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Apresentação 

Foi com muita honra e orgulho que recebi a incumbência de apresentar 
"Temas Polêmicos. Estudos e Acórdãos em Matéria Criminal", seleção de acórdãos 
e estudos do saudoso Des. Luiz Viel (1936-1998), produto de coletânea organizada 
pelo seu jovem, e já brilhante, filho Roque Viel, assessor no Superior Tribunal de 
Justiça. 

O autor, vale relembrar, ingressou no Ministério Público do Estado do 
Paraná, em 1963, e após ter atuado alguns anos no interior, foi, em 1974, promovido 
para Curitiba. Ocupou cargos de assessoria no Gabinete da Procuradoria-Geral de 
Justiça e, durante um período, foi Sub-Chefe da Casa Civil. Em 1980, foi promovido 
ao cargo de Procurador de Justiça. Em 1984, nomeado para o e. Tribunal de Alçada 
do Estado do Paraná, onde exerceu a Vice-Presidência (1993) e a Presidência (1993). 
Em 1994, foi nomeado Desembargador do e. Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná. Todavia, em pouco tempo, resolveu aposentar-se, para, então, assumir a 
direitoria jurídica da Itaipu Binacional. E, pouco antes de falecer, acabou optando 
pela advocacia. 

Em todos os setores e atividades sempre foi um grande destaque, um 
paradigma e um notável orientador dos colegas mais jovens. Era, em verdade, um 
amigo de lealdade ímpar e uma presença intelectual indispensável para todos. Aliás, 
v.g., certa feita, numa de suas palestras, analisando, comparativamente, a doutrina de 
outro país, chegou a empolgar os próprios professores que de lá vieram para participar 
do ciclo de estudos. Desnecessário, pois, aí, acrescentar qualquer comentário. Foi algo 
memorável. 

Embora, lamentavelmente, tenha produzido poucos ensaios teóricos, a 
sua atuação, como um todo, sempre revelou, desde a época em que ainda integrava os 
quadros do combativo Parquet paranaense, a sua condição, não só de estudioso de 
alta criatividade, mas, isto sim, a de jurista de primeira linha. Um orgulho para todos 
os paranaenses, de nascimento ou de coração. 

Os artigos e acórdãos selecionados mostram a pena do verdadeiro mes
tre, de inteligência privilegiada e de invejável erudição, s.empr~ atp41.izaQ.~:n;i:a'l:l911trina, 
(nacional e alienígena) e na jurisprudência, abo11imdo qll~,~tõe.s extreD;lainent6~BY<r.t;S- ' 
santes, com o estilo próprio de quem entusiasticamente admirava Machado de Assis, , 
Dostoievsky e Fernando Pessoa. Denotam, por igl,lal,a possibilidade da perfyita com
patibilidade entre a impecável argumentàção técnica, 'a postura críticae,asensibilida-", 
de humana. 
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Nos artigos, escritos em épocas diversas, o autor aborda: a) uma visão 
panorâmica da Parte Geral (Lei n° 7209/84) do Código Penal; b) a questão da confis
são espontânea que, não poucas vezes, veio a merecer abordagem mística ou 
mistificadora; c) o problema do arquivamento inconvincente, o seu controle e o uso, 
aí, da ação pessoal subsidiária; d) algumas divergências importantes, em matéria cri
minal, entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. 

Os acórdãos escolhidos, entre tantos e tantos outros (farto material para 
outra e imprescindível publicação), todos, ou quase todos, com exaustiva fundamen
tação doutrinária e jurisprudencial, tratam, V.g., dos seguintes e polêmicos temas: a) 
abuso na acusação, no plano fático e jurídico, com soluções peculiares; b) o problema 
da "fé pública" na intimação dos advogados; c) a questão da caracterização da sone
gação de autos; d) a distinção, nem sempre fácil, entre as hipóteses de calúnia, falso 
testemunho e denunciação caluniosa; e) a aplicação da pena de multa; f) a obedi
ência devida na área militar; g) hipóteses de atipia no caso de desacato, onde, entre 
nós, formou-se a cultura da hipersensibilidade das autoridades públicas; h) a questão 
da defesa desidiosa; i) uma hipótese de relevância da embriaguez para efeito de 
tipificação; j) o estado de necessidade e a forma privilegiada no estelionato; k) o 
temor reverencial e o estupro ficto; 1) a controvertida reabilitação administrativa na 
execução penal; m) o post factum na relação furto/estelionato; n) o teoricamente 
estranhável uso do writ contra particular e o desdobramento daí resultante; o) estu
pro em reserva indígena; p) duas abordagens em sede de Lei de Imprensa, desde a 
tipicidade até uma curiosa questão de prova; q) a participação de somenos (v. art. 
29 § 1 ° do CP) muitas vezes confundida com a participação menos importante; r) 
uma análise detalhada acerca do excesso não criminoso em aumento de remuneração 
por parte de vereadores; s) quatro acórdãos, por demais relevantes, acerca do valor 
jurídico de certas provas tais como as do inquérito, a prova emprestada e a delação, 
tudo isto, sem contar uma análise precisa do princípio do livre convencimento, que 
alguns confundem com o da convicção íntima; t) o interesse recursal do Parquet na 
hipótese de seqüência de posições antagônicas dos seus agentes; u) roubo agravado 
continuado; v) homicídio qualificado-privilegiado e a fixação aí, da resposta penal 

A coletânea serve, outrossim, para demonstrar que a boa prática exige 
dos denominados operadores do Direito (v.g., advogados, magistrados, promotores e 
assessores jurídicos) um constante aperfeiçoamento intelectual. Sob qualquer as
pecto, não tenho a menor dúvida acerca de sua permanente utilidade. 

Brasília, 23 de novembro de 1998. 

FELIX FISCHER 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 


