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E 11 E N T A 
CRIIIINAL. DELITO DE IMPRENSA. AçAO PENAL CONTRA GOVERNADOR DE 
ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA 00 QUERELANTE. PR~VIA APRECIAÇAO DA 
ASSEMBL~IA LEGISLATIVA. 
-- Queixa-crine. Não há negar-se legitimidade ativa do querelan 
te para a açao, se a ofensa irrogada não se deu em função de seu 
mandato de deputado estadual, mas relativamente a suas ativida-
des profissionais privadas. 
-- Adaissilbilidade da acusação. Guardada pela Constituição Esta 
dual plena simetrla com o correspondente dispositivo da Consti~ 
tuição Federal, é de cumprir-se a norma local que incumbe à As 
sembléia Legislativa a prévia admissão da acusação intentada con 
tra o Governador do Estado. 

A C O R O 11 O 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indi-

cadas. 
Decide a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por una 

nimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa de parte e, 
por maioria, determinar que a acusação deverá ser submetida ao juízo 
prévio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, na forma do 
relatório e notas taquigráfi nstantes dos autos, que ficam fa-
zendo parte integrante do julgado. 

Custas, como de lei.,/ 
Brasília, 12 de outúbro e 1989 (Data do Julgamento). 

/ /:::--" 

~ Presidente 
MINISTRO TORRE O BRAZ 

__ ...... ~~~~~~~~~ _____ • Relator 
MINI 

, 
12.39.010.28/40 í 
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AUTOR 

RÉU 

ABOO ANTÔNIO HAOAOE 

ORESTES QUÉRCIA 

R E L A T Ó R I O 

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS: 

Em petição protocolizada a 22.11.88, no Tribunal de 

Justiça de São Paulo, o Deputado Estadual Abdo Antônio Hadade 

intentou queixa-crime contra o governador Orestes Quércia, do 

mesmo Estado, por ofensas à sua honra como titular do estabe-

lecimento comercial "Cineral Magazine", conforme os seguintes 

termos: 

12.39.010.28/46 

"3 - DOS fATOS 
O querelado no dia 15 de setembro de 1988, con 

cedeu entrevista aos periódicos "Diário popular" ,".1J[ 
nal da Tarde", e "folha de São Paulo", publicada nas 
edições de 16 de setembro de 1988, respectivamente a 
fls. 03, 07 a A-6 (docs. nQs. 02, 03 e 04), imputan- -A~~ 
do ao querelante fato definido como crime e ofensivo-/{j 
as suas reputação e dignidade. 

Na aludida entrevista, disse o querelado: I 

"Acho que ele tem que ir para a cadeia. Lu-
gar de estelionatário é na cadeia." 

e o fez ao comentar a requisição de instauração de 
Inquérito Policial contra o querelante para averigua 
ção de uma suspeita levantada pelo MM. Juiz da llª 
Vara Criminal da Capital, a propósito de fatos rela-
cionados ao furto de que foi vítima a empresa "CINE 
RAL MAGAZINE". -

O querelante, comerciante estabelecido no ramo 
de comércio há aproximadamente 44 anos, foi vítima de 
furto praticado aos 07 de fevereiro de 1986, tendo 
sido subtraída grande quantidade de aparelhos elétri 
cos eletrônicos, parcialmente recuperados. Preso e 
condenado apenas um dos larápios, sem que os demais 
fossem identificados, embora tenha a r. sentença re-
conhecido que o crime foi praticado em concurso de 
agentes, suspeitou o ilustre julgador que o quere-
lante tivesse notificado a subtração de maior número 
de objetos, muito além daquilo que provavelmente fora 
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retirado do estabelecimento comercial. A r. senten-
ça, posicionando-se dentro dos limites dos fatos na-
quele feito mal explicados, quedou-se em mera sus-
peita de "objetivos escusos" do querelante, sem ja-
mais afirmá-los! 

Conquanto fosse de todo precipitada a suspei-
ta levantada pelo MM. Juiz, mormente tendo em conta 
o curioso fundamento de que os ladrões ali acusados 
seriam "pés de chinelo", mostra-se louvável sua preo 
cupação de apurar a verdade, coincidindo, pois, com 
o desejo do querelante de, no processo próprio, dei 
xá-la cristalina e isenta de quaisquer dúvidas. Cor~ 
reta portanto a conduta judicial que determinou se 
cientificasse a Indiana Cia. de Seguros Gerais ares 
peito, sem jamais ter imputado qualquer conduta crI 
minosa ao querelante, o que seria no mínimo U[i" aber 
ração de ordem lógica e processual. 

Durante a entrevista que concedeu, com intuito 
de ver publicada, e que não cuidou de desmentir, o 
querelado fez referência às listas de mercadorias sub 
traídas do estabelecimento comercial do ofendido~ 
referindo-se de maneira inequívoca às suspeitas da-
quele Juiz, além de concluir, ao contrário do douto 
magistrado, que houve crime de estelionato, imputan-
do-o ao querelante. 

Desta forma, tipificou-se o crime previsto no~ 
artigo 20 da Lei 5250/67, haja vista que os fatos le '0 
vados à imprensa pelo Governador estão definidos co~ 
mo crime no artigo 171, "caput" e inciso V, do Códi 
go Penal. -

4 - DAS RAZÕES 00 QUERELANTE 
O querelante é homem público de reputação ili 

bada que, de forma firme e decidida, vem zelando pe 
lo interesse público. A imputação de fraude contra a 
companhia de seguro, mesmo que não se delineasse a 
vontade neste sentido e portanto o dolo necessário à 
caracterização do crime é ofensiva à honra objetiva 
querelante, atingindo-o nos atributos relacionados ao 
zelo com interesse público, com a intransigência quan 
to as negociatas e mesmo quanto ao comportamento crI 
terioso do ofendido, todos exigíveis de homem de bem 
que após muitos anos de trabalho em prol da comunida 
de, logrou tê-los reconhecidos. -

Assim, também, se configurou o crime de difama 
ção mesmo porque não se pode vislumbrar na conduta 
do Sr. Governador elemento subjetivo diverso do gani 
mus diffamandi". 

Da mesma forma, ao imputar ao querelante, ho-
mem sério e intransigente no combate à corrupção, a 
pecha de estelionatário, o ofendeu em sua honra sub 
jetiva. E tão evidente ressalta a configuração da 
injúria no presente caso que o professor Magalhães 
Noronha, em sua consagrada obra "Oireito Penal" ao 
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ao distinguir as expressões dignidade e decoro inse-
ridas no tipo legal do crime de injúria, nos ensina: 

liA primeira é o juízo que a pessoa tem da pró 
prla honra ou honrabilidade, que é ofendida com 
expressões como 'ladrão', 'estelionatário' ... " 
(gr i fos nossos). 
Ora, o ilustre professor, mesmo acidentalmente 

tomou como exemplo de conduta criminosa aquela ado-
tada pelo querelado, afastando, pois, qualquer dúvi-
da quanto à classificação do comportamento delituoso 
do Governador. 

Também aqui se evidencia o "animus injuriandi n , 
ou seja, a vontade livre de ofender a honra e de 
forma intensa porque o querelado elegeu como meio pa 
ra a prática do crime a concessão de entrevista a di 
versos repórteres certificando-se de que a injúria 
seria veiculada em periódicos de grande circulação, 
alcançando com isso milhares de leitores. 

Não obstante a entrevista concedida aos já re 
feridos periódicos, concedeu o querelado também en~ 
trevista junto aos telejornais de âmbi to estadual vei 
culados pelas emissoras, Rede Globo de Televisão, Re 
de Bandeirantes e Sistema Brasileiro de TeleViSãO~l 
cujas cópias em "tapes" ficam desde já requisitadas,_, 
sem prejuízo da prova testemunhal pertinente. ~ 

Diante do exposto, requer seja citado o quere 
lado para, nos termos do artigo 45, parágrafo lº dã 
Lei nº 5.250/67, oferecer defesa preliminar e, após 
recebida a queixa, seja processado consoante artigo 
42 e seguintes da Lei de Imprensa, com aplicação sub 
sidiária do Código de Processo Penal, até final con~ 
denação, em conformidade com os artigos 20, 21 e 22 
da Lei nQ 5.250/67." - fls. 4/8. 

Juntou à inicial os respectivos exemplares dos peri~ 

dicas "Diário Popular", "Jornal da Tarde" e "Folha de São Pau 

lo", edição de 16.09.88, com assinalação destes trechos da p~ 

blicação dita ofensiva. Ler-se (fls. 13, 14 e 15). 

Naquele Egrégio Tribunal, a queixa afinal foi redis 

tribuída em lº de dezembro daquele ano, e a 9 seguinte assim 

despachada: "Para os fins do art. 559 do Código de Processo 

Penal, notifique-se o querelado" - fls. 25. 

Notificado a 02.02.89 (fls. 28), o querelado ofere-

ceu defesa prévia, com destaque das preliminares concernentes 

12.3S.010.28/46 
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à prévia apreciação da acusação pela Assembléia Legislativa do 

Estado, incompetência do Tribunal de Justiça e ilegitimidade 2 
tiva da parte, e com a refutação do mérito da acusação, co 

mo a seguir transcrito: 

12.39.010.28/46 

"2 - AUSrNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇAO PELA ASSEM-
BLEIA 

Em primeiro lugar, é de se reconhecer, como já 
ocorreu nos procedimentos de nQ s.8.820/0, 8.754/0 e 
9.045/0, dessa Colenda Corte, não ter sido cumprida 
o disposto no artigo 39, da Constituição do Estado 
de São Paulo, que condiciona a proposi tura de ação pe 
nal contra o Governador do Estado à prévia aprecia~ 
ção da Assembléia Legislativa do Estado. 

Já por essa razão deverá, "data venia", ser re 
jeitada a Queixa. 

3 - COMPETI'.NCIA 
A Constituição Federal promulgada em 05 de Ou-

tubro último dispõe em seu artigo 105: 
"Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos 

tados e ... " 

--,-:bl 
Es- I 

Verifica-se, pois, que a partir da vigência da 
atual Carta, cessou a competência desse Egrégio Ór-
gão Especial para processar e julgar este feito, mo-
vido contra o Governador do Estado de São Paulo. 

Embora não instalado o Superior Tribunal de 
Justiça, nenhum dispositivo, mesmo de caráter transi 
tório, existe a prorrogar a competência das Cortes 
Estaduais. 

Quando o legislador Constitucional desejou pro.!.. 
rogar a competência em conformidade com a ordem cons 
titucional anterior, o fez expressamente com relação 
ao Supremo Tribunal Federal, no parágrafo lº, do ar-
tigo 27, das Disposições Transitórias. 

E, nem se alegue, "data venia", ser caso de a-
plicação do disposto no artigo 70, das mesmas Dispo-
sições Transitórias, que prevê a prorrogação de com 
petência dos tribunais estaduais "até que a mesma se 
ja definida na Constituição do Estado, nos termos do 
art. 125, § lº, da Constituição". 

Ora, trata-se de outra hipótese, absolutamente 
diversa da presente, na qual, a competência já está 
definida pela Constituição Federal, não dependendo 
em nada do texto constitucional estadual, que obvia 
mente não poderá alterar a matéria. 
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Assim, aguarda-se o recebimento desta para ser 
declarada a incompetência do Eg. Tribunal de Justiça 
de São Paulo, para processar e julgar o presente fei 
to. 

4 - ILEGITIMIDADE DE PARTE 
Dispõe o artigo 40, inciso I, letra lia", da Lei 

nº 5.250/67, que a ação penal será pública condicio 
nada, quando o indigitado crime for cometido contra 
Funcionário público, em razão de suas funções. 

No caso em exame, o querelado teria feito as 
afirmações constantes na inicial, "ao comentar a a 
bertura de inquérito contra o deputado que teria dado 
um golpe em uma empresa de seguros!! (fls. 13 - gri-
famos) . 

Consta ainda que teria dito que "isso é muito 
feio. ~ ~ porgue ele ~ deputado ~ vai ~ livrar 
Q.§. cadela" (fls. 13 - grifamos). 

Em outro jornal está escrito: 
n Mas Quércia fez absoluta questão de fazer uma 
distinção sobre as acusações que atingem o seu 
secretário Ceccato e as de estelionato que são 
movidas contra o deputado estadual Abdo Hadade, 
do POS, autor das denúncias do escândalo da ~ 
'Raspadinha ' . v,' 
No caso do deputado, trata-se de um negócio 
concreto. Ele e acusado de estelionato e tem 
que ir para acedeia, porque lugar de estelio-
natário é na cadeia" (fls. 14 - grifamos). 
Portanto, claro está que o querelado referiu-se 

ao querelante como deputado, pois só o conhece nessa 
função. Fez uma distinção entre as acusações que o 
Or. Abdo Hadade fazia ao seu governo, com as que ele 
responde na esfera criminal, 

Mas, sempre referindo-se ao deputado. 
O fato de ter sido a falcatrua que se atribui 

ao Deputado praticada como comerciante não altera a 
situação, pois o Governador fez menção a ele como de 
putado, que faz acusações sem provas, enquanto se vê 
envolvido em procedimento criminal requisitado por 
um Eminente Juiz de Direito. 

