadas pelo 
acusado 
 

 

5.4.1 Ação de indenização promovida pelo acusado por denúncia sem 
justa causa 
 

  

 

A rotina administrativa nos mostra que o poder público não reconhece 

espontaneamente seu dever de reparar os danos ocasionados pelos seus prepostos, ainda 

que, os prejuízos estejam claramente evidenciados. Ao prejudicado, resta buscar na via 

judicial  a forma de compeli-lo a pagar as verbas indenizatórias provenientes de ato 

lesivo. 

O sujeito ativo para ação, dirigida contra a Administração, é aquele que 

sofreu o dano material e ou moral, decorrente da ação ou omissão do agente público. 

Aqui, o autor do pedido indenizatório, seria aquele vitimado pela denúncia sem justa 

causa, que como vimos, além dos gastos monetários que é forçado a  despender  sofre 

importante  desprestígio moral. 

 Havendo mais de um acusado poderão demandar em conjunto ou 

separadamente. A última opção é a mais recomendável. Apesar do fato gerador do 

litígio ser o mesmo, os danos variam de pessoa para pessoa, como já comentamos, por 

isso a individualização da ação facilita a narrativa e a compreensão dos argumentos que 

sustentam o pedido.  

Releva destacarmos, que os atos que lesionam a moralidade e a 

reputação extrapolam com facilidade os limites da pessoa contra a qual são dirigidos. 

Atingem sobremaneira pessoas próximas ao indivíduo atacado, principalmente as 

pertencentes ao seu ciclo familiar. Não precisamos de grandes elucubrações, para 
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inferirmos  que a atribuição de um crime a um componente de uma família é um drama 

vivido em grupo a não ser,  que a pessoa seja um ermitão. Os efeitos da acusação 

alcançam o cônjuge, filhos, genitores e ao nosso ver causam danos igualmente 

indenizáveis, razão pela qual, pensamos que essas pessoas podem se aliar ao 

demandante principal na reparatória por danos morais. 

A ação pode ser dirigida unicamente contra a pessoa jurídica de direito 

público a qual o agente é vinculado; contra esta e  contra o agente causador do dano em 

conjunto e não há óbice legal que seja articulada somente contra a pessoa do agente. 

Inclusive a lei 4898/65, artigo 9º 235, prevê que a vítima do abuso pode promover a ação 

de responsabilidade diretamente contra a autoridade infratora.  Alguns autores não 

admitem a legitimidade do agente público para constar no pólo passivo, ao lado do ente 

público, entre eles Hely Lopes Meirelles236,  ressalvamos que essa oposição nas edições 

mais recentes de sua obra, não ficou muito clara nesse sentido.    

Na maioria das vezes, no entanto, por escolha do prejudicado, as ações 

são dirigidas unicamente contra a Administração. O agente público querendo ingressa 

na demanda mais tarde, atendendo ao chamamento do réu através do instituto da 

denunciação da lide ou como assistente. 

O acusado de posse da sentença criminal transitada em julgado, dentro 

do prazo de dez anos, por força do artigo 205 do Código Civil237, que fixou  o prazo 

geral de prescrição, e cuja decisão tenha reconhecido:  alguma causa extintiva da 

punibilidade; a ilegitimidade de  uma  ou de ambas as partes;  a coisa julgada ou a 

                                                 
235 BRASIL. Lei 4898 de 9 de dezembro de 1965. Regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa civil e penal, nos casos de abuso de autoridade. Código Penal. São Paulo: 
Saraiva, 1998, p.237. 
Art. 9º. Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente 
dela, poderá ser promovida, pela vítima do abuso, a responsabilidade civil ou penal ou ambas, da 
autoridade culpada. 
236 Meirelles, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1990, p.555. 
237 BRASIL. Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. 
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litispendência ou que o acusador  na petição inicial não tenha sido capaz de demonstrar, 

através dos elementos investigativos prévios,  ao menos a probabilidade de que a ação 

penal poderia ter resultado numa condenação, ou seja,  a carência de justa causa na 

imputação formulada pelo Ministério Público, dirigirá seu pedido indenizatório contra a 

entidade pública, União ou um dos Estados da Federação, ao qual o representante do 

Ministério Público, autor da denúncia injusta,  for vinculado.  

