
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS. INFRAÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADA. 
MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ DISPÕE DOS DADOS REQUISITADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. 
NÃO PRODUÇÃO DE PROVA CONTRA SI PRÓPRIO. 

  Crime de omissão (ou recusa ou retardamento) de dados técnicos indispensáveis à 
propositura de ação civil pública, quando requisitados pelo Ministério Público. Apelo 
ministerial conhecido e não provido. Unanimidade. 

  Se o Ministério Público já dispõe dos dados técnicos requisitados, o seu não fornecimento 
pelo agente público destinatário da requisição não pode configurar o crime tipificado no art. 
10 da Lei nº 7.347/85, tendo em vista que, em tese, já estaria o Ministério Público 
aparelhado para provocar o Poder Judiciário na busca da tutela pretendida. Nas 
circunstâncias, não poderiam os dados requisitados ser tidos como imprescindíveis para a 
propositura da ação civil pública. 

  Ademais, só pode ser sujeito ativo daquele crime o agente público que não é objeto das 
investigações, porque se o for, sua omissão ou recusa não configurará o crime, mas sim o 
exercício regular do direito de não produzir prova contra si próprio, nos termos do art. 5º, 
LXIII, da Constituição Federal. 

  Apelo conhecido, mas não provido. Unanimidade. 

  Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 2005.050.02273, em que é 
Apelante Ministério Público, Apelada Dayse Nogueira Monassa. 

  Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, por unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, conforme o 
voto do relator. 

  Imputou-se à apelada Dayse Nogueira Monassa a prática do crime tipificado no art. 10 da Lei 
nº 7.347/85, porque deixou de fornecer, como lhe foi requisitado pelo Promotor de Justiça em 
exercício na Primeira Promotoria de Justiça de Proteção aos Interesses Difusos e Direitos 
Coletivos de Niterói, “(...) dado técnico indispensável à propositura de ação civil pública, visto 
ter afirmado que a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, sociedade de economia mista 
por ela presidida, não dispõe de registros magnéticos de pesagem de lixo, informação esta 
inverídica, posto que o Ministério Público, no dia 16.07.2001, teve acesso a arquivo da 
mencionada sociedade, onde se encontravam armazenados os registros magnéticos 
relacionados à pesagem do lixo até aquela data.” E, ainda segundo a denúncia, a omissão da 
apelada inviabilizou a apuração de irregularidades na pesagem do lixo depositado no aterro 
controlado do Morro do Céu. 

  Todavia, consoante a r. sentença de f. 450/458, a apelada foi absolvida nos termos do art. 
386, VI, do Código de Processo Penal, ao fundamento, em síntese, de que ou a apelada, antes 
da denúncia, fornecera parte dos documentos requisitados, o que excluiria o dolo de sonegar 
as informações requisitadas, ou, então, tais informações já estavam em poder do Ministério 
Público, “(...) como ventilado na própria denúncia (f. 2A), e, assim, de qualquer sorte, não 
seriam imprescindíveis à propositura da ação (LACP, art. 10).” 

  Tempestivamente, f. 460 e 464/467, apelou o Ministério Público, querendo a condenação de 
Dayse na forma da inicial. Para tanto, argumenta que a informação da apelada omitiu dado 
técnico indispensável “(...) à propositura de ação civil pública, visto ter afirmado que a 



Companhia de Limpeza de Niterói não dispunha de registros magnéticos de pesagem de lixo, 
informação esta inverídica, visto que o Ministério Público teve acesso ao arquivo da 
mencionada sociedade, onde se encontravam armazenados os registros magnéticos 
relacionados à pesagem do lixo até aquela data.” 