Festarte, as referências se deram "propter offi 
cium" , 

Claro, pois, que o querelante é parte ilegíti-
ma para a propositura da presente ação penal, pois é 
matéria pacífica: 

" Se o crime contra a honra foi praticado em 
razão do ofício do ofendido funcionário públi 
co, a ação penal não pode ser iniciada por que! 
xa-crime (TACrim SP - RC 100.235, RT 487/338)" 
(in "Código Penal Anotado", de Celso Delmanto, 
1981, pág. 142). 
No mesmo sentido as decisões publicadas na 'IRe 
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vista Trimestral de Jurisprudência", volumes 37/568, 
64/617 e nos !!Julgados do Tribunal de Alçada Crimi 
nal", volumes 87/137 e 88/156. 

Assim, aguarda-se a rejeição da Queixa de fls. 
2/8, por ser o Deputado Abdo Antônio Hadade parte ile 
gítima. 

5 - 00 MÉRITO 
Examinando-se devidamente os autos e analisan 

do-se os fatos que cercaram os acontecimentos, veri~ 
fica-se que 8 Queixa-Crime oferecida não deve ser re 
cebida, por total ausência de alementos incriminado 
res que justifiquem a instauração de uma ação penal~ 

Realmente, segundo consta dos próprios documen 
tos juntados com a inicial, em entrevista que conce 
dia, o Gavernador respondia à indagação sobre denún~ 
eias feitas sobre o denominado "caso da Raspadinha", 
quando os repórteres perguntaram a respeito do inqué 
rito instaurado contra o Deputado Abdo Hadade, autor 
daquelas denúncias. 

O querelado, sem qualquer intenção ofensiva, 
apenas comentou o caso, mostrando a diferença exis-
tente entre este e o da "Raspadinha", no qual, sem 
prova alguma, o querelante procurava denegrir a rep~ 
taç~o de seus auxiliares e, também, atingir sua rep~:j\~ 
taçao. ~: 

Baseou-se, para fazê-lo, em uma r.sentença pro 
ferida por um Eminente Juiz, na qual este determinou 
a instauração de inquérito policial para apurar frau 
de que teria sido praticado pelo Deputado ou por seus 
prepostos. 

Como consta na própria inicial, a empresa "Ci 
neral Magazine" foi vitima de furto e apresentou uma 
enorme relação de bens que teriam sido subtraídos, 
sendo certo que a mesma foi apresentada à Seguradora. 
Na instrução apurou-se que o número de objetos furta 
dos era muito inferior e que ocorreu manobra visando 
obter vantagem indevida, em prejuizo da "Indiana Cia. 
de Seguros Gerais". 

Portanto, está presente a hipótese prevista no 
inciso IV, do artigo 27, da Lei de Imprensa, que as-
sim dispõe: 

"Art. 27. Não constituem abusos no exerClClO 
da liberdade de manifestação do pensamento e 
de informação: ............................. . 

IV. a reprodução integral, parcial ou abrevia 
da, a notícia, crônica ou resenha dos debates 
escritos ou orais, perante juízes e tribunais, 
bem como a divulgação de despachos e senten-
ças e de tudo quanto for ordenado ou comunica 
do por autoridades judiciais" -

Ademais, as expressões usadas, analisadas dian 
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te de todo o contexto fático e examinadas como parte 
integrante da entrevista (e não pinçadas como deseja 
o querelante), nada têm de ofensivas. 

E, tampouco, estariam caracterizados os três 
crimes contra a honra articulados na inicial. 

Tem o querelado a certeza de que a presente ação 
não será recebida. Porém, por um excesso de zelo, 
deseja deixar firmado que, se instaurada a ação pe-
nal, pretende provar o alegado por todos os meios de 
prova em Direito admitidos e, em especial, a juntada 
de documentos, oitiva de testemunhas, perícias e re-
quisição do procedimento instaurado contra o Deputa 
do Abdo Hadade. -

Assim, aguarda-se a rejeição da Queixa, 
medida de inteira 

JUS T I ç A!" - fls. 37/44. 

como 

Àquela altura da tramitação do feito, o querelante 

peticionou a declinação da competência para este Eg. Superior 

Tribunal, no que foi atendido por despacho de 16 de maio deste~ 
ano (fl s. 50). 

Aqui distribuídos em 14 de junho deste ano, a 15 se-

guinte determinei vista dos autos ao Ministério Público, de 

onde retornaram a la de julho, com o parecer deste teor: 

12.39.010.28/46 

"O Deputado Estadual Abdo Hadade imputa ao Go-
vernador do Estado de S. Paulo, Orestes Quércia, de 
lito de calúnia, difamação e injúria porque, pela im 
prensa escrita, assim se referira ao querelante, ver 
bis: -

"O Governador Orestes Quércia disse ontem que 
o deputado estadual Abdo Hadade (PSO) vai ter 
que dar explicaçôes na Justiça. "Acho que ele 
tem que ir para a cadeia. Lugar de esteliona 
tário é na cadeia", frisou o governador ao c~ 
mentar a abertura de inquérito contra o depu 
tado que teria dado um golpe em uma empresa de 
seguros." (publicação a fls. 13, grifamos) 

"No caso do deputado, trata-se de um negocIo 
concreto. Ele é acusado de estelionato e tem 
que ir para a cadeia, porque lugar de estelio 
natário é na cadeia. Já com o Ceccato, é tudo 
conversa, é política. 11 (publicação a fls. 14, gr1.. 
famas) 

"Quanto 
SP) -
to 

ao deputado estadual Abdo Hadade (POS-
um dos principais acusadores de Cecca 
o governador afirmou que "ele tem que 
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ir para a cadeia porque lugar de estelionatá-
rio é na cadeia". (publicação a fls. 15, gr! 
famas) 

2. Em resposta ~ queixa-crime (fls. 36/44), ma 
nifesta-se o querelado por sua rejeição, porque: -

a) não houve a prévia apreciação, pela Assem-
bléia Legislativa do Estado, do pedido de 
processo-crime formalizado contra o Governa 
dor; -

b) não compete 80 Tribunal de Justiça a deci-
são originária sobre o evento; 

c) ilegitimidade da ação penal privada porque, 
se ofensa houve, esta agrediu servidor públi 
co, por sempre referir-se a I1deputado" o no 
ticiário (fls. 40); -

d) o fato narrado está ao abrigo da excludente 
da ilicitude posta no inciso IV, do artigo 
27, da Lei de Imprensa. 

3. Declarada, por ato do Relator da Corte Esta 
dual - fls. 47 -, a incompetência deste Colegiado a 
exame da controvérsia, a Vice-Previdência do Tribu-
nal de Justiça de S. Paulo, acolhendo promoção do que 
relante (fls. 49) determina o envio dos autos a este 
C. Superior Tribunal de Justiça. (fls. 50) 

4. Enunciamos parecer. --;f-
5. De nenhuma valia erigir-se o prévia pronu~~~ 

ciamento da Assembléia Legislativa Estadual para o ~ 
processamento criminal do Governador de Estado-membro. 

6. A regra de competência funcional, expressa-
mente inserta no texto constitucional -- artigo 105, 
I - A - diz que: 

"Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de 
Justiça: 
I-Processar e julgar, originariamente: 

A - nos crimes comuns, os Governadores dos 
Estados ... " 

7. Não se instituiu, qualquer condição de pro-
cedibilidade, a tanto e, então absolutizado o coman-
do constitucional sobre a competência jurisdicional, 
resta cumprí-Io sem condições. 

8. A questão da competência quedou superada an 
te expressa manifestação do própria querelante (item 
3, deste). 

9. O fato, como apresentado, é efetivamente de 
natureza exclusivamente privada. 

10. O que transmuda a forma da persecução cri-
minal de privada para pública, nos delitos contra a 
honra, não é a simples referência à condição funcio-
nal do afendido-querelante, mas a percepção clara de 
que o fato a ele imputado pelo ofensor-querelado dei ta 
raízes no seu exercício funcional; é, pOis,npropter 
officium". 
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11. No caso, não! 
12. Os textos ofensivos, transcritos no item 1, 

deste, deixam à mostra que o querelado chama o ofen 
dido de estelionatário, porque teria dado um gOlpe em 
uma empresa de seguros, mas no exercício de sua ati-
vidade comercial, privada, e não em razão do seu man 
dato popular. 

13. Procede a censura à tipificação do evento, 
que aliás é único, como difamação e calúnia. 

14. Tudo está em adjetivação lançada pelo que 
relado ao querelante, este chamando de estelionatá= 
rio e que, por tal, deveria estar na cadeia. 

15. Não há imputação de fato desairoso (difama 
ção), ou falsamente criminal (calúnia), mas o ataque 
à denominada honra SUBJETIVA, próprio da injúria. 

16. Isto certo, prematuro, no contexto em que 
a asserção é feita, dizê-la já ao abrigo da chamada 
reprodução consentida do debate judicial. 

17. Aliás, no caso, debate judicial qualquer 
houve; nem despacho ou sentença judicial; e tão 
pouco qualquer ordem ou comunicação judicial ditou o 
comentário do querelado, mas interpretação própria 
que tirou de situação que conhecera: o indiciamento 
do querelante. 

18. Manifesta-se, pois, o Ministério Público 
Federal pelo recebimento da queixa-crime, todavia p~ 
la infração única de injúria. 

Brasília, 06 de julho de 1989 
Cláudio Lemos Fonteles 
Subprocurador-Geral da República" - fls.54/57. 

Neste ponto da tramitação do feito, cabe atender-se 

a disposição regimental tocante ao juízo de recebimento da quel. 

xa, deferido à Corte Especial a tempo e modo do RISTJ, arts. 

222 e seguintes. 

Pelo que, tenho por feito o relatório, do qual mando 

que se distribua xerocópia aos Srs. Ministros integrantes da 

Corte Especial, tão logo incluída em pauta a ação. 
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AÇÃO PENAL Nº 04 - SÃO PAULO 

VOTO - PRIMEIRA PRELIMINAR 

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS (RELATOR): Senhor Pre 

sidente, conforme grifei no relatório que fiz distriDuir aos 

Senhores Ministros, o querelado contrapôs ao recebimento da 

queixa três preliminares, consistentes, a primeira, da necessi 

dade de prévio acolhimento da acusação pela Assembléia Legisl~ 

tiva de seu Estado; a segunda, da incompetência do Tribunal 

de Justiça suplicado; e a terceira, da ilegitimidade ativa de 

parte. 

Atendida a segunda dessas preliminares, 

Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo declinou da 

tal como o.stl 

competência - D \ 

para este Colendo Tribunal (CF, art. 105, I, l1 a l1), restam ver, 

para os efeitos do art. 222 do Regimento Interno, c.c. o art. 

559 do CPP, as duas outras prejudiciais, a começar pela legitl 

midade ativa do querelante para a ação. 

Ao que se diz, deputado estadual que é o ofendido, 

o caso seria de ação pública condicionada, na forma do art. 4~ 

I t "b", da Lei de Imprensa. 

Acontece, porém, que,segundo ~ antecipou na inicial 

e se reiterou no parecer do Ministério Público, a ofensa não 

foi irrogada relativamente a qualquer prática do ofendido, em 

razão do mandato eletivo em que se encontra investido; ao con 

trário, atribuiu-se ao ofendido conduta censurável, enquanto 
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comerciante, profissão em cujo exercício teria cometido fraude 

contra a seguradora das mercadorias sinistradas, intitulado, 

então, de estelionatário, tal como teria apresentado uma lista 

maior de mercadorias do que o total furtado de sua loja (Diá-

rio Popular -fls. 13), 

Portanto, sem necessidade de maior fundamentaçãQ CO~ 

venha-se na legitimidade ativa ad causam do querelante para a 

quei 0 8 crime de que se trata, oferecida a rigor mesmo do art. 

40, I, It e !!, da Lei de Imprensa. 

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa 

de parte. 
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VOTO - SEGUNDA PRELIMINAR 

O SR. MINISTRO JOSÉ DANTAS (RELATOR): Senhor Pre-

sidente, rememore-se a letra do invocado art. 39 da Constitui 

ção do Estado de São Paulo (Emenda nº 2, de 30/10/69), verbis: 

"Nos crimes comuns, o Governador será processado e 
julgado pelo Tribunal de Justiça, após o seu afasta 

pela Assembléia, pelo voto de dois terços dos 
meiil"bros" (grifas datranscriÇão~ 

Esse dispositivo se antecipa da norma do art. 17, 

inciso VI, assim concebida: 

"Art. 17 - Compete privativamente à Assembléia: 
VI - Apreciar a denúncia contra o Governador 

nos crimes de responsabilidade e nos delitoscomun~'. 

A partir desses textos, tenha-se por certa a 

conformação ao parâmetro federal, da forma como a Carta de 

regia o processo e julgamento do Presidente da República, 

sua 

67~ 
nos 

crimes comuns, condicionada a ação penal perante o Supremo Tri 

bunal Federal à declaração de procedência da acusação pela Câ-

mara dos Deputados. 