Poderá o acusado, agora postulante, além da entidade pública incluir 

como co-réu o próprio acusador. A providência vem atender ao princípio da economia 

processual e desse modo tem se inclinado a jurisprudência,  com posicionamento entre 

outros, do Superior Tribunal de Justiça,  1ª. Turma no Recurso Especial nº 34.930-1 – 

SP 238.    

Por outro lado, optando em acionar isoladamente a pessoa de seu 

acusador, a ação claro, não mais terá por sustentação a responsabilidade objetiva dos 

entes públicos em relação aos atos de  seus funcionários,  desta feita, estará sob análise a 

responsabilidade pessoal do causador do ilícito e o elemento subjetivo de sua  conduta, 

o dolo ou a culpa.  

                                                 
238

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 34.930-1 – SP. Relator Ministro Milton 
Luiz Pereira. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=Responsabilidade+civil+do+Estado+por+dan
os+causados&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=20>. Acesso em: 13.03.05. 

“Processual Civil. Responsabilidade civil do Estado por danos causados em acidente de veículos. 
Preposto qualificado no pólo passivo. Art. 37, parágrafo 6º, Constituição Federal. Artigos 15 e 896, 
Código Civil. Artigo 70, III, CPC, Lei nº 4.619/65. 

1. Ação promovida contra o Estado e seu preposto (motorista), com o fito de obter reparação por danos 
causados a terceiro, em acidente de trânsito. 

2. Embora de natureza diversa, as responsabilidades do Estado (risco administrativo) e a do funcionário 
público (culpa), imputada a este a condução culposa do veículo mostra-se incensurável o alvitre do autor 
em, prontamente, chamá-lo para o pólo passivo da relação processual. Se não incluído, desde logo, o 
preposto, surgiria a denunciação da lide (art. 70, III, CPC). Considerando o direito de regresso (art. 37, 
parágrafo 6º, CF), homenageando-se o princípio da economia processual, é recomendável que o agente 
público, apontado como responsável pelos danos causados a terceiros, apresente a sua resposta, produza 
prova e acompanhe a instrução até julgamento. Demais não está vedada legalmente a sua qualificação no 
pólo passivo. 

3. Recurso improvido.” 
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Na sentença o julgador pode condenar os demandados em quantia certa 

e determinada ou poderá remeter o julgado à liquidação, na forma da legislação civil. 

Fixado o valor da condenação, sendo a Fazenda Pública devedora, a execução segue o 

rito imposto pelos artigos 730 e seguintes do Código de Processo Civil. Descartada a 

hipótese de cumprimento espontâneo do que fora determinado na sentença, a Fazenda 

Pública é citada para opor embargos em 10 dias, não interpostos ou julgados 

improcedentes, forma-se o precatório e por intermédio do Presidente do Tribunal 

respectivo, requisita-se os numerários correspondentes à condenação. 

 

 

5.4.2 Ação regressiva movida contra o membro do Ministério Público 
por denúncia sem justa causa 
 

 

 

O direito de regresso e a possibilidade de acionamento judicial de todo 

agente público infrator, inclusive membro do Ministério Público,  encontra-se 

fundamentado no artigo 37, § 6º da Constituição Federal239. As regras e conceitos 

oriundos da doutrina e jurisprudência que servem ao direito regressivo de modo geral, 

não prevêem quaisquer exceções ao fato de um membro do Ministério Público, constar 

como regressivamente demandado. Antes de uma norma é uma obrigação imposta à 

Administração de reaver do praticante do ato o que fora desembolsado a título de 

indenização. À entidade pública não é permitido deixar de cobrar sob pena do 

                                                 
239 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2001. 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.(grifo nosso) 
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cometimento de falta dos representantes, os valores que foi impelido, por decisão 

judicial, a pagar ao prejudicado. 

