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PREFÁCIO 
AJUSTIÇA É UM SENTIMENTO QUE SE TEM 

E NÃO UM TIPO DE CIÊNCIA QUE SE ADQYIRE 

A construção das garantias processuais é o contraponto 
institucional ao quadro cldssico e histórico da tradicional e in
justa preponderância dos interesses e das estruturas do poder 
estatal nas relações com os indivíduos. Por isso a implantação 
dessas mesmas garantias, inicialmente apenas formais, seguiu 

a declaração solene das chamadas Cartas de Liberdades, como 
método de contenção ou de controle dos atos do Poder Público, 

primeiramente nos procedimentos sancionadores, e depois em 
todos os atos de todos os agentes administrativos. O seu objetivo 
sempre foi é o de evitar as injustiças, tantas vezes clamorosa
mente cometidas. 

Os cinco textos que integram este livro não são te
mas inéditos, porquanto deles já tratei, embora de forma 

mais reduzida e mais rápida, em escritos anteriores. En
tendi que era oportuna a revisita a esses assuntos, com o 
intuito de sua republicação, feitas as adições que me pare
ceram devidas, porque permanecem atuais o seu interesse 

e o seu estudo, uma vez que ainda não se consolidaram, 
tanto nas lições da doutrina jurídica, como nas dos Tribu
nais do País, as considerações dos juristas e dos julgadores 
a propósito de seus conteúdos. 
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Tenho para mim que as análises destes temas estão 
evoluindo, embora lentamente, no sentido de serem apre
sentados como formas atuais e dinâmicas do sistema de 
garantias jurídicas, no domínio do processo judicial e, 
portanto, com a sua implementação diretamente a cargo 
dos julgadores. Esta pode ser uma atitude otimista, mas a 
discussão que se instala nos pretórios de todos os graus, 
bem como nas elaborações intelectuais dos melhores dou
trinadores, indica claramente que se trata de matéria de 
relevância manifesta e objeto de preocupações constantes. 

I 
(JUSTA CAUSA) 

A questão da exigência da justa causa nas iniciati
vas sancionadoras em geral (Tema I) sempre incomodou 
os espíritos dos juristas que com ela lidaram, quer como 
julgadores ou professores, quer como teóricos ou filóso
fos. Todos os pensadores que dedicaram atenção a este 
tormentoso assunto, inclusive os que não tiveram orien
tações ou objetivos jurídicos imediatos - todos eles, na ver
dade - exp;essaram preocupações idênticas, reportando, 
com admirável uniformidade, a necessidade de as ações 
judiciais punitivas trazerem sempre fundamento mate
rialmente demonstrável. 

A razão dessa necessidade é, certamente, combater 
a tentação a que muitos cedem de formular acusações va
zias, sem lastro empírico em fatos concretos observáveis 
e demonstráveis, mas baseadas, geralmente, em ilações 
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(muitas vezes legítimas) que se manifestam em palavras 
poderosamente agressivas. Mas os termos tonitruantes das 
acusações não veiculam, por si mesmos, verdades ou rea
lidades evidentes. 

Lembre-se que o Padre Antônio Vieira (1608-1697), 
exímio pregador jesuíta, a quem o poeta Fernando Pessoa 
(1888-1935) chamou imperador da Língua Portuguesa, já 
advertia, nos idos do século XVII, que não há inocência 
que esteja segura de um falso testemunho. Ou de uma de
núncia, poderia ter acrescentado o maior orador sacro do 
Brasil, se tivesse tido em mente esse problema das impu
tações de ilícitos. 

II 
(ASPECTO MORAL)

O requisito da presença da justa causa, especifica
mente na ação de improbidade administrativa (Tema II), 

além de ser uma exigência legal e juridicamente posta, é 
sobretudo uma exigência de ordem moral porque se trata 
de iniciativa que expõe a reputação da pessoa acionada ao 
desgaste imediato que decorre da acusação, desgaste este 
que nunca é adequadamente reparado, ainda quando a 
acusação proposta venha a ser infrutífera e o acusado seja, 
posteriormente, inocentado. 

Na obra De Oratore, o político, jurista, filósofo e ora
dor romano Marco Túlio Cícero (106-43 a.C.), por quem 
os grandes pensadores cristãos medievais tinham extrema 
admiração e respeito, em reflexão mais própria de julga-
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mentos judiciais do que mesmo de discursos forenses, dis
se que os problemas de ordem moral devem sempre acom
panhar os problemas de ordem jurídica. 

Esta recomendação, de claras raízes estóicas, que 
correspondiam fielmente ao idealismo filosófico cicero

niano, serve de respaldo espontâneo ou de moldura natu
ral da clivagem que se impõe ao Juiz fazer, clivagem que 
há de ser rigorosa, quando exerce o juízo de admissibilida
de das ações sancionadoras. Mas também quando adota 
decisões intra processuais em todo o decorrer do processo. 

E assim é porque o erro de percepção da realidade 
ronda cada decisão judicial como um gato espreita a sua 
presa ou uma serpente aguarda o pé incauto que pisa a 
grama rasteira. 