Por outro lado, no que se deva indagar das competê~ 

cias remanescentes e residuais do poder constituinte do Estado 

-membro, certamente que a examinada norma paulista não refoge 

aos preceitos que balizam o chamado poder constituinte decor-

rente, contido, segundo a doutrina, pelos comandos da recepçã~ 

da subordinação e do condicionamento formal à Constituição Fe-

deral (v. Anna Cândida Ferraz, "Poder Constituinte e Estado-

-Membro", Ed. RT, 1979, pág. 66/69). 

A propósito do prévio juízo da Assembléia Legisla-
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tiva, no processo por delitos comuns irrogados aos Governado-

res, nos mesmos moldes federais atinentes ao Presidente da Re 

pública, acentue-se que vem de longe o registro das Constitui-

ções estaduais, a exemplo do que ocorria na vigência da Consti 

tuição de 1946. E da legitimidade constitucional dessa recep-

ção, lembre-se o célebre habeas corpus impetrado em favor do 

Governador Mauro Borges, nos idos de 1964, fulcrado, tanto na 

suscitação do foro especial do Tribunal de Justiça do Estado 

para o processo, como da carência do prévio juízo da Assembléia 

Legislativa, quer para a acusação dos crimes de responsabilid~ 

de quer dos crimes comuns então atribuídos ao paciente. Naque-

le julgamento, o Pretória Excelso respaldou-se, exaustivament~ 

na invocada regra da Constituição do Estado de Goiás (tópicos 

que se seguem, com grifas que não são do original, HC. 

41.296, in Rev. Forense, vol. 209, pág. 253/270). 

Em seu brilhante voto, o eminente Min. Gonçalves de 

Oliveira, relator, após as comparações pertinentes com o direi 

to americano quanto ao pronunciamento do impeachment dos Gaver 

nadares, nos crimes de responsabilidade como nos delitos co-

muns, por várias vezes aludiu à semelhança do direito brasilei 

ro, verbis: 

12.39.010.28/46 

"Quanto aos governadores dos Estados, permite 
a nossa Lei Maior possam as Cartas estaduais esta-
belecer o fôro privilegiado, a competência das As-
sembléias Legislativas para o impeachment, nos cri-
mes de responsabilidade, os crimes definidos-na-arf 
~da-Constituição, capitUlados na Lei nQ 1.079-ae 
195~ Nos Estados, não ha o SenadO -e--a--Assembléia 
Legislativa assume este poder. Isto quanto aos cri-
mes de responsabilidade. Nos crimes comuns, o Tri-
bunal de Justiça, a exempro-do Supremo Tribunal na 
esfera-rederal, sera ~ competente para processar e 
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julgar o governador, após "julgada procedente a acg 
sação pela Câmara dos-----o8Putados estaduais", Querdl 
zer e flque bem claro: a ConstItuiçao 50 prevê para 
o presidente, governadores e ffilnlstros-,-duas e~ 
eies de crimes: os de responsabllldade, --previstos 
na Carta Polltica-federal e definidos na lei nº 
~079, de 1950, e os crimes comuns, expressa0- que 
abrange~o~os-demais crimes previstos na legiSTa 
ção ordinária TVer lei nº 1.079, art. 33)~S quais 
são Julgados do----mQd'()"C"omo se mostrou. 11-- Obra Cl 
tada, pago 26~ ---- --
Noutro ponto: 

"Quanto aos crimes comuns, julgada procedente 
a acusaçao pera-Assembléia, o Regimento Interno do 
Tribunal ou-a-Iei regulara o-julgamento 

Os delitoS-Comuns que dão foro especial ao pre 
sidente como ao governadOr, são~os e quaISquer 
crimes ou-delltos, repito, previstos na legislação 
penal ordinaria, de que natureza for ,-quer da Juris 
dição criminal ordInarTa, quer os-a3 competencia da 
Justiça militar." idem~g-.-26T. 
E flnalmente asseverou o eminente Relator: 

IIPara o desate do pedido de habeas corpus não 
tem, porém, relevância saber se se trata de crime 
da competencia da Justiça ordInárIa ~ miTItar~---r~" 
que o governador, como o presidente da Republica, 
como os ministros do Estado, os do Supremo Tribunal 
Federal, os dos Superiores Tribunais Federais, como ' 
o Doutor Procurador-geral da República, etc., que 
t&m f6ro especial, não podem ser processados senão 
no f6ro especial, que a Constituição designou: o 
presidente da República pela Câmara e Senado, nos 
crimes de responsabilidade; os governadores, peran-
te a Assembléia, nos crimes De responsabIlIdade, e 
perante o Tribunar-Ge JustIÇ~ nos crimes comuns 
e, nos de responsabITidade, para-aplicação de pena 
{lei n Q-r.079, art. 33). Há,-acaso, possibITidade, 
em nosso direito, de o presidente da República, que 
tem f6ro especial como prerrogativa de função (cri 
mes comuns, perante o Supremo Tribunal após julgada 
procedente a denúncia pela Câmara dos Deputados) 
ser processado na Justiça militar? E os ministros 
desta Suprema Corte, que respondem perante o Se 
nado nos crimes de responsabilidade e perante o prõ 
prio Supremo por crimes comuns, podem acaso ser pro 
cessados na Justiça militar? E o Dr. procurador~ 
-geral da República, os ministros dos Tribunais Su-
periores, que são responsabilizados, quer nos cri-
mes comuns como nos de responsabilidade perante a 
Suprema Corte, podem, porventura, ser processados 
pela Justiça militar? O mesmo ocorre com os gover-
nadores: só respondem iniciado o processo na Assem-
bléia legISlatIva e concluIndo esta pela II--p-foceden_ 
cia da acusaçao ll , como esta no art. "'Zi""O"da ConstItui 
Ç'ã'O De GOl as. ---- ---- -- -- --
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Assim, a conclusão que se impõe é o deferimento 
do habeas corpus para que o governador, ora paciente, 
só responda por crimes, ~ ~ Justiça comum ~ mi-
litar, depois de afastado de suas funções, como resul 
tante do julgamento da procedência da denúncia, depois 
de "julgada procedente a acusação", pela Assembléia 
Legislativa. Qualquer processo na Justiça militar ou 
na Justiça comum, só é possível depois do processo inS:-
taurado ~ Assembléía-LeglslatIva ~ Estado, concIUTn 
do esta, como se assInalou, pela procedência das acusa-
ções. Antes, nenhum outro processo sera possíver:-em 
lldima interpretação do nosso direito constitucional." 
-- idem, pág. 262. 

Igual conclusão tiveram os votos dos demais Ministros 

naquela célebre assentada. Confiram-se os trechos mais enfáti-

cos: 

12.39.010.28/46 

-- Ministro Evandro Lins: .......................... . 
"Tal como acontececom o presidente da República, 

a declaração da procedência ou improcedência da acusa 
ção feita aos governadores estaduais deve ser pronun~ 
ciada, antes, pela Câmara Legislativa. Não está em 
causa a origem do processo, nem a autoridade que pro-
cedeu às investigaç~es, nem tampouco ~ natureza ~ in~ 
fração. Os crimes so poderão ser comuns ou de respo~ 
sabilldade. Em qualquer hipótese, o julgamento deve-
rá verificar-se pelo órgão competente para fazê-lo. 

ALCINO PINTO FALCAo, em sua "Constituição Anotada", 
recorda que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que 
lIas Constituiçôes estaduais devem guardar, a respeito, 
exata consonância com a normatividade posta para o im 
peachment federal" (vaI. l, pág. 156). 

Se o crime é de responsabilidade, a competência pa-
ra ofU"lgamento .r-~ AssembléIa Legislativa; se comum 
do Tribunal de JustIça do Estado; depois de declarada a 
procedência da acusação por maioria absoluta da Assem-
bleia" rart.40 da Constituição do Estado de Goiás)." 

pág. 262/63. 
Ministro Pedro Chaves: .......................... . 
"Assim, nos crimes comuns, o presidente da Repúbli 

ca será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e, nos 
crimes de responsabilidade, pelo Senado Federal, em um 
e outro caso procedendo a declaração de procedência da 
acusação pela Câmara dos Deputados: declaração que equi 
vale a pronúncia e implica na suspensão das funções do 
acusado, tudo na forma dos arts. 101, I, letra "a",88 
e parágrafo único, da Constituição. No art.89, a Cons-
tituição.enumerou sob oito epígrafes ~ crimes de res-
ponsabIlIdade do presidente da Republica, sem tratar 
da responsabilIdade dos governadores. Entretanto, a 
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Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, regulamentou o 
teXto-do art. 89 d8 constituiçao~finindo os crimes 
de responsabilIdade, seu processo e julgamenTO, parti 
cularTZando com relaçao-aos governadores ~ seu art. 
74. Não tratou e não podia tratar dos crimes comuns,fa 
zendo apenas no 8rt. 78, in fine, simples ressalvaalu 
sória à "ação de Justiça comum 11 , mas no 8rt. 79 manda 
observar subsidiariamente, naquilo em que forem apli-
cáveis, o Regimento Interno da Assembléia Legislativa, 
do Tribunal de Justiça e o Cód. de Processo Penal.Ora, 
o Cód. de Prac. Penal, no art. 87, dispõe textualm~ 
te que aos-rrIbunais de~uSfIça-Competirã, originaria-
mente, ~ julgamento dos governadores dos Estados, obe-
decendo ao paralelismo constante do art. 84, ~ es-
tatuiu ~ competência ~ prerrogativa ~ função, -ao 
Supremo Tribunal ~ dos ~~ de Justi\1...§.. Esse pa-
ralelIsmo resulta não so do Cod. de Processo,como tam-
~ ~ LeI ~ l.07"9""""e da próprTa COnstItuIÇão-.-"- --= 
pago 265. 
-- Ministro Vitor Nunes: 

"Todo esse mecanismo de salvaguarda do exercicio 
dos poderes pOliticos ruiria, se o presidente da Repú 
blica, ou os governadores de Estados, pudessem ser pre 
sos e, portanto, suspensos ou destituídos, por um sim~ 
pIes despacho da Justiça comum (incluindo nessa expre~ . 
são a militar), sobretudo de juizes de primeira ins-
tância. Se isso fosse possivel, os juízes, mesmo os 
inferiores, é que governariam o pais, em lugar dos ti 
tu lares legitimados pela voto popular, de onde emana 
o poder. 

Que esse sistema protetivo também ampara os pode 
res constitucionais dos Estados não pode haver a me-
nor dúvida. Em primeiro lugar, como já sublinhado,por 
que atentar contra o exercicio desses poderes também 
constitui crime de responsabilidade, por expressa dis 
posição constitucional (art. 89, 11). Em segundo, pai 
que esta conclusão se impõe sob o ângulo da autonomia 
estadual. 

A permanência dos governadores em seus cargos é 
apenas um aspecto da autonomia dos Estados, garantida 
pelo regime federativo que adotamos há 75 anos. Quando, 
para afastá-los, é posto em movimento o processo poli 
tico do impeachment, tudo se passa no âmbito do Esta~ 
do. São observadas as leis da União mas fica resguar 
dada a autonomia estadual." -- Idem, pág. 269. -

No regime da Constituição de 1967 -- no qual, sem ex-

ceção, as Constituições estaduais estabeleceram disposição s~ 

melhante à de que ora se trata ('!Constituição Federal e Consti 

tuições Estaduais" - ed. Senado Federal, 1975, I e 11 Tomos)-, 

12.39.010.28/46 
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o Supremo Tribunal Federal teve ensejo de voltar ao exame da ma 

téria. Quando nada em três ocasiões a reexaminou, em nenhuma p~ 

ra recusar a adoção do preceito pelos constituintes estaduais, 

mas para simplesmente exigir fidelidade 80 modelo federal, no 

tema da maioria dos votos previstos para o discutido juízo poli 

tico da acusação. 

De fato, fê-lo o Pretória Excelso, nos seguintes C8-

50S: 

Representação nº 749 -- Julgou-se parcialmente incon~ 

titucional o art. 57 da Constituição do Rio Grande do Sul, por 

desconforme ao modelo federal o quorum da "maioria absoluta de 

seus membros!! para a Assembléia declarar ~ procedência da aCUS8-

ção contra o governador, nos crimes de responsabilidade e nos 

comuns. (.I.r:! "Representações por Inconstitucionalidade", Ed. 
se~ 

nado Federal, VaI. 11/317). 

Representação nº 755. Idem, arts. 28, XI, 75 e 76, da 

Constituição do antigo Estado do Rio de Janeiro, quanto ao guonfll 

de "metade mais um" dos membros da Assembléia para declarar pro-

cedente ~ acusação contra ~ governador, nos crimes comuns e de 

responsabilidade. (In Obra citada, VaI. 11/55). 

Representação nº 759. Relativamente ao art. 47, § lº, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso, julgou-se prejudicada 

a argüição, dado que sobreviera emenda constitucional que suprl 

ra, justamente, a carência do quorum de dois terços então recla 

mado, assim conformada a regra ao parâmetro federal. (Obra cita 

da, VaI. I/380). 