Sempre que se comenta sobre ação regressiva vem à tona a questão 

da denunciação da lide, inserida no artigo 70, III do Código de Processo Civil. A 

denunciação é uma figura processual que permite a intervenção de terceiro no processo 

e que consiste no “ato pelo qual o autor ou o réu chamam a juízo terceira pessoa, que 

seja garante do seu direito, a fim de resguardá-lo no caso de ser vencido na demanda em 

que se encontram” 240. 

A discussão reside na admissibilidade ou não, do ente público 

demandado chamar à lide o agente causador do dano, na ação principal. Há sempre 

opinião contra e a favor. Mas parece que ultimamente, a denunciação do agente pelo 

Poder Público, nas ações indenizatórias, em que figura como réu tem sido a regra. A 

tese  favorável encontra respaldo no inciso III do supra citado artigo: “àquele que estiver 

obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que 

perder a demanda” 241. Ora,  a responsabilidade objetiva  do ente público é pacífica, 

estando obrigado a indenizar os danos efetivamente causados pelos seus agentes, e se 

condenado, agir regressivamente, em busca do que fora desembolsado. O dispositivo 

não invoca quaisquer ressalvas que pudessem lhe excluir a faculdade da denunciação, 

caso obviamente, se o próprio demandante da ação indenizatória, não apontar já na 

inicial o causador do dano como litisconsorte. Leva-se em consideração também, que os 

fatos discutidos na ação principal  interessam ao agente e a sentença dali decorrente terá 

interferência na relação jurídica entre este e o órgão público empregador. 

                                                 
240 Santos, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, v.2º, 2002, 
p.27. 
241 BRASIL. Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1998. 
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Os argumentos contrários são no sentido da “ausência da função de 

garantia da denunciação” 242, tratando-se de responsabilidade objetiva o denunciado não 

está obrigado a garantir o resultado, em ação de indenização, o Estado é a parte 

adimplente. O outro argumento, é a  “intromissão indevida de um fundamento novo na 

demanda principal” 243, ou seja, a discussão do dolo ou culpa do agente infrator que 

deveria ser debatida em ação regressiva autônoma, evitando tumulto e demora na 

solução do litígio original, baseado na responsabilidade objetiva. 

Seja como for, havendo ou não o chamamento do agente causador do 

dano, o direito regressivo da Administração não se desnatura. Admitido o agente como 

litisdenunciado na ação indenizatória, o direito de regresso é exercido nos próprios 

autos da ação principal, ( após evidentemente  a Fazenda  efetuar o pagamento 

determinado no título condenatório). Enquanto que, não havendo participação do agente 

na demanda, a pretensão regressiva será posta em prática por intermédio de ação de 

conhecimento sob rito ordinário ou sumário a depender do valor da causa, cujo sucesso  

“condiciona-se à comprovação do dolo ou culpa do agente na verificação do evento 

danoso” 244. 

Sucumbente o agente público, a execução do julgado se dá nos termos 

do processo executório comum, e como bem lembra Yussef Said, não se admitindo de 

modo algum desconto nos vencimentos percebidos pelo vencido245. 

  

 

 

 

                                                 
242 Cahali, Yussef  Said. Responsabilidade civil do estado. São Paulo: Malheiros Editores, 1996,p. 189. 
243 Idem. p.189. 
244 Hendler, Edmundo S. (director). Sistemas procesales penales comparados. Buenos Aires: AD-HOC, 
1999, p.278. 
245Idem.  p281. 
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                           CONCLUSÃO 

 

 

A instituição do Ministério Público no princípio se ocupava da 

representação da Fazenda e da acusação criminal, gradativamente lhe foi sendo  

conferida, pelo legislador constitucional, uma gama enorme de atribuição de alta 

relevância. Além do papel criminal, possui uma vasta atuação na área cível, o que em 

nossa leitura, provoca uma flutuação na identidade do órgão e situações de certa forma, 

conflitantes com a essência do seu  ofício primordial. 

Estudamos que, curiosamente, no processo penal, onde atua como  

persecutor, o Ministério Público repudia sua condição de parte processual, prefere o 

discurso fiscalizador, comprometido com a ordem jurídica e com a defesa do acusado. 

