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EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Procurador do Trabalho arrolado 
como  testemunha  de  acusação.  Alegação  de  incompatibilidade.  Não 
ocorrência. Ausência de participação na investigação