  A apelada, em contra-razões, f. 469/482, homenageou a r. sentença, ressaltando ter 
respondido aos dezoito quesitos que lhe foram formulados pelo Ministério Público, mas, 
quando tratou do item c, no qual lhe foram requisitados ‘todos os registros de pesagem, 
devendo nele constar, (sic) nº do ticket, placa do veículo, data e hora da pesagem, peso bruto 
ou tara, empresa e tipo, de janeiro de 1999 até os dias hoje, em disquete”, explicou que não 
dispunha de registro de pesagem por meio magnético, porque a companhia utilizava uma 
balança que emite tickets, impressos em formulário contínuo com os dados necessários e foi 
exatamente esta sua explicação que o Ministério Público identificou como recusa de fornecer 
dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil pública. Todavia, forneceu todos os 
demais esclarecimentos, inclusive por meio de documentos, o que deixa clara sua vontade de 
não obstruir a ação ministerial. Atenta ao princípio da eventualidade, abordou a questão 
relacionada ao sigilo de dados, que o Ministério Público, por sua iniciativa, sem mandado 
judicial não pode desconsiderar, como também o cerceamento de seu direito de defesa, 
porque não foi aplicada a regra constante do art. 514 do Código de Processo Penal. 

  A eminente Procuradora de Justiça CELMA P. D. DE CARVALHO Alves, f. 492/498, entendeu 
deva ser provido o apelo ministerial, porque a infração penal restou configurada. Basta 
examinar o constante de f. 277, 279 e 281 do apenso relativo ao processo administrativo nº 
520/2307/2002, para se perceber que os elementos requisitados pelo Ministério Público 
existiam e estavam armazenados no computador, cuja existência foi constatada pelo Promotor 
de Justiça MARCELO BUHATEM e pelo técnico que o acompanhou. Sobre os defeitos que 
acarretariam a nulidade processual, sustentou que a questão, se houve algum vício, está 
preclusa. 

Voto 

  Assim revista a quaestio e cotejada a r. sentença com o que consta dos autos, chega-se à 
conclusão de que não há como prover o apelo e as razões são simples e objetivas. 

  Primeira, o Promotor de Justiça MARCELO BUHATEM, autor da requisição à apelada, quando 
ouvido como testemunha, f. 354, disse que, indo ao prédio da Companhia de Limpeza de 
Niterói, situado no Morro do Céu, teve acesso aos dados contidos no computador ali existente, 
os quais foram extraídos para o seu laptop por Antonio Carlos Pereira, analista de sistemas que 
o acompanhou, e que tais informações seriam posteriormente submetidas a um 
pormenorizado exame. Se é assim, abstraindo-se de qualquer indagação sobre a licitude ou 
ilicitude da prova assim obtida, chega-se à conclusão de que o eminente Promotor de Justiça já 
teria o que requisitou e, desta forma, não se poderia considerar que os disquetes seriam 
imprescindíveis para a propositura de uma ação civil pública, inclusive porque não se provou 
isto, como se deveria, afinal de contas não se admite a responsabilidade penal objetiva, 
decorrente de uma análise do tipo sob um ângulo meramente formal. 

  A segunda decorre da lei e da Carta da República. Com efeito, dispõem a Lei nº 7.347, de 24 
de julho de 1985, e a Constituição Federal, respectivamente: 

  “Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa 
de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN, a recusa, o retardamento ou 



omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo 
Ministério Público.” 

  “Art. 5º......................................... 

  LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;” 

  Por conseguinte, mesmo que se admita que as informações eram essenciais para os fins 
indicados pelo eminente Promotor de Justiça, a apelada não poderia ser compelida a fornecê-
las, eis que, como se depreende da portaria nº 191/2002, f. 4/8 do volume um, sua conduta 
como Diretora-Presidente da Companhia também estava sendo investigada, a fim de se 
verificar a ocorrência ou não de fraude no sistema de pesagem e pagamento da coleta de lixo, 
bem como o seu envolvimento no ilícito. Ora, uma vez que sua conduta era igualmente objeto 
das investigações, não poderia ser compelida a apresentar provas contra si própria, pelo que 
sua omissão, se houve, poderia ter decorrido do exercício regular do direito que lhe assegura o 
art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Aliás, observando o crime tipificado no art. 10 da Lei nº 
7.347/85, chego à conclusão de que só pode cometê-lo quem não está sendo investigado, a 
não ser que se queira desconsiderar o princípio que a Carta da República tornou regra. 
Destarte, caberia ao Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça com 
atribuições para tanto, buscar outros caminhos investigatórios e probatórios. 

  Com estas considerações, voto no sentido de que não seja provido o apelo ministerial. 

  Rio de Janeiro, 21 de março de 2006. 

  Des. Paulo Roberto Leite Ventura – Presidente 

  Des. Nildson Araújo da Cruz – Relator 

 