Embora por outro lado,  na contramão da preleção, reivindique para si o comando da 

investigação criminal, cuja tarefa se dirige totalmente ao recolhimento de evidências de 

crime e da culpabilidade do suspeito, posição indiscutivelmente parcial. 

Não é novidade que uma parte do Ministério Público tomou gosto pela 

investigação. Alguns se seus membros, ocupam os meios de comunicação em poses 

paladinas e sem remorsos disparam acusações como se fora fato consumado, 

descartando a tarefa da defesa e do próprio Poder Judiciário, em flagrante desrespeito 

aos padrões legais e éticos.  

Acontece, que essas vibrantes atuações, capitaneadas em alto grau pela 

imprensa, num relacionamento um tanto quanto obscuro, em vários casos, tem se 

mostrado pouco eficientes. Os imputados seguidamente têm derrubado nos tribunais as 

acusações, sob o argumento de falta de justa causa na pretensão protagonizada pelo 

Ministério Público. Porém, a sociedade na condição de espectadora, não compreende 
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em toda sua extensão os motivos pelos quais levam o Judiciário a pôr em liberdade ou 

absolver, pessoas que lhes foram prematuramente apresentadas como criminosas. 

A postura abusiva da acusação termina por acarretar seríssimos danos à 

vida daquele que é alvo da incriminação mal formulada, e ao próprio sistema 

persecutório estatal de que faz parte. O promotor de justiça que decide acusar mesmo 

possuindo um acervo imputatório preliminar pífio, de pouca consistência ou que usa a 

denúncia como instrumento de coação ilegal, com o fim de prejudicar, incorre 

certamente em ilícito, passível de punição. Penalmente, há duas figuras que a espera de 

um tipo específico podem servir ao enquadramento da conduta: denunciação caluniosa 

ou abuso de autoridade, dependendo dos elementos e da interpretação que se dê ao 

evento, notadamente quanto à natureza do dolo. 

Inobstante, ainda não haver consenso a respeito da censura a ser 

imposta ao acusador público, que se conduz dessa forma, salta aos olhos, que o 

comportamento é recriminável e que precisa ser firmemente coibido. A liberdade 

pessoal é um dos bens mais enaltecidos pelo Estado moderno, e logicamente, a acusação 

arbitrária não se coaduna com os princípios ali escritos, e por conseqüência, seu autor, 

agente deste mesmo Estado,  não pode pretender a impunidade.  

 A exigência da justa causa para a acusação penal representa um 

instrumento precioso de proteção aos suspeitos de autoria de crime. Garante a 

legalidade do processo criminal e o respeito às normas de segurança pessoal o que 

significa dizer: a oportunidade e a razoabilidade da denunciação. Podemos inferir que o 

instituto da justa causa é o freio contra o uso arbitrário ou temerário do aparato 

persecutório estatal.  

O acervo teórico disponível em sua maioria, prega a pureza do 

Ministério Público, historia o prestígio e enaltece as qualidades da entidade. A primeira 
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vista nos parece que há uma campanha no sentido de alçar o Ministério Público como 

um organismo fora dos costumeiros padrões brasileiros, onipresente, com poderes 

ilimitados, e seus componentes, acima de qualquer suspeita, capaz de dirimir todo  tipo 

de conflito. Ocorre, que às vezes, a realidade difere da teoria. Como vimos, casos de 

mau comportamento funcional se sucedem, crimes permanecem sem esclarecimento, 

inocentes vão para a cadeia, reputações são destruídas, pessoas são humilhadas. 

As vítimas das falhas do Ministério Público, ainda em minoria, batem à 

porta do Judiciário e  quando os tribunais põem fim às acusações injustas, fabricadas as 

pressas pelo “Estado de Polícia”, não estão a serviço dos poderosos, nem tampouco, 

enfraquecem a atuação da entidade, cumprem simplesmente seu papel de fazer respeitar 

os direitos fundamentais da pessoa, e por outro lado, reprimem o comportamento 

contrário aos dogmas do Estado de Direito.  
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