O fundamento-mor da rei terada orientação pretoriana -

12.39.010.28/46 
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a recepção, pelas Constituições estaduais, de regra federativa 

outorgada pela Carta Magna -- voltou à baila, então sob o as-

pecto da imunidade parlamentar dos deputados estaduais, no jul 

gamento do HC 57.173-MA, T. Pleno, 24/10/79, in RTJ 95/96. No 

caso considerado, a par da reafirmação do fundamento, signi f!. 
cativos foram os votos vencidos, capitaneados pelo erudito pr~ 

lecionamento do insigne Min. Leitão de Abreu, avançados à tese 

de que, no trato dos chamados princípios constitucionais sensi 

veis -- mormente os relacionados aos freios e contrapesos da 

independência dos Poderes -- , estes se estenderiam aos Esrndo~ 

independentemente de contemplação local expressa. 

Ora, a cobrar-se dos textos estaduais tão precisa 

simetria com a 

da compreensão 

letra federal, mesmo escusados à avançada tese~ 

extensiva, obviamente que se lhes tem de empre~ ~I 
tar interpretação igualmente fiel à finalidade política do cha 

mado judicium accusationis condicionante do judicium causae,nos 

mesmos moldes da Constituição Federal. Daí que, tamanha fideli 

dade do decalque basta em resposta à construção doutrinária 

restritiva, segundo a qual o discutido juízo político teria in 

teireza de admissibilidade da acusação somente nos crimes de 

responsabilidade (Tourinho Filho -- Processo Penal, Ed. Sarai 

va, pág. 118); ou a de que o mesmo apenas se qualificaria como 

juízo de pronúncia, nos crimes comuns, quando estes se dessem 

contra o próprio Estado-membro (~ontes de Miranda -- Comentá-

rios à Constituição de 1967, Ed. RT, Tomo 111/362). 

Por conseguinte, à luz de tão prestigiosos escólios, 

a conlusão que se impõe, no particular, é a de que se mostra 

impecável a Constituição do Estado de São Paulo, confrontada à 
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Carta de 67, Emenda 1/69, em cujo regime foi promulgada. 

Desça-se, então, ao exame da superveniente textura 

constitucional de 1988, para ver-se se por acaso a discutida 

salvaguarda federativa, de ordem política extraída do plano f~ 

deral para o estadual, foi superada pela nova letra constitu 

cional. Confrontem-se: 

Constituição de 1967 - EC 1/69 
"Art. 83 O Presidente, depois que a Câmara 
dos Deputados declarar procedente a acusação 
pelo voto de dois terços de seus membros, será 
submetido a julgamento perante o Supremo Tribu 
nal Federal, nos crimes comuns, ou perante o 
Senado Federal, nos de responsabilidade." 

Constituição de 1988 
"Art. 86 Admitida a acusação contra o Pre-
sidente da República, por dois terços da Câma-
ra dos Deputados, será ele submetido a julga-
mento perante o Supremo Tribunal Federal, nas 
infrações penais comuns, ou perante o Senado~ 
Federal, nos crimes de responsabilidade. II ~\ 

Dessa consulta literal, vê-se que o novo texto não 

alterou em substância o anterior ordenamento constit·ucional re 

putado autorizativo da copiagem estadual. Donde me parecer qu~ 

ainda agora, o dispositivo local reclama a aplicação pleiteada 

pelo querelado à luz de antigos precedentes da Egrégia Corte 

de Justiça de São Paulo. 

Noutra perspectiva, tenha-se que essa conclusão não 

se altera pelo fato de a Constituição de 1988 (art. 105,1, "a") 

haver removido dos Tribunais de Justiça para este Eg. Tribunal 

a competência para processar e julgar os Governadores dos Esta 

dos, nos crimes comuns. 

Realmente, veja-se que no ponto o que se indaga da 

legitimidade normativa estadual em causa é se a regra, com to-

da a eminente carga federativa que a inspira e autoriza, guar-

12.39.010.28/46 
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da a conformação paradigmática a que se obriga para com a Con~ 

tituição Federal, abstraído o fato daquela remoção do process~ 

-crime para um Tribunal Federal. A validar-se por força dessa 

harmonia com o modelo federal, a meu pensar, a norma local se 

impõe à prática jurisdicional condicionada, qualquer que seja 

no campo da Federação a posição topográfica do órgão julgado~ 

Aliás, no particular das imunidades portadas pelos 

deputados estaduais -- matéria de certa semelhança com a pre-

di cação da ação penal contra os governadores -- , recente 

decisão do Tribunal Superior Eleitoral deu por superada a Súmu 

la 3-STF, posta em limitar ao âmbito da Justiça Estadual aqu~ 

las imunidades. Fê-lo porque já agora a Constituição Federal 

foi expressa em estender aos ditos mandatários as discutidas~~ 
imunidades, na medida como outorgadas aos parlamentares federais ' 

(art. 27, § lº); por isso que não haveria cingi-las ao campo 

da Justiça Estadual, conforme se extrai do voto líder do acór-

dão unânime, relatado pelo eminente Ministro Octávio Gallotti, 

neste tópico: 

12.39.010.28/46 

"Alterou-se, agora, significativamente, o qua 
dro legislativo em vigor, pois a própria Constitui~ 
ção Federal confere diretamente, no § lº do seu arL 
27, ao deputado estadual, ambas as espécies de imu-
nidades (material e processual), em termos que não 
permitem a redução de sua abrangência, no tocante à 
autoridade processante. Note-se que uma das prerro-
gativas expressamente outorgadas pelo citado dispo-
sitivo só diz respeito a órgãos federais (incorpora 
ção às Forças Armadas), o que não recomenda a exege 
se restritiva dotexto aos assuntos de interesse es~ 
tadual.!! 

Donde a seguinte conclusão: 

"Acolhendo o pronunciamento do Minist~rio p~
blico, inclusive quanto à validade dos atos prati-
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cados antes da vigência da Constituição, voto no 
sentido de que se solicite licença à Assembléia Le-
gislativa do Estado de São Paulo, para o prossegui-
mento da ação penal a que responde o Recorrente, 
sobrestando-se, para esse fim, no julgamento do pre 
sente Recurso. 11 Rec. nº 8.026 - eIs. 4ª _ SP-; 
TSE, em 8/8/89. 

Tão exemplar alteração constitucional, no quanto i~ 

portou à ressalva da colacionada Súmula nº 3-STF, na hipótese 

da competência de um Tribunal Federal - como por excelência 

o é o Tribunal Regional Eleitoral ao qual o Tribunal Superior 

determinou respeitar a imunidade processual outorgada ao Poder 

Legislativo do Estado - , no caso de igual tratamento ao Po-

der Executivo Estadual apenas importa como simples reforço do 

entendimento antigo, tocante ao considerado princípio da receE 

ção, de fundamental valia no regime republicano. Tanto é assim'~l 

que naquele célebre caso do Governador de Goiás, decidido pelo ~[ 

STF em plena predominância do Verbete 3 da sua Súmula, trata-

va-se de acusação também de crimes contra ~ segurança naciona~ 

excepcionalmente remetidos à competência da Justiça Militar (fe 

deral), segundo preceituava o art. 42 da Lei 1.802/53; e mesmo 

assim o voto do Relator, Ministro Gonçalves de Oliveira, acom-

panhado pelos eminentes pares, acentuou a irrelevância daquela 

jurisdição federal, conforme os trechos supra transcritos, e 

afinal concluiu taxativamente: 

12.39.010.28/46 

IIS r . Presidente. O meu voto, em face do exposto, é 
não conhecendo do pedido em relação à alegada coa-
ção do Presidente da República, mas, prevenindo a 
jurisdição competente, conheço do habeas corpus e o 
defiro para que não possa a Justiça comum ou militar 
processar o paciente, sem o r-revio pronunciamento 
da Assembléia Estadual, nos termos do art. 40 da 
Constituição do Estado de Goiás. 11 Rev. For. VoL 
209/127 (grifo da transcrição). 
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Em última observação interessante ao caso dos autos, 

tenho por presentes: primeiro, a nota de Damásio de Jesus, de 

referência a que, mesmo agora na vigência da Constituição de 

1988, impera a regra da Constituição paulista, para os crimes 

comuns, sabidamente contrapostos aos crimes de responsabilida-

de - Código de Proc. Penal, ed. Saraiva, 1989, pág. 87 (con 

traposição essa,adiante-se, de há muito definida pela doutrina 

e pelos tribunais); e segundo, a quase certeza de que as Cartas 

estaduais, ora em processo de elaboração, estão advertidas da 

nova competência, a exemplo que me chega do texto norte-rio-

-grandense recentemente aprovado em primeito turno, nestes 

termos: 

"Art. 65. 
§ lº - Admitida acusação contra o Governador do Es 
tado, por dois terços (2/3) da Assembléia LegislatI 
va, é ~e submetido a julgamento perante o Superior 
Tribunal de Justiça nos crimes comuns ou perante 
Tribunal especial, nos crimes de responsabilidade, 
e, quando conexos com aqueles, os Secretários de Es 
tado". -

§ 3º - o governador fica suspenso de suas funções: 
I - nas infrações penais comuns, se recebida a de-
núncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Jus 
tiça". DOE de 5/9/89,Caderno Especial. 

Em suma, a conclusão a que chego é a de acolhimento 

da preliminar, por imperativo do argüido requisito de procedi-

bilidade; pelo que, voto por submeter a acusação ao juízo de 

admissibilidade da Assembléia Legislativa do Estado de São Pau 

lo, nos termos dos arts. 17, VI, e 39, da Constituição do mes-

mo Estado. 

12.39.010.28/46 
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AÇÃO PENAL N' 4 - SÃO PAULO 

v O T O 

(1' PRELIMINAR) 

o SENHOR MINISTRO GUEIROS LEITE: Sr. Presidente, ac~ 

panho o pronunciamento do eminente Relator na primeira alegação, 

quanto à legitimação ad caus~ para a queixa. 

Voto com o Sr. Ministro Relator. 

v O T O 

(2' PRELIMINAR) 

o SENHOR MINISTRO GUEIROS LEITE: Sr. Presidente, acom 

panho o eminente Ministro Relator em seu brilhante voto. E o fa 

ço também porque já votei sobre a matéria, no extinto Tribunal 

Federal de Recursos, julgando a Ação Penal nº 37, proposta con-

tra PAULO MALUF, quando foi governador de são Paulo. 

para tanto, ao voto que naquela oportunidade profer~, 

a fazer parte integrante deste meu pronunciamento. ',I 

É ler-se: / 
12.39.010.28/46 

Reporto--me, 

que passa 
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ItAcho, de acordo com o Ministro ARMANDO ROLE~ 

BERG, que a competência para processar e julgar a 

presente ação penal nao é da Justiça Federal de 

primeira instância, nem desta Corte, mas do Tribu 

nal de Justiça do Estado de são Paulo, juiz natu-

ral do seu Governador. Juiz natural é o mesmo que 

juiz constitucional, para dizer-se daquele que s~ 

mente promana de FONTES Constitucionais e cujas 

atribuições jurisdicionais ali se delineiam, como 

é do sistema, histórica e dogmaticamente, pela h~ 

rança do Direito Constitucional do Império (Cons-

tituição politica do ImpériO do Brasil, de 25 de 

março de 1824, art. 179, § § 11 e 17) até os nossos 

dias (Constituição da República Federativa do Era 

sil, art. 153, §§ 4º, 15 e 16). Os diversos jui-

zos encontram-se identificados no capitulo da C.F. 

reservado ao Poder Judiciário, cada um deles com 

as competência estabelecidas (arts. 112, 115), a 

exceçao das Justiças locais que, embora ali insti 

tUldas, serão organizadas pelos Estados-membros, 

mas sem distribuição de competências, a não ser 

quanto ao julgamento privativo dos membros dos Tri 

bunais de Justiça, nos crimes comuns e nos de res 

ponsabilidade (art. 144, § 3º). A exceção do 

art. 144, § 32, confirma, poiS a regra da autono-

mia do Estado-membro também na organização da sua 

Justiça, operando a PRIVATIVIDADE do julgamento 

de qualquer órgão da mesma Justiça pelos seus pa-

res, no reconhecimento de u'a concepção mais am-

pla do juiz natural, Ou se~, a de que se consti-

.~ , 

j 
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tui, também, numa maneira de GARANTIR e melhor am 

parar o exerc1cio de certas funções públicas rel~ 

vantes, ex ratione personae, que não se estabele-

ce por amor dos individuas, mas em razão do cará-

ter, cargos e funções exercidas, com base na uti-

lidade pública, no principio da ordem e da subor-

dinação e maior independência do Tribunal Superior 

(Cf. MÁRCIO MUNHOZ, Revista de Direito Administra 

tivo, 12-71; Traité de 11Instruction Criminelle, 

Tomo lI, pág. 514, PIMENTA BUENO; PAULA PESSOA,C~ 

digo de Processo Criminal, pág. 195, nota 1905; COS 

TA MANSO, O Processo na Segunda Instância, pág. 73; 

BELEZA DOS SANTOS, Processo Penal, 1920, pág. 136; A:!:: 
CAlÁ-ZAMORA, Derecho Procesal Penal, vaI. I, pags. 

