
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO MP. PROMOTOR 
NATURAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. 

  Ação civil pública. Preliminar de nulidade do processo por ausência de atribuição do 
promotor que subscreveu a exordial. Princípio do promotor natural. Valoração da prova.  

  O preceito constitucional do juiz natural, expresso no artigo 5º, inciso LIII da Carta Magna, 
também acaba por referir-se aos membros do Ministério Público, pois são esses que, em 
regra, possuem legitimação para o ajuizamento de ações penais e civis públicas. 

  Não há falar-se em violação ao princípio do promotor natural se, à época da propositura da 
ação cautelar, embora ainda não existisse o órgão de execução consubstanciado na 
promotoria de interesses difusos da área de Arraial do Cabo, a atribuição era do Procurador 
Geral de Justiça nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 28, artigo 10, inciso VIII, 
posteriormente revogada pela Lei Complementar do Rio de Janeiro nº 92/2000 e, como 
dispunha o inciso XLV do mesmo artigo, era possível ao Chefe do parquet delegar o exercício 
de suas atribuições administrativas ou processuais a outro membro, o que foi feito através 
da Resolução 8282/1998.  

  Não conta com qualquer embasamento legal a alegação de nulidade da audiência de 
instrução e julgamento por ter outro promotor dela participado, eis que inexiste o princípio 
de identidade física do promotor de justiça no processo civil ou no processo penal, 
mormente se sequer foi levada em conta a prova testemunhal pelo julgador em suas razões 
de decidir.  

  Em se verificando que, mesmo diante da revelia dos réus, que tem o condão de gerar a 
presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial posto tratar-se de direito patrimonial, 
o magistrado julgou com base nas provas e não em presunções, bem como que restou 
evidenciada pela prova produzida a prática de atos atentatórios da probidade 
administrativa, é de se acolher o pleito formulado em sede de ação civil publica visando o 
resguardo do erário. 

  O inquérito civil é um procedimento administrativo de natureza inquisitiva tendente a 
recolher elementos de prova que ensejam o ajuizamento da ação civil pública, onde não 
incidem as garantias do contraditório e a ampla defesa. Assim, não há falar-se em qualquer 
vício a macular o procedimento prévio investigatório, já que o exercício do contraditório 
ficou postergado para a fase processual quando poderiam os réus tê-las impugnado.  

  Preliminares rejeitadas.  

  Recurso improvido. 

  Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 4753/05, em que são 
Apelantes José Carlos Vicente Martins e outro e Apelado Ministério Público, 

  Acordam os Desembargadores que compõem a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento 
ao recurso. 

Voto 



  Cuida-se de ação civil pública interposta pelo Ministério Público embasada em atos de 
improbidade administrativa imputados aos ora apelantes, cujo pedido foi julgado procedente. 

  Preliminarmente, no tocante à alegação de nulidade do processo a contar da instrução por 
violação ao princípio do promotor natural, não merece acolhida. 

  O preceito constitucional do Juiz Natural, expresso no artigo 5º, inciso LIII da Carta Magna, 
também acaba por referir-se aos membros do Ministério Público, pois são esses que, em regra, 
possuem legitimação para o ajuizamento de ações penais e civis públicas. O plenário do 
Supremo Tribunal Federal reconheceu sua existência por maioria de votos, no julgamento do 
HC 67.759/RJ, no sentido de proibir-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da 
instituição, que criariam a figura do promotor de execução, em incompatibilidade com a 
Constituição Federal, que determina que somente o promotor natural é que deve atuar no 
processo, pois ele intervém de acordo com seu entendimento pelo zelo do interesse público, 
garantia esta destinada a proteger, principalmente, a imparcialidade da atuação do órgão do 
Ministério Público, tanto em sua defesa, quanto essencialmente em defesa da sociedade, que 
verá a instituição atuando técnica e juridicamente. Por oportuno, segue o aresto in verbis: 

  Habeas corpus. Ministério Público. Sua destinação constitucional. Princípios institucionais. A 
questão do promotor natural em face da Constituição de 1988. Alegado excesso no exercício 
do poder de denunciar. Inocorrência . Constrangimento injusto não caracterizado. Pedido 
indeferido. 