O filósofo americano Professor John Rawls (1921-
2002) achava que o procedimento judicial sancionador 
é o exemplo dajustiça imperfeita, pois, do seu ponto de 
vista, o resultado desejado é que o imputado seja conde

nado, mas se - e somente se - tiver efetivamente cometido 
o ilícito que lhe é atribuído.

E esse autor diz que um conjunto de circunstâncias 
fortuitas pode provocar o fracasso da finalidade das re
gras jurídicas. Diante dessa inevitável possibilidade - na 
verdade, ameaçadora possibilidade - é que se estabelece o 

indispensável liame da justa causa, a ser demonstrado de 
maneira empiricamente rigorosa, entre o agir da pessoa 

imputada e o resultado ilícito concretizado. 

20 1 PREFÁCIO 



ordem moral antes de ser de ordem legal, como dito. Não 
deve o Juiz, portanto, diante de dúvida sensata, de incer
teza fundada quanto ao fato ou quanto aos indicadores de 
sua provável autoria, aceitar a ação punitiva. O sucesso ou 
o fracasso da liberdade das pessoas, no domínio do pro
cesso judicial sancionador, depende somente da conduta
do Juiz, e de mais ninguém.

III 
(PRESCRIÇÃO DA AÇÃO)

Outro assunto maximamente importante aqui re
discutido é o que pertine à prescrição da ação de impro
bidade, quando se tem agente político eletivo no seu pólo 
passivo, sendo este reconduzido à função (Tema III). Ao 
que parece, esta circunstância provoca a ideia de extensão 
do tempo para a deflagração da iniciativa sancionadora, 
pondo em movimento a noção de que a continuidade do 
exercício funcional, por si só, provocaria a dilação do pra
zo da ação. 

Sob essa justificativa puramente funcionalista, não 
importa, nestes casos, saber as razões ou as condições dessa 
continuidade, se por prorrogação da primeira investidura 
ou se por nova escolha, encerrado o primitivo mandato, 
nem se com ele se terá iniciado o lapso prescricional da ação. 

Tudo indica que esta reflexão tende a consagrar um 
dos pontos de vista em que se pode dividir as opiniões 
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dos juristas: (i) a posição favorável ao início da contagem 
da prescrição no encerramento do primeiro mandato, se 
foi durante a sua fluência que teria ocorrido o ato aponta-
do de ímprobo, e (ii) a posição que advoga o deslocamen
to do início daquela contagem para o fim do segundo 
mandato do agente político (reeleição). 

Contudo, se ambas as posições analíticas podem ser 
sustentadas com argumentos jurídicos igualmente acei
táveis, fica evidente que prevalecerá, nos casos concre
tos, a escolha judicial, seguindo o Juiz a sua própria per
cepção das realidades do Mundo. 

É claro que a cosmovisão judicial passará, necessa
riamente, pela formação ideológica do sujeito que as apre
cia e se deve assinalar que a ideologia não é uma opção 
pessoal voluntária, mas um modo de ver e sentir as coisas, 
as ideias, os seres e os homens, as leis e a sua aplicação, a 
jurisprudência e o ensino do Direito. 

Isso se forma a partir dos acúmulos de experiências 
e vivências ao longo da vida, nelas incluindo, também, as 
que se originam da luta de classes, nas quais as sociedades 
capitalistas periféricas se acham antagonicamente dividi
das. Assim, uma pessoa, mesmo investida na função judi
cial, não se faz ideologicamente garantista, por exemplo, 
por ter escolhido essa atitude de percepção do Direito. 

A visão do Direito como um conjunto de conhecimen
tos adquiridos mediante esforço intelectual reduz a sua con
cepção (do Direito) às leis escritas e aos precedentes elabora
dos com base nelas (nas leis escritas), mas não assegura que 
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assim se promova a justiça, porque a justiça é um sentimen
to que se tem, e não um tipo de ciência que se adquire. 

A construção das garantias processuais é o contrapon
to institucional ao quadro clássico e histórico da tradicio
nal e injusta preponderância dos interesses e das estrutu
ras do poder estatal nas relações com os indivíduos. Por 
isso a implantação dessas mesmas garantias, inicialmente 

apenas formais, seguiu a declaração solene das chamadas 
Cartas de Liberdades, como método de contenção ou de 
controle dos atos do Poder Público, primeiramente nos 
procedimentos sancionadores, e depois em todos os atos 
de todos os agentes administrativos. O seu objetivo sem
pre foi é o de evitar as injustiças, tantas vezes clamorosa
mente cometidas. 

Desse modo, será a visão judicial do Direito, mais 
garantista (ou menos garantista), mais pro principi, ou 
mais pro índívíduo, de acordo com as vivências que o Juiz 
tiver acumulado na sua história biográfica. Portanto, será 
a atitude judicial cognitiva essencialmente ídeológíca que 
irá definir, ao fim e ao cabo, a sua posição diante da ocor
rência de improbidade administrativa que aprecia, para 
alargar (ou para restringir) o acesso da ação sancionadora 
contra o imputado de sua prática. 