222 e 223 - apud JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elemen-

tos de Direito Processual Penal, vaI. l, lª edi-

ção, 1961, § 24, nº 109, pág . 207). Essa amplit~ 

de da noção do juiz natural é da sua propria es-

sência e vem de origens remotas, na Carta Consti-

tucional francesa de 1814 ("ninguém poderá ser 

subtraido aos seus juizes naturais 11 ), como um pri~ 

cipio comum a todas as legislações e a todas as 

jurisdições, para efeito, segundo BLUNTSCHLI, de 

que ninguém possa ser julgado a não ser pelos seus 

pares, na célebre regra da Ragna Charta ~, 

de que nenhum homem livre pode ser preso ou enca~ 

cerado, despojado de seus bens, proscrito ou des-

terrado ou de qualquer f:~ma destruido 

modo destruatur). a não~r per legal e 

I 

(aut al1qr .... 

judichmn 
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parlwn suo ....... (by the l_fuI judgement oC bis peers) 

(Cf. PELLEGRINO ROSSI, Cours de Droit Constitutionnel, 

1877, vol. IV, págs. 340/342; CASTRO NUNES, Teoria 

e Prática do Poder judiciário, pág. 31; FAUSTIN 

HÉLIE. Traité de l'Instruction Criminelle, 1867, 

velo V, pág. 579; M. BLUNTSCHLI, Le Droit Public 

Général, 1881, pág. 205 - apud obra e autor cita-

dos, págs. 199/200). O principio transportou-se, 

o'em sua plenitude. para as Constituições dos Esta-

dos-membros, por força dos arts. 144 e 200 da Cons 

tituição Federal. E as disposições desta se in-

corporaram ao direito constitucional legislado de 

cada uma dessas unidades federativas. Assim, pre-

vista na C.F. a existência de um juiz natural, CaTl-

petente para julgar o Presidente da República nos 

crimes comuns pre~cia1Dente na Câmara dos Dep~ 

tados e definitivamente no Supremo Tribunal Fede-

ral (arts. 83, §§ 1$1 e 2º, e 119, I, a), não há 

como impedir empreste-se tratamento igual aos Go-

vernadores, também por isonomia (art. 153, § lº), 

pois aos Estados-membros são conferidos todos os 

poderes que, explícita ou implicitamente, nao lhes 

sejam vedados pela C.F. (art. 13, § lº). Dal os 

arts. 39 e 54, I, a, da ConstituiÇão de são Paulo, 

que configuram situação da mais perfeita legalid~ 

de e de resguardo à autonomia do Estado em face da 

FEDERAÇÃO (art. lº), pelo fenômeno do desdobrame~ 

to do poder público, da devolução de competências, 

da coexistência de dois poderes, ~ das unidades 

deradas e o da União, poderes coor~enados pela 
I , 

~ 

fe 

su 
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bordinação daqueles a esta, sob u'a única sobera-

nia, mas dentro de um mlnimo necessário e impres-

cindi vel de H(JIIICGENEIDADE entre o Centro e as lhidarlles 

(Cf. JOSÉ HIGINO, CHARLES HISEMMANN, Centralisation et 

Décentralisation, edição de 1948, pág. 289, apud 

ConstituiÇão Anotada, vol. I, 1956, ALCINO PINTO 

FALCÃO e JOSÉ DE AGUIAR DIAS, pags. 43 e 91). Dai 

porque, longe de pretender o Estado-membro, pela 

sua constituição, restringir ou excluir a ação co~ 
titucional dos poderes federais, ou, verbi ~, 

regular, alterar as funções do Congresso Nacional, 

do Presidente da República ou dos Tribunais Fe-

derais -- tal como mencionado no voto do ilustre 

Ministro CARLOS MARIO VELLOSO, através das pala-

vras de PIRES E ALBUQUERQUE -- a intenção foi ev~ 

tar, INTERNAMENTE, a subtração do juizo constitu-

cional aos seus dignitários, atribuindo-se ao Tri 

bunal de Justiça competência originária para o p~ 

cessamento e julgamento daqueles. Essa competên-
cia é, como já disse, para melhor amparar o exer-

cicio de certas atividades públicas, em razão do 

caráter dos cargos ou funções, como um dever de 

justiça que o processo penal abriga, evitando-se a 

subversão resultante de que os escalões inferio-

res possam ou devam julgar os seus superiores (Cf. 

ALCALÁ-ZAMORA, obra e lugar citados). Veja-se, por 

exemplo, sobre determinação de competência, o art. 

78, 111, do Código de Processo Penal, onde se lê 

que, no concurso de jurisdições de diversas cate-

gorias, predominará a de mai\r graduação; o art. 

84, da competência pela prer~Ogativa de função; e 
, r 
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o art. 87, que determina o orgao judicante compe-

tente, sem eiva de inconstitucionalidade, ressal-

vada a competência do Tribunal do Júri nos crimes 

dolosos contra a vida. Aliás, o Supremo Tribunal 

Federal Já pacificou a sua jurisprudência a esse 

respeito, nos vários pontos. A C.F. proíbe o foro 

privilegiado e a lei não pode dispor em contrário. 

Mas não se deve confundir foro privilegiado com 

"",.foro por prerrogativa de função, institui do no in 

teresse da Justiça (Cf. RE n Q 75.82l/SP., RTJ 67/ 

579, ,. 5857/RJ, RTJ 68/316, RE 74.381/SP, RTJ66/ 

913 - destaque para os votos do Ministro XAVIER DE 

ALBUQUERQUE). Na espécie dos autos, sobrevindo a 

notitia criminis contra o Governador de são Pau-

lo, verificou o Ministro TORREÃO BRAZ, relator do 

caso, que embora sendo este afeto à Justiça Fe-

deral, ao Tribunal Federal de Recursos não compe-

te julgá-lo, por não contemplado expressamente na 

tábua de sua competência ori.ginária, o que leva-

ria aquela autoridade a ser processada e julgada 

perante um dos juizes federais da respectiva se-

çao. A respeito dessa particularidade, ou seja, o 

julgamento pelo Tribunal Federal de Recursos sem 

previsão legal expressa, teria dito o Ministro OS 

WALDO TRIGUEIRO tratar-se de u'a exorbitância ju-

diciária. Cuidava do caso dos membros do Ministé-

rio Público Federal em face do art. 87, do CPP, d~ 

pois placitado pela Emenda 7/77 (art. 122, I, b, 

in fine). (Cf. RE 75.82l/SP, RTJ 67/382, referên-, 
cia do Min. XAVIER DE ALBUQU~RQUE). O ilustre Re-

, 

( 
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lator encareceu, também, a ausência, em tais si-

tuações, de preceito explicito da C.F., outorgan-

do prerrogativa de foro ao Chefe do Executivo es-

tadual. Mas isso somente evidenciaria inexistir 

confli to entre as normas constitucionais estaduais 

e a C.F., nesse ponto, devendo prevalecer, devido 

a lacuna, as normas supletivas e editadas em bene 

ficio do principio comum do juiz natural, que é de 

"'interesse geral. Leio a respeito a liÇão de FRE-

DERICO MARQUES: 1ISe a competência originária dos 

tribunais superiores e antes garantia que privil~ 

gio, nada impede que as lacunas ou omissões sobre 

o assunto sejam cobertas pela analogia ou pelos 

principias gerais de direito. Em se tratando de 

competência privilegiada ou especial, seria apli-

cável a regra sobre os casos de direito estrito, o 

que, porem, não acontece, quando SE CUIDA DE G~ 

TIA. Além disso, na sistemática cientifica do d~ 

reito processual moderno, os casos de competência 

originária não mais configuram um juizo especial, 

como outrora se entendia, e sim, cano ensina LIEBMAN, 

mera competência funcional (nota 1n CHI~A,Inst. 

de Dir. Proc. Civil, vaI. 11, pág. 267), onde se 

não aplicam os canones relativos à discriminação 

de atribuições entre o juizo comum e o especial. 

Em muitas ocasiões, nesse assunto, quando há dúv~ 

da sobre a competência de um tribunal superior em 

face de juizo inferior, dejde_se por aquela, co-

mo bem ensina BELLING." (O ra ci tada, pág. 203). 

Se há. p01S, um INTERESSE G,RAL e mesmo de UTILI-
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DADE PÚBLICA, na preservaçao do principia (pois 

assim já decidiu o SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 

1874, segundo PAULA PESSOA, Código de Processo Cri-

minaI, pág. 195, nota 1905, e sustenta a melhor 

doutrina, estrangeira e brasileira, representada 

por FAUSTIN HÉLIE. LIEBMAN. CHIOVENDA, ERNST BELLIffi, 

COSTA MANSO e JOSÉ FREDERICO MARQUES), não atentaria 

contra o disposto no art. 125, IV, da C.F., a ma-

>', nutenção do juiz natural na justiça penal. com o 

seu caráter de controle a prior! da pretensão pu-

nitiva do Estado, já que, nem o S.T.F., nem o T.F.R., 

foram aquinhoados com tal competência originária, 

mesmo implicitamente. Reforça a posição aqui de-

fendida o fato de não legislar a Constituição de 

são Paulo, nos textos examinados, sobre direito 

processual (art. 3 2 , XVII, b, C.F.), pois apenas 

contém preceito inerente à nossa organização poli 

tica, decorrente do principio da independência e 

harmonia dos poderes, conforme salientou o Minis-

tro TORREÃO BRAZ. Na verdade, quando se trata de 

crime comum imputado a Governador, sempre existiu 

em nosso direito constitucional o juizo prévio de 

acusação, pela Assembléia Legislativa, regra que, 

contrariamente à opinião do eminente Relator, é vi;. 

lida, data ven1a, mesmo em se tratando de crimes 

que atinjam a esfera juridiCa da União, sob pena 

de, pelo seu desrespeito, ~onsumar-se verdadeira 

intervenção do Poder cent~hl no Estado-membro, fo 

ra dos casos previstos no 'art. 10 e incisos, da 

C.F. É certo que o ilust,~ado 
."J 

( 
( 

Relator tem respal-
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do no conhecido magistério de PONTES DE MIRANDA 

(Cf. Comentários à Constituição de 1967, Tomo lU, 

pago 358). Mas de minha parte confesso nao achar 

viável, na exegese do texto (art. 83), tal orien-

tação, pois ali não se dispõe, expressamente, so-

bre a ampliação, ou não, das prerrogativas, do â~ 

bito estadual ao federal, sabendo-se que a Súmula 

STF nº 3 cogita, tão só, das imunidades concedi-

das a deputados estaduais. Por outro lado, há va 

liosas opiniões divergentes, entre as quais citam 

-se a de RAUL MACHADO HORTA e CARLOS MAXIMILIANO. 

o primeiro afirma que tal seria a destruição das 

imunidades por via oblíqua, não contemplada em r~ 

gra constitucional expressa, afetando, irremedia-

velmente, a independência do Poder Legislativo, a 

forma republicana representativa. E o segundo, adrnl 
tindo que, pelo menos dentro das raias do Estado que 

representam, deveriam os membros das Assembléias 

Regionais ficar livres de constrangimentos por 

parte de autoridades administrativas ou judiCiá-

rias do Pais (CF, RDP 3/60 e Comentários à Consti 

tuição, vol. 11, pág. 57, apud ROBERTO ROSAS, Di-

reito Sumular, 1978, págs. 6/7). Retomo o curso 

do voto, para dizer que as normas da C.F. incorp~ 

radas ao direito constitucional legislado pelos E~ 

tados (C.F., art. 200), no caso do art. 83, sobre 

o foro por prerrogativa de função, sobrepujam o 

conteúdo processual, o que as põe ao abrigo de 

qualquer censura, conforme vem decidindo o S.T.F. 

(RE 75.821-SP., RTJ 67/580)j Voto, pois,pelaccm-

cJ' , • 
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petência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de são Paulo, para onde devem ir os autos, por de-

cl inatória." 

(AÇÃO PENAL Nº 37 - SÃO PAULO) 

A matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que 

decidiu pela competência, ao tempo, do Tribunal Federal de Re-

cursos, atravé~ de interpretação construtiva, quando abriu mao 

de fazê-lo em prol da sua própria competência, como Corte com j~ 

risdição nacional e capaz de absorver, no particular, também a 

questão federal envolvida. 

É como voto. 

'2.39.010.28/46 
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AÇÃO PENAL NQ 04 - SÃO PAULO 

AUTOR 

RÉU 

ABDO ANTÔNIO HADADE 

ORESTES QUÉRCIA 

v o T O 

MINISTRO TORREÃO BRAZ : - Autores ilustres, como PON 

TES DE MIRANDA, entendem que, nos crimes comuns, é defeso as 

Constituições estaduais estabelecer lia necessidade de apreci~ 

ção da procedência da acusação pela Assembléia Legislativa" 

Para o saudoso jurista citado, seria absurdo fazer depender 

do juizo de acusação o processo contra o Governador que assa~ 

sinou o Presidente da República ou que cometeu crime contra 

a existência do Brasil ou que jogou bombas nos quartéis do 

Exérci to. 