  O postulado do Promotor Natural, que se revela imanente ao sistema constitucional 
brasileiro, repele, a partir da vedação de designações casuísticas efetuadas pela chefia da 
instituição, a figura do acusador de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem 
jurídica, destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe 
assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto a tutelar a própria 
coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em quaisquer causas, apenas o 
promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados, 
estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da 
independência funcional e da inamovibilidade dos membros da instituição. O postulado do 
promotor natural limita, por isso mesmo, o poder do Procurador-Geral que, embora expressão 
visível da unidade institucional, não deve exercer a Chefia do Ministério Público de modo 
hegemônico e incontrastável. Posição dos Ministros CELSO DE MELLO (Relator), SEPÚLVEDA 
PERTENCE, MARCO AURÉLIO e CARLOS VELLOSO. Divergência, apenas, quanto à aplicabilidade 
imediata do princípio do promotor natural: necessidade da interpositio legislatoris para efeito 
de atuação do princípio (Ministro CELSO DE MELLO); incidência do postulado, 
independentemente de intermediação legislativa (Ministros SEPÚLVEDA PERTENCE, MARCO 
AURÉLIO e CARLOS VELLOSO). Reconhecimento da possibilidade de instituição do princípio do 
pomotor naural mediante lei (Ministro SYDNEY SANCHES). Posição de expressa rejeição à 
existência desse princípio consignada nos votos dos Ministros PAULO BROSSARD, OCTAVIO 
GALLOTTI, NÉRI DA SILVEIRA e MOREIRA ALVES.” 

  No caso em tela, totalmente descabida a alegação de violação do referido princípio pois a 
demanda foi proposta pelo órgão de execução do parquet com atribuição para oficiar nos 
feitos de tal natureza. Ocorre que, à época da propositura da ação cautelar, embora ainda não 
existisse o órgão de execução consubstanciado na promotoria de interesses difusos da área de 
Arraial do Cabo, a atribuição era do Procurador Geral de Justiça, nos moldes da Lei 
Complementar Estadual nº 28, artigo 10, inciso VIII, posteriormente revogada pela Lei 
Complementar do Rio de Janeiro nº 92/2000 e, como dispunha o inciso XLV do mesmo artigo, 



era possível ao Chefe do parquet delegar o exercício de suas atribuições administrativas ou 
processuais a outro membro, o que foi feito através da Resolução nº 8282/1998. Embora 
tenha o Procurador Geral, através da Resolução 961/2000, criado diversos órgãos de execução, 
dentre eles, duas promotorias de justiça para atuação na área do 3º CRAAI Centro Regional de 
Apoio Administrativo Institucional do Ministério Público, em conformidade com o mesmo 
artigo 10, inciso XI, da referida lei complementar, e dentro de tal área não se encontrasse a 
comarca de Arraial do Cabo, previamente já havia efetivado a delegação ao Promotor de 
Justiça junto à Promotoria de Interesses Difusos do 3º CRAAI, com sede em Cabo Frio. 

  Portanto, rejeitam-se as preliminares. 

  No mérito, não assiste melhor sorte aos apelantes. 

  A valoração da prova apresentada incumbe ao julgador enquanto seu destinatário e na livre 
formação de seu convencimento. O nosso diploma processual adotou o sistema do livre 
convencimento motivado ou persuasão racional do julgador e da livre apreciação da prova, 
segundo o qual o magistrado é livre para apreciar e valorar as provas, as quais não têm valor 
absoluto, sendo todas de valor relativo, decidindo de acordo com sua convicção e de forma 
fundamentada. De acordo com o disposto no artigo 131 do Código de Processo Civil, o julgador 
apreciará livremente a prova produzida, indicando em sua decisão os fundamentos que lhe 
formaram o convencimento. Neste sentido, THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e 
Legislação Processual em Vigor, 32ª edição, Editora Saraiva, página 227: 

  “Art. 131: 1 a A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, 
considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema 
processual. (STJ-4ª Turma, Resp 7.870-SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 3.12.91, deram 
provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92, p. 469)”.  