Não se poderá-jamais - subestimar ou minimizar 
a função da ideologia, na definição das atitudes de cog

nição do Direito, porquanto sempre caberá a ela (à ide
ologia) predeterminar o procedimento intelectual de in
verter, se for o caso, os pontos candentes de apreensão do 
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problema. Caberá sempre ao Juiz da causa considerá-lo 

(o problema jurídico) estranho à cognição processual e,
portanto, rejeitável, ou cabível no seu domínio, com ou
sem justificativa teórica que enfrente ou contorne a sua
natural complexidade.

IV 
( CONTROLE MANDAMENTAL) 

A questão do controle dos atos judiciais, do mesmo 
modo que outras relativas à cognição jurídica da ação pu
nitiva de atos de improbidade administrativa, desafia o 
emprego de medidas alternativas contra eventuais distor
ções, inclusive a que se poderá exercer pela via expedita 
do mandado de segurança (Tema IV). 

Uma espécie de aura de impossibilidade processual 
parece cercar o uso do writ of mandamus com esse objeti
vo, mas essa reação dos juristas Advogados e dos juristas 

Magistrados não encontra respaldo na visão compreensi
va ou sistêmica da aptidão do remédio heróico, induvi
dosamente prestante para afastar qualquer ilegalidade ou 
abuso de poder, ainda que cometido mediante ato de natu
reza judicial. 

Criou-se a ideia, hoje amplamente aceita, que o man
dado de segurança para adversar ato judicial pressupõe 
que se demonstre ser teratológico tal ato. Ainda não se 
plasmou o conceito jurídico de teratologia, mas se acolhe 
a tendência para aceitar como teratológico o ato judicial 
que agride frontalmente a ordem jurídica, uma espécie de 
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ilegalidade acintosa ou abusividade hedionda, também 

ainda dependentes de elaboração conceitua! definida. 

No entanto, essa construção encurta o alcance da 
medida e não parece afinada com o perfil que a Carta 

Magna atribuiu àquele remédio extremo, exigente, ape

nas, da demonstração de ilegalidade ou de abuso de po

der. A restrição do alcance do instituto,para praticamen
te excluir de sua pronta incidência os atos judiciais ilegais 

ou abusivos, certamente não caminha no sentido de con

ferir maior prestígio às garantias dos direitos subjetivos. 

V 
(DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO) 

A exigência de decisão judicial transitada em julga
do para se promover a demissão do agente público acu

sado de improbidade (Tema V) é um dos mais ingentes 

problemas da repressão administrativa de ilícitos, talvez 
mesmo o seu problema central. 

Esse problema consiste, com certeza, na circuns

tância de se acharem acumuladas, no mesmo órgão, as 

qualidades de vítima, investigador, julgador e executor 

da pena (algoz). Foi justamente para evitar a atuação con

centrada dos agentes estatais dessas funções que se im

plantou, há muito tempo, no âmbito do processo penal, o

sistema acusatório. 

Segundo o postulado irredutível ou fundamental 
desse sistema, também chamado adversaria4 a função da 
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acusação formalizada perante a instância judicial é rigoro
samente separada da função julgadora. 

O sistema acusatório é um modelo sancionador de
mocrático e aperfeiçoado, estruturado sobre o contradi

tório e a ampla defesa, no qual as partes controvertem e 

disputam livremente os diversos aspectos da demanda 

punitiva, diante de um órgão julgador imparcial, cujo jul

gamento se dará, exclusivamente, com base nas provas 

que lhe forem apresentadas. 

Essa característica estruturante do modelo acusató

rio é absoluta, não comportando exceções e também não 

admitindo flexibilidades ou transigências. 

A migração integral do sistema adversaria! penal 

para o campo estrito da atividade administrativa sancio

nadora subjaz na exigência de decisão judicial como con

dição inafastável para a aplicação da sanção demissória 

de agente público, acusado e condenado por ato de im

probidade. Esta migração, no entanto, ainda não logrou 

consumar-se como garantia fundamental individual, por 

isso a atualidade de seu estudo e a necessidade de seu ju

dicioso aprimoramento. 

Finalmente, devo consignar que as matérias destes 

temas figuraram em várias discussões acadêmicas que tive 

ensejo de travar, em aulas ministradas no IDP, de Brasília, 

bem como em decisões e votos que proferi em julgamen

tos no Superior Tribunal de Justiça. 
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Na sua elaboração, pude contar com a inestimável 
ajuda do Professor Eduardo Lessa Mundim, Assessor do 
STJ, que me fez importantes achegas doutrinárias e de ra
ciocínio, subsidiando-me com oportunas observações de 
ordem filosófica, que adicionei aos textos. Sou-lhe imen
samente devedor por sua valiosíssima e prestimosa cola
boração. 

Também sou grato à Doutora Mariana Costa de Oli
veira, Chefe de Gabinete no STJ, que se dispôs a ler e reler 
estes textos, anotando erros e falhas, e igualmente me su
gerindo a sua redação mais precisa. É claro que os erros e 
falhas que permaneceram são fruto de minha resistência 
às suas sugestões. 

Brasília, 12 de agosto de 2017.

Napoleão Nunes Maia Filho. 
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