Causa, realmente, perplexidade que a Constituição da 

República não tenha previsto a hipótese, destacando-a das de 

mais, em que o Governador comete delito contra a União ou os 

chefes dos seus respectivos Poderes. 

E diante deste silêncio do Estatuto premo da na-

çao, o que os o mo-

12.39.010.28/46 
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delo, inserindo, na sua Constituição, o juizo de acusaçao e o 

juizo de cogniçao, o julgamento politico a preceder o julgame~ 

to juridico como forma de assegurar a autonomia estadual e de 

prevenir o perigo de quebra da ordem e da paz no seio da Admi-

nistração. 

o ideal seria, de lege ferenda, - e isto contribuiria 

para o aperfeiçoamento e maior equilibrio do regime federati-

vo - a existência de preceito expresso prescrevendo que os 

Governadores dos Estados-membros, nos crimes graves contra in 

teresses da União, seriam submetidos ao juizo acusatório da câ 

mara dos Deputados, porque constitulda de representantes de to 

da a federação. Inexistindo, porém, norma com tal conteúdo, 

não há sOlução outra para o problema a nao ser a intervenção 

federal (ConstituiÇão de 1988, art. 34). 

Conforme afiançado pelo eminente Ministro Relator, a 

Constituição do Estado de são Paulo, nos crimes de responsabill 

dade como nos crimes comuns, estabelece que a denúncia contra 

o Governador deve ter a sua procedência reconhecida por dois 

terços dos membras da Assembléia Legislativa. Esta regra há 

de ser observada, porque segue o modelo federal e se inspira 

em principio já consagrado em nosso direit . 

Acompanho o 

12.39.010.28/46 

Ministr~~ 
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AÇÃO PENAL Nº 04 - SÃO PAULO 

SEGUNDA PRELIMINAR 

v O T O 

14.09.89 
C.Especial 

CONSTITUCIONAL. PENAL. GOVERNADOR DE ESTADO. CRIME COMUM, 
CONTRA A HONRA. COMPETÊNCIA DO S.T.J .. NECESSIDADE DE 
PRONUNCIAMENTO PRÉVIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

o EXMO. SR. MINISTRO CARLOS M. VELLOSO: - Sr. Presiden 
te, a regra que se inscreve na Constituição do Estado de são 
Paulo, de exigir como condição de admissibilidade da ação penal 
contra o Governador a declaração da procedência da acusação,por 
parte da Assembléia Legislativa, não afronta, ao que me parece, 

qualquer dos principios constitucionais limitadores do poder 
constituinte decorrente, ou estadual, a que se referiu com pr~ 

priedade o eminente Ministro Relator. Isto porque a Constitui -
ção Estadual, no ponto, conforma-se com a simetria federal que 
é própria do federalismo. No caso, esta simetria decorre dos 
artigos 86 e 151 da Constituição Federal. 

o eminente Ministro Torreão Braz trouxe ao debate que~ 
tão interessantlssima. Na verdade, autores da maior suposição 
em tema de Direito Constitucional, entendem que o poder consti-
tuinte decorrente não pode impor restrições à ação da Justiça 
da União nos crimes praticados, por exemplo, contra a própria 
União. No caso, entretanto, não se trata de crime deste tipo, 
já que estamos a examinar um crime contra a honra: há uma quei-
xa crime oferecida contra o Governador do Estado por um 

dão, nada mais. ~~ 
/ 
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o eminente Ministro Gueiros Leite trouxe ao debate o 
seu brilhante voto proferido na Ação Penal nº 37, em que S. Exa. 
entendeu que a competência para julgar - e interessante, o caso 
foi também do Governador de são Paulo, o Governador de são Pau 
lo estava posto aqui como réu, naquele caso também - S. Exa. 
trouxe então seu voto pela incompetência do então Tribunal Fede 
ral de Recursos para julgar o Governador. Na ocasião, votei di 
ferente de S.Exa., fiquei vencido, porém a tese por mim susten-
tada acabou sendo acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. 

o EXMO. SR. MINISTRO GUEIROS LEITE (APARTE) (INAUnÍVEL) 

O EXMO. SR. CARLOS M. VELLOSO Quero apenas, eminen 
te Ministro Gueiros Leite, mostrar que nao estou em contradição. 
Estou coerente. Quero dizer o seguinte: na verdade, votei pela 
competência do então Tribunal Federal de Recursos para julgar o 
Governador de Estado, porque a acusação que pesava contra o en 
tão Governador do Estado de são Paulo era de um delito contra a 
União Federal, ou contra Empresa Pública, ou Autarquia Federal. 

Quero dizer, entretanto, que nao incorro em contradi 
çao, estou coerente: entendia que o Tribunal Federal de Recur 
sos era competente, da mesma forma como estou entendendo agora 
ser o Superior Tribunal de Justiça competente para julgar esta 
açao. Uma coisa é a competência; outra é depender a admissibili 
dade da ação do acolhimento da acusação por parte da Assembléia 

Legislativa. 

Naquela epoca, nao foi preciso discutir a questão, e 
por isso nao me manifestei a respeito. 

Com essas brevíssimas considerações, adiro ao voto do 

Sr. Ministro Relator, que esgotou o tema e faz justiça a fama 

de S.Exa. 
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2' PRELIMINAR - V O T O 

Corte Especial 
14.09.89 

o SENHOR MINISTRO BUENO DE SOUZA: Senhor Presidente, 

a tudo que já foi brilhantemente desenvolvido, só me ocorre a-

crescentar que bem se compreende a exigência de préViO pronunci 

amento do Poder Legislativo, num regime presidencial, como o 

brasileiro, porquanto o governador é eleito por sufrágio uni ver 

sal. 

Sendo assim, o pronunciamento jurisdicional a respei-

to de ilícitos penais poderia, pela deturpação eventual da ati-

vidade acusatória e da própria jurisdição, vir a abalar a pre-

ponderância que no regime democrático deve ter o voto popular, 

como manifestação da soberania nacional. 

o juízo prévio da Câmara dos Deputados a que corres-

ponde, no plano local, o da Assembléia Legislativa (como quer a 

Constituição Estadual) se impõe como providência inarredável, 

como de resto ficou minuciosamente demonstrado pelo d. voto do 

eminente Ministro JOSÉ DANTAS, que juntamente com os pronuncia-

mentos anteriores proferidos, subscrevo. 

acsr/ 
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2ª PRELIMINAR - VOTO 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO:-Sr.Presidente, 

o voto do eminente Relator é brilhante. Examinou a matéria com 

percuciência, tendo em conta os textos constitucionais anterio -

res e sua adaptação aos vigentes.Na verdade,se,no tocante ao pr~ 

cessamento do Presidente da República no caso de crime comum, e 

necessaria a aceitação da denúncia pela Câmara, a fim de que o 

processo possa iniciar-se. É lógico, razoável, que os textos cons 

titucionais estaduais copiem o modelo federal, estabelecendo ictên 

tica medida quanto ao processamento dos chefes dos Poderes Execu 

tivos Estaduais. O único tópico, que deixo em aberto, para exame 

mais detido, diz respeito aos crimes praticados pelos Governado-

res em detrimento da União, das Autarquias e das .Empresas Públi-

cas Federais. Nesse caso, parece-me que o processo pode instau -

rar-se independentemente de prévia licença da Assembléia Legisl~ 

tiva. Porque se assim não for, poderá ocorrer interferência do 

Estado no tocante ao sistema federativo e aqueles crimes que re-

fletem no âmbito do Poder Federal não podem ficar sujeitos a um 

prévio trancamento por parte de órgãos estaduais, ou seja,das As 

sembléias Legislativas. 

Sob o regime da Constituição anterior,segundo me recordo,o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que o antigo Tribunal Federal 

de Recursos era competente para julgar os Governadores de Estado 

em tais casos, isto é, de crimes praticados em detrimento do ser 

viço da União, Autarquia e Empresa Pública Federal. Isso ocorria 

independentemente de prévia licença das Assembléias Legislativa& 

Não me lembro de nenhum caso em que tenha ocorrido,pedido de li-

cença àquelas Assembléias Legislativas. 

Penso,no entanto,que tal posicionamento nao entra em con -

fronto com ° brilhant1ssimo voto do eminente Relator.É apenas um 

adendo,a fim de que possa,no futuro,examinar essa outra questão 

que, a meu ver, é também de grande importância. 

voto do ilustre Ml-
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P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 

AçAo PENAL NO 04 - sAo PAULO 

v O T O 
P R E L I M I N A R 

C. Esp. 
14.09.89 

O EXMO. SENHOR MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI: 

Sr Presidente, não há dúvida nenhuma, é uma tradição 
do Direito Constitucional Brasileiro, a prévia admissibilidade, 
pelo Poder Legislativo, de acusação contra o Chefe do Executivo 
Federal nas infrações penais comuns. 

A Constituição de 1946, tratava da matéria no artigo 
88, mandamento que se repetiu na Emenda Constitucional de 1967 e 
atualmente está contido no artigo 86 da vigente Carta Magna. 

No mesmo diapasão estabeleceram-se as Constituições! 
estaduais. 

A Constituição de São Paulo determina em seu artigo 
39, que nos crimes comuns, o Governador será processado e julga-
do pelo Tribunal de Justiça, após seu afastamento pela Assem 
bléia, pelo voto de dois terços dos seus membros. 

Assim, Sr. Presidente, como bem entendeu o ilustre 
Ministro Relator, considero indispensável a admissibilidade da 
acusação, no caso em exame, contra o Governador do Estado de São 
Paulo, pela Assembléia Legislativa, na forma prevista em sua dis 
posição constitucional. 

Com estas breves consideraç6es, acompanho o eminente 
Ministro Relator em seu voto-preliminar. 

É como voto. 
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2ª PRELIMINAR 

v O T O 

O EXMO. SR. MINISTRO JESUS COSTA LIMA: 

Sr. Presidente, acho que nada mais precisaria 

acrescentar ao voto brilhante do Ministro JOSÉ DANTAS. 

A Constituição dispõe: 

"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração 
de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da 
República e os Ministros de Estado; 

E, no art. 86, acrescenta: 

"Admitida a acusação contra o Presidente da República, por 
dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a 
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de 
responsabilidade. 

" 

Enquanto isso, já no art. 25, disse que os Estados 

" 

organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 

mas observados os princípios da edera1. 
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Creio que, se a Constituição do Estado de São Paulo 

contém dispositivos semelhantes, está apenas se afeiçoando ao 

Sistema Federal. 

Ora, se esta exige quanto 80 Presidente da República 

a prévia licença da Câmara dos Deputados, nada mais natural que, 

se a Constituição do Estado de São Paulo contém norma semelhante, 

seja ela observada. 

Dito isto, ad voto do Senhor Ministro Relator. 
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AÇÃO PENAL NQ 04 - SP 

v O T O (2' PRELIMINAR) 

O EXMO. SR. MINISTRO CARLOS THIBAU: Sr. Presidente, 

o crime de que se cuida, embora imputado a Governador Estadual é, 

em principio, crime comum, sendo competente a Uniêo para legis-

lar sobre as normas processuais respectivas. Por isso é que, inde-

pendentemente de estar, ou nêo, prevista na Constituição Estadu-

al a prévia licença da Assembléia Legislativa para o processo p~ 

nal, parece-me que este Tribunal, como Tribunal Nacional que é, 

e não simplesmente Tribunal Federal, deva aplicar analogicamente 

o preceito constante do art. 86 da Carta atual, que é de cunho 

processual, estabelecendo, então, aquele paralelismo a que se re 

feriu o Sr. Ministro Carlos Mário Velloso. 

Nestes termos, acompanho o eminente Ministro Relato~ 
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AÇÃO PENAL Nº 04/SÃO PAULO 
2" PRELIMINAR 

v O T O 

o EXMº SR. MINISTRO NILSON NAVES: - Sr. Presidente, 
se esse é o modelo na área federal, nada impede a sua adoção na 
área estadual. A Câmara, tribunal de pronúncia, o Senado ou o 
Supremo, tribunal de julgamento, dependendo da espécie de crime. 
Com a nova ordem constitucional, fiquei na dúvida se este Supe-
rior Tribunal de Justiça estaria preso a uma autorização de órgão 
estadual para instaurar o processo-crime. Afastei a dúvida - e 
aqui tomo de empréstimo o fundamento do Sr. Ministro Carlos Thi 
bau -, porque o Superior Tribunal não é, principalmente, um tri-
bunal federal, como era o Tr ibunal i='ederal de Recursos, mas, sim, 
um tribunal nacional. 