  Assim, tendo-se em conta que o julgador a quo não levou em conta a prova testemunhal nas 
suas razões de decidir, expressamente afastando-a, e, ainda que tivesse levado em 
consideração tal prova, não tem qualquer embasamento legal a alegação de nulidade da 
audiência por ter outro promotor dela participado, eis que inexiste o princípio de identidade 
física do promotor de justiça no processo civil ou no processo penal. 

  Compulsando-se os autos é de fácil constatação a procedência do pleito, eis que 
latentemente restou evidenciada, como se verifica dos recibos de f. 1.112, do mês de fevereiro 
de 2000, em nome de pessoas que não os assinaram, conforme constatado pela prova pericial 
acostada a f. 150. Assim, verifica-se que, mesmo diante da revelia dos réus que tem o condão 
de gerar a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial, posto tratar-se de direito 
patrimonial, o fato é que o magistrado julgou com base nas provas e não em presunções. 

  O inquérito civil é procedimento meramente administrativo, de caráter pré-processual e que 
desempenha relevante função instrumental. Destina-se a viabilizar o exercício responsável da 
ação civil pública e é presidido por órgão de acusação do Ministério Público. É um 
procedimento administrativo de natureza inquisitiva tendente a recolher elementos de prova 
que ensejam o ajuizamento da ação civil pública, onde não incidem as garantias do 
contraditório e a ampla defesa. Assim, não há falar-se em qualquer vício a macular o 
procedimento prévio investigatório, já que o exercício do contraditório ficou postergado para a 
fase processual quando poderiam os réus tê-las impugnado. 

  Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares e, no mérito, nega-se provimento ao recurso. 



  Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2005. 

  Des. Luiz Zveiter – Presidente e Relator 

Decisão 

  Trata o presente recurso de apelação cível, interposto a f. 1395/1411, contra sentença que 
julgou em simultaneus processus ação civil pública (proc. nº 2000.005.000002-0) e ação 
cautelar a esta apensada (proc. nº 2000.005.000004-4), proferida pelo juízo da vara única cível 
da comarca de Arraial do Cabo. 

  O juízo a quo proferiu, a f. dos autos da cautelar preparatória ajuizada, decisão liminar 
atacada pelo Agravo de Instrumento nº 14521/2000, interposto pelos apelantes, tendo o 
referido recurso sido conhecido e julgado pela E. 6ª Câmara Cível cf. os docs. de f. 172/173 e 
459/474. 

  Posteriormente houve a impugnação de nova decisão proferida, desta vez nos autos da ação 
principal, em que o recurso interposto fora distribuído equivocadamente a esta câmara 
(Agravo de Instrumento nº 8197/2002), tendo o seu relator negado seguimento ao recurso.  

  Reconhece-se, assim, com fundamento no CODJERJ – art. 33,§ lº, I e II, que desde o 
conhecimento e julgamento pela E. 6ª Câmara Cível do primeiro recurso de agravo interposto, 
restou a mesma preventa para o julgamento não só do segundo recurso (já julgado por esta 
Câmara), como também para o conhecimento e julgamento da presente apelação em função 
de ter conhecido nos autos da primeira ação proposta (cautelar preparatória) do recurso 
interposto.  

  A decisão ora impugnada, pois, tem como juízo naturalmente competente a E. 6ª Câmara 
Cível, nos termos do que dispõe o CODJERJ, falecendo competência a este Órgão julgador. Pelo 
exposto, acolho o parecer do MP e determino sejam encaminhados os presentes autos à E. 1ª 
vice-presidência para redistribuição ao órgão competente. 

  Rio de Janeiro, 14 de abril de 2005. 

  Des. Gerson Arraes – Relator 

 