Acompanho o douto voto do Sr. 
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AÇÃO PENAL Nº 04 - SÃO PAULO 

2ª Preliminar 

v O T O 

O EXMº SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: Sr. Presidente 

apenas uma observação após as brilhantes manifestações ante rio-

res. Não vejo sequer a omissão, que foi lembrada pelo Senhor 

Ministro Torreão Braz, da Constituição vigente a respeito, po~ 

que o art. 25 da nossa Constituição atual, ao tratar da organ! 

zaçao dos Estados Federados, diz: "organizam-se e regem-se p!:. 

las Constituições e leis que adotarem, observados os principios 

desta Constituição." Ora, são principios desta Consti tuição 

expressos no art. 51 e no art. 86, que o Juizo de admissibilida 

de nas açoes penais contra Governador é das Assembléias Legisl~ 

tivas, quando as Constituições Estaduais estabelecerem a respe! 

to. 
Acompanho o voto do eminente Sr. Ministro-Relator. J 

/1 

/ 

Relator do processo o Exmº Sr. Ministro José Dantas. 
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AÇÃO PeNAL NO D4-SÃO PAULO 

20 PRELIMINAR - VOTO 

O SR.MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO: - Sr. presidente. É a 
primeira vez que este Tribunal examina ~atéria de tão alta relevên 
eia. 

Pelos votos r.olhidos até agora, todos na linha do pensame~ 

to do eminente Ministro Relator, a preliMinar já está vitoriosa. 
contu~o, refletindo sohre o tema, peço vênia, para discorriar dos 
doutos colegas que me antecederam. 

Na vigência 08 Constituição anterior, os Governad0res dos 
Estados, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, eram proce~ 

sados e julgados, originariamente, pelos respectivos Tribunais de 
Justiça e o Presidente da RepGblica, SBlJ Vice, os Deputados e Sen~ 
dores, os Ministros de Estado e o Procurador-Geral da Repú~lica,p~ 
lo Supremo Tribunal Federal. 

A atual Constituição, em seu art.IOS, inciso I, letra "a" 
estabelece que a competência para processar e julgar Governadores 
de Estado é da nossa Corte, permanecendo com os Estados processar 
e julgar os crimes de responsabilidade, isto é, aqueles que di~em 

respeito à administração da coisa p~blica. Para estes crimes,estolJ 
em que a Constituição Estadual deve enumerá-los e estabelecer o 
juízo de admissibilidade, co~ pedido de licença ao Poder Legislatl 
vo, a exemplo do modelo federal. 

Quanto aos crimes comuns, penso que o Legislador Constitu-
inte, ao deslocar a competência para este Tribunal, o fez,exatame~ 
te para evitar a influência da política local, que reflete, por 
~ais isentos que sejam, no espírito dos juízes dos tribunais. 

Nesta linha de raciocínio, entendo não ser necessário per-
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correr o juizo rie admissibilidade previsto no modelo federal, uma 
vez que para este a Constituiç~o o prevê, ao passo que silenciou 
quando se referiu ao processo de Governadores. 

Com estas breves consideraçôes, pedindo vênia mais uma vez, 
rejeito a preliminar. 

É como voto. 
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AçAO PENAL Nº 04 - sAo PAULO 

v O T O (2' PRELIMINAR) 

o SR. MINISTRO ASSIS TOLEDO: Como bem demonstrou o emi 
nente Ministro José Dantas, 
ção do Estado de São Paulo, 
harmoniza perfeitamente com 

no seu brilhante voto, a Constitui 
no art. 39, contém preceito que se 
a redação do art. 86 da Constituição 

vigente. O que não é novidade porque vem de outras constituições 
anteriores esse mesmo princípio. Portanto, inexistindo inconsti-
tucionalidade nessa norma da Constituição Paulista, não há como 
fugir da aceitação da tese de que para processar o Governador, 
tanto nos crimes de responsabilidade como nos comuns, há que se sub-
meter a acusação ao juízo prévio de admissibilidade por parte da Assem 
bléia Legislativa. 

Acompanho o voto do eminente Ministro-Relator. 
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AÇAQ PENAL 

RELATOR 
AUTOR 
RÉU 

Nº 04 -sAo PAULO - (REGISTRO 89.0008240-0) 

O EXMº SR. MINISTRO JOSÉ OANTAS 
ABDO ANTONIO HADAO 
ORESTES QUÉRCIA 

VOTO-VISTA 
(VENCIDO) 

O EXMº SR. MINISTRO EOSON VIDIGAL: Senhor Presi 

dente, entende o eminente Relator que, sem licença prévia da As 

sembléia Legislativa não pode o Governador de Estado ser proce~ 

sado e julgado originariamente por este Superior Tribunal de 

Justiça. 

Tanto Sua Excelência quanto a quase unanimidade 

que lhe apoiou até aqui. entendem que se os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e Leis que adotarem, observados os princípios 

da Constituição Federal, conforme inscrito no Art. 25 das Dispas! 

ções permanentes, podem as Constituições Estaduais, por sua ve~ 

instituir um juízo de admissibilidade que, a exemplo do modelo 

federal, condicione o processamento e jul~amento do Chefe do p~ 

der Executivo à decisão prévia de um colegiado político na hip~ 

tese de crime cujo processamento e julgamento é da competência 

originária de uma corte federal de justiça. 

Realmente, no caso do Chefe do Poder Executivo 

federal dispõe a Carta Magna que 11 admitida a acusação contra o Presi 

dente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele subme 

tido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais 

comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade". CC.F., 

Art. 86, IIcaput ll ). 

o legislador constituinte entendeu que o titular 
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de cargo executivo comete dois tipos de crimes - o de responsa-

bilidade que é inerente ao exercício de suas funções e cujo pr~ 

cessamento e julgamento não prescinde de dosagem política e a 

infração penal comum inerente a qualquer pessoa que deve ser 

processada e julgada por autoridade judiciária competente. No 

caso específico do Presidente da Rep~blica, diz a Constituição 

Federal que o processamento e julgamento começa e termina no Su 

premo Tribunal Federal, na hipótese de infração penal comum mas 

somente se dois terços da Câmara dos Deputados admitir a 8CUS8-

ção. 

o Presidente da República acumula as funções de 

Chefe de Estado com as de Chefe de Governo, sendo acatado pela 

tradiç~o como Primeiro Magistrado e Chefe Moral da Naç~o. Tanto 

dele quanto de qualquer cidadão investido em função de autorid~ 

de pública há que se esperar, no mínimo, conduta irrepreensível, 

despreendimento pessoal e devoção extremada à causa pública. 

Pelos erros que possa cometer na administração 

da coisa pública está sujeito o Chefe do Poder Executivo a que 

qualquer cidadão o denuncie perante a Câmara dos Deputados, a 

qual se acolhida a acusação, transfere para o Senado Federal ares 

ponsabilidade do processo e julgamento. No caso das infrações 

penais comuns, como já registrei, se for admitida a acusação, a 

competência para processar e julgar é do Supremo Tribunal Fede-

ralo 

Penso que estamos de acordo, até aqui! 

A mim soa muito distoante, porém, o entendimento 

de que a competência originária de uma Corte federal de justiça 

11.39.010.28/46 
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para processar e julgar um cidadão acusado de crime comum, ain 

da que investido transitoriamente no cargo de Governador, fique 

condicionado à votação prévia de um colegiado político local. 

Sabemos o quanto a independência e a harmonia e~ 

tre os Poderes se confundem nos Estados. As injunções locais 

são geralmente muito forte e só um desconhecedor das malandra 

gens da política neste nosso tempo pode admitir que uma Assem-

bléia Legislativa possa consentir num processo penal contra o 

Governador que esteja composto politicamente com a maioria das 

seuS Deputados. 

o Governador de Estado que for hábil o suficien 

te para distribuir entre os seus aliados políticos na Assembléia 

Legislativa as alegrias do poder - e quase todos sempre o são 

- terá pelo tempo que durar o mandato um salvo-conduto permanen 

te, disporá de uma imunidade processual ampla, podendo até, se 

quiser, praticar os maiores descuidos, imprudências ou imperí-

cias, omissões ou homicídios e nada lhe acontecerá. Suponhamos 

que um bando de delinqOentes, ainda não muito bem conhecido na 

praça, até mesmo por não estar ainda exposto aos refletores da 

falta de primariedade e todos julgando que ainda possuem bons 

antecedentes. Nós sabemos que as eleições ao ponto em que che 

garam no Brasil não impõem juízo de admissibilidade nenhum e que 

a grande maioria do eleitorado, pobre e iletrado, tende a sens! 

sibilizar-se geralmente com o discurso mais irresponsável. 1ma 

ginemos um grande cartel desses de tóxico~ por exemplo, entran 

do numa campanha eleitoral num desses pequenos e ainda atrasa 

dos Estados da Federação. 

Não é ficção, é possibilidade política. Um sal 

vo-conduto como esse compensa como investimento para os grupos 
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de marginais refinadas, que já atuam em outros setores da vida 

do País, estimulados pela impunidade ainda resultante da fragi-

lidade da nossa políCia judiciária. 

A nova Constituição deslocou para uma corte fe-

deral e superior de justiça, no casa a nossa, a competência que 

era até então originária dos Tribunais de Justiça dos Estados. 

E até fazia sentido - os Governadores respondendo pelos crimes 

comuns perante os Desembargadores, num foro privilegiado em de-

corrência da função. 

Mas, agora, nesta nova ordem constitucional,veio 

a mudança e a meu ver, data venia, não cabe invocar na espécie 

o parâmetro federal. Pensemos juntos. A Constituição Federal e~ 

tabeleu juizo de admissibilidade da Câmara Federal para admitir 

ou não acusação nos casos de infraçôes penais comuns contra o 

Chefe do Poder Executivo Federal. Admitida a acusação,processa-

se e julga-se o Chefe do Poder Executivo Federal, originariame~ 

te, perante o Supremo Tribunal Federal. 

No caso dos Governadores dos Estados não faz sen 

tido, data venia, que o Superior Tribunal de Justiça, órgão do 

Poder Judiciário da União Federal, seja encabrestado pelas As-

sembléias Legislativas dos Estados, deixando-se que, ao juizo 

das conveniências políticas de suas maiorias, os Governadores 

dos Estados sejam processados ou não pelos crimes comuns que co 

meterem. 

o condicionamento do processo e julgamento do Pre 

sidente da República pelo Supremo Tribunal Federal ao juizo de 

admissibilidade da Câmara dos Deputados está colocado de forma 
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indubitável na Constituição de 1988. 

o mesmo, porém, não se dá em relação aos Governa 

dores dos Estados nas hipóteses de crimes comuns. 

Penso que o legislador constituinte deslocou a 

competência originária dos tribunais estaduais para o patamar 

do judiciário federal exatamente para permitir maior eficácia 

na prestação jurisdicional, de modo a que os Governadores esta 

duais, tendo um foro privilegiado e distante das injunções na 

turais da sua geografia pOlítlca, possam ser processados e jul 

gados de forma mais justa e mais serena, evitando-se que pres 

sões Ou até paixões locais precipitem pré-julgamentos no seio 

da opinião públlca, comprometendo mesmo a ordem oública, a indis 

pensével harmonia entre os poderes locais e a necessária seg~ 

rança imprescindivel ao cumprimento dos julgados. 

Trata-s~ portanto, de uma garantia e n~o de um 

privilégio! Um Governador não pode ser refém de injunçôes poli 

tico-partidárias, exposto a um juizo de admissibilidade despr~ 

vida das salvaguardas de ordem técnica. 

Toda Jurisprudência invocada até aqui neste jul 

gamento se baseia an textos cxrstib.ri.cra:is revogados. Agora há uma nOva 

doutrina e a jurisprudência não pode contrariar a doutrina. 

Antes tudo se passava dentro dos limites da auto 

nomia de cada Estado. O Governador de Estado ers processado e 

julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado, me 

diante licença-prévia da Assembléia Legislativa do Estado. Em 

nada a União Federal comparecia ou interferia. 

Agora é diferente. O legislador constituinte fe 

deral entendeu de deslocar o processo e julgamento dos Governa 

dores estaduais para um Tribunal da União Federal. pergunta-se: 
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para exercer essa competência que lhe é atribuída explicitame~ 

te pela Constituição Federal pode o Superior Tribunal de Justi 

ça, que é uma Corte federal, ter que pedir licença antes a um 

colegiado estadual, político, não técnico, de patamar estranho 

e inferior? Onde está sequer implícita essa condicionante na 

Constituição Federal? 

Os Governadores dos Estados tem direito a serem 

processados e julgados, originariamente, em caso de crime comu~ 

por este Superior Tribunal de Justiça. 

Oeixá-Ios à mercê das conjuminências políticas 

locais, sujeitos permanentemente a composições casuísticas e 

a concessões a aliados eventuais - tudo para não correrem o ris 

co, sempre iminente, de sofrerem as injustiças de possiveis pro 

cessas que, ·se instaurados, os afastariam de seus cargos, cons 

titui violação de direito individual, que pode gerar constrangl 

menta ilegal, reparável por !!habeas corpus". 

Sem a licença prévia do colegiado político, fica 

o Governador acusado com a segurança de que toda a den~ncia ou 

queixa-crime intentada perante este Superior Tribunal de Justi 

ça só pode orosperar se revestida dos evidentes indícios da 

real existência do crime em tese. Não será a mera suspeita ou 

a acusação sem prova. 

Essa garantia constitucional do Governador de 

Estado em ser processado e julgado, originariamente, por uma 

Corte federal, sem depender de licença prévia da Assembléia do 

Estado, além de ser inibidora de estripulias políticas locais 

é estimuladora a que todos os homens p~blicos não se descuidem 

em transgressões, por mínimas que sejam, aos preceitos legais. 

Isto porque chegando aqui a den~ncia ou a queixa, e havendo 
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crime em tese a apurar, a ação penal será instaurada e o aeu 

sado afastado do exercício do cargo. 

Repito que não vejo sentido em se condicionar a 

competência do Superior Tribunal de Justiça à deliberação de 

um órgão local, em detrimento de um Poder da União Federal. 

Pode uma norma local, ainda que de estatura cons 

titucional, restringir a competência processual do Superior 

Tribunal de Justiça? A Constituição Federal não autoriza, co-

mo a faz expressamente em relação ao Presidente da República, 

o juízo da admissibilidade pelas Assembléias Legislativas Es 

taduais na hipótese dos crimes comuns imputados 80S Governado 

res Estaduais. 

Sente-se que nesse caso, as disposições estaduais 

não se harmonizam com o parâmetro federal. 

o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade 

de se pronunciar afirmando que uma norma estadual não pode i~ 

ter ferir naquilo que a norma federal não lhe autoriza expres 

samente (RTJ 100/1003). 

o Relator da representação nº 1.091-PA, Ministro 

Rafael Mayer, ementou assim: "Competência. Tribunal Regional Elei 

toral. Vereadores (número). Suplentes. (Convocação) . Lei estadual 

nº 4.827-79 - (inconstitucionalidade). 1. - E inconstitucional a lei esta 

dual que confere aos Tribunais Regionais Eleitorais a atribuição de fixar 

o número de vereadores de cada Município, pois as atribuições respectivas 

são fixadas pelas normas constitucionais e legais, da ordem federal. 2._ 

E inconstitucional a lei que dispõe sobre convocação de suplentes para 

completar vagas na mesma legislatura, posto que implica em alterar dire 

tamente a composição pOlítica do Município, com abstração do sufrágio di-
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reto e universal. 3. - Representação julgada procedente em parte." 

"Mutatis Mutandis" é a mesma situação. De um la 

do, a Constituição Federal dispondo expressamente, sem nenhuma 

outra ressalva que o legislador constituinte se quisesse bem que 

poderia fazer, como aliás o fez em relação, por exemplo, a imu 

nidades de deputados estaduais e até de vereadores. 

Pois bem, de um lado a Constituição Federal afir 

mando - IISão Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Le 

gislativo, o Executivo e o Judiciário", (Art. 2Q)j "São órgãos do Poder 

Judiciário: I - o Supremo Tribunal Federalj 11 - o Superior Tribunal de jus 

tiçaj ( ... )11, (Art. 92) j "Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 1- pr~ 

cessar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos 

Estados e do Distrito Federal ( ... )", (A r t. la 5, I, "a"). 

E em nada mais adentrou quanto a isso o legisl~ 

dor constituinte. 

De outro lado, as Constituições Estaduais, nor 

mas locais portanto, dispondo, a exemplo desse do Estado de 

São Paulo, que se o Governador do Estado cometer um crime comum 

só poderá responder por esse crime se a maioria da Assembléia 

Legislativa, que é um colegiado sujeito a composições e conveni 

ências políticas, quiser. 

Não deve escapar o registro de que o modelo fed~ 

ral antes se impunha de forma massacrante aos Estados-membros e 

que essa concentração de poderes, anotada em Constituições ante 

riores, se atenuou bastante como decorrência expressiva de nova 

autonomia deferida agora aos Estados. 

~ fácil ver a descentralização se explicitando 

ao longo do texto constitucional, reservando-se à União Federal 

1:1.39.010.28/46 



c c 

VOTO-VISTA - APn NQ 04 -SP 09 
P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
e 80S seus Poderes o mínimo indispensável ao funcionamento do 

País e de suas instituições permanentes. 

~ nessa ótica que leio a Constituição Federal, 

inclusive, nessa novidade do Art. 105, I, "a" - competência or! 

ginária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar 

nos crimes comuns os Governadores de Estado. 

A Constituição Federal trouxe para nós deste Su 

perior Tribunal de Justiça, essa competência originária para 

manter não só os Governadores de Estado, bem como todas as de 

mais autoridades mencionadas no Art. 105, I, "a" a salvo, como 

já assinalei. de juízes e juízos próximos de sua área de influên 

eis. Deu a essas autoridades um foro privilegiado, de alto ní 

vel, por prerrogativa de função. Se trouxe os Governadores dos 

Estados para um patamar tão elevado por que iria condicionar o 

exercício dessa competência originária a um órgão local, que nem 

do judiciário é? 

Admitindo-se, só para argumentar, que o juízo de 

admissibilidade das Assembléias Legislativas mereceria proteção 

da Constituição Federal porque no Art. 22, Parágrafo lJnico, 

está admitida a possibilidade de as Assembléias Legislativas 

legislarem sobre matéria processual, ainda assim não seria o 

caso porque, conforme está escrito, isso ainda dependeria de 

lei complementar. Estou exemplificando com o absurdo apenas 

"ad argumentandum " . Qualquer iniciante sabe que sendo in 

delegável a competência da União não podem os Estados legi~ 

lar sobre matéria fundamental de direito processual. Anoto 

sobre isso que há um brilhante estudo do Professor e Ministro 

Luiz Vicente Cernichiaro, a cujo original me deu a honra de 

acesso. Ele sustenta com maestria e plena razão que o Direito 

Penal e neste caso, também, o Processual continua direito 
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nacional, não havendo, pois, competências concorrentes 

10 

e que, 

assim, "a Lei Complementar só poderá conferir competência aos Estados 50 

mente para definir condutas como infração penal, cominando, é evidente, 

a respectiva pena". 

A matéria processual penal é única e exclus.ivéIrmte federal 

e todos são iguais perante a lei, que, no caso, é federal. O 

Tribunal ao qual a Constituição atribuiu a competência origin~ 

ria para processar e julgar os GOvernadores é federal. 

A instituição nas Cartas estaduais do juízo de 

admissibilidade para uma Assembléia Estadual decidir sobre a 

ação constitucional de um Tribunal federal não se classifica co 

mo norma de imitação e nem como norma de reprodução, ambas admi 

tidas na doutrina do direito constitucional. 

Peço vênia ainda para anotar a lição de José 

Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 5ª 

edição, Editora Revista dos Tribunais, página 530: 

"Nos crimes comuns não nos parece mais possfvel definir 

na Constituição estadual que a admissibilidade do processo dependa de auto 

rização da Assembléia Legislativa, visto como não é mais um órgão judici~ 

rio estadual - o Tribunal de Justiça, como antes - qJe detém a competência 

para o processo e o julgamento desses crimes. A Constituição de 1988 decla 

ra caber, originariamente, ao Superior Tribunal de Justiça, o processo e 

julgamento do Governador dos Estados e do Distrito Federal nos crimes co-

muns (Art.105, l, "ali) e, como aquela Carta Magna, não impôs nenhuma condi 

ção especial de procedibilidade, no caso, o Tribunal não fica na dependê~ 

cia senão da propositura de ação penal que, à primeira vista, parece comp~ 

tir ao Procurador-Geral da República". 

Assim, registrando a maior expressão do meu res 

peito para com as brilhantes colocações feitas pelo eminente 
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~inistro Relator e das demais que se lhe seguiram, peço vênia 

para me juntar ao eminente Ministro José de Jesus, divergindo 

da posição predominante até este momento, pelo que recebo a 

queixe-crime contra Orestes Quércia, atual Governador do Estado 

de São Paulo, nos termos da Constituição Federal, Art. lO~ Inci 

$0 l, letra "ali. 

f: o voto. 

-.Iõõl.- n Q " 
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AÇÃO PEIiIM. N" 04 - sÃO PAULO 

v O T O 

o SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA: - Sr. Presidente: - Ouvi 

com muita atenção o brilhante voto do emímente Ministro Edson Vidi 

galo A mim também me repugna a impunidade dos Governadores em cri 

mes comuns que para serem processados dependem da autorização das 

Assembléias Legislativas. Mas acontece que vejo aqui na Constitui 

çao Federal, a qual devemos obediência, dois grandes obstáculos: 

lº-) O Art. 25, que diz o seguinte: 

"Os Estados organizam-se e regem-se pelas Consti tu~ 
ções e leis que adotarem, observados os principios des 
ta Constituição. I! 

2º-) O art. 86: 

"Admi tida a acusaçao contra o Presidente da Repú 
blica, por dois terços da Câmara dos Deputados, sera 
ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal 
Federal, nas infrações penais comuns. 1I 

Então o que acontece: a Constituição ou as Constituições 

Estaduais terão que se pautar pelas diretrizes da Constituição Fede 

ral e, neste caso, a Constituição Estadual, evidentemente, vai exi 

gir também a autorização da Assembléia Legislativa. 

Por isso, peço vênia ao eminente Ministro Edson 

para acompanhar o eminente Ministro-Relator. 
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AÇÃO PENAL Nº 04 - SÃO PAULO - (REG. Nº 89.0008240-0) 

ADITAMENTO DO VOTO 

O SR. MINISTRO JOS~ DANTAS (RELATOR): Senhor Presiden 

te, a esta altura do julgamento do feito, suspenso com vista 

dos autos, acho por bem aditar o meu voto. 

Apenas desejo atualizar os textos consultados, infor-

mando ao Tribunal os termos em que a nova Constituição do Esta 

do de São Paulo, recém-promulgada, tratou a matéria, no que in 

teressa, verbis: 

"Art. 48 - Admitida a acusação contra o Governador~ 
por 2/3 (dois terços) da Assembléia Legislativa, sera 
ele submetido a julgamento perante o Superior Tribunal 
de Justiça, nas infrações penais comuns, ou, nos cri-
mes de responsabilidade, perante Tribunal Especial. 

12.39.010.28/46 

§ 3Q - O Governador ficará suspenso de suas funções 
I - nas infrações penais comuns, recebida a de 
núncia ou a queixa-crime pelo Superior Tribunal 
de Justiça; 

§ 4º - Se, decorrido o prazo de 120 (cento e vint~ 
dias, o julgamento não estiver concluído, cessará 
o afastamento do Governador, sem prejuízo do pros 
seguimento do processo." -
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EXTRATO OA MINUTA 

APn 04-SP (89.0008240-0) - ReI. O Sr. Ministro José Dantas. 
Autor: Abdo Antônio Hadad. Réu: Orestes Quércia. Advogados: Dr. 
Eduardo Alberto Fernandes e Outros. 

Decisão: A Corte Especial, 
liminar de ilegitimidade ativa de 
cial) . 

por unanimidade, rejeitou a 
parte. (Em 14.09.89 - Corte 

pr~ 

Esp~ 

A Corte Especial, por unanimidade, rejeitou a preliminar de 
ilegitimidade ativa de parte e, por maioria, decidiu que a acusa-
ção deverá ser submetida ao juízo da Assembléia Legislativa do Es-
tado de São Paulo (Em 12.10.89 - Corte Especial). 

Prosseguindo, após os votos dos Srs. Ministros, Relator, 
Gueiros Leite, Torreão Braz, Carlos Ve11oso, Bueno de Souza, Mi-
guel Ferrante, Pedro ACioli, América Luz, Pádua Ribeiro, Flaquer 
Scartezzini, Costa Lima, Geraldo Sobral, Carlos Thibau, Costa Lei-
te, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Dias Trindade e Assis Toledo, 
acolhendo a segunda preliminar para submeter a acusação ao juízo 
prévio da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, e o voto 
do Sr. Ministro José de Jesus, rejeitando-a, pediu vista dos autos 
o Sr. Ministro Edson Vidigal. 

Aguardam os Srs. Ministros Garcia Vieira e Armando Rolemberg. 
Não participaram do julgamento os Srs. Ministros 

Patterson e lImar Galvão. 
William 

O Sr. Ministro Garcia Vieira integra a Corte Especial em 
substituição ao Sr. Ministro José Cândido, que se encontra em gozo 
de férias. 

Votaram integralmente de acordo com o Sr. Ministro Relator 
os Srs. Ministros Gueiros Leite, Torreão Braz, Carlos Velloso, Sue 
no de Souza, Miguel Ferrante, Pedro Acioli, América Luz, pádua Ri-
beiro, Flaquer Scartezzini, Costa Lima, Geraldo Sobral, Carlos Thi 
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bau, Costa Leite, Nilson Naves, Eduardo Ribeiro, Dias 
Assis Toledo e Garcia Vieira. 

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros 
Patterson e lImar Galvão. 

Trindade, 

William 

O Sr. Ministro Garcia Vieira integra a Corte Especial em subs 
tituição ao Sr. Ministro José Cândido, que se encontra em gozo de 
férias. 

Presidiu esta assentada o Sr. Ministro Armando Rolemberg 
(RISTJ, art. 162, § 4Q ), na ausência justificada do Sr. Ministro 
Washington Bolívar, Presidente. 

~~o{~dD-
OFICIALA DE GABINETE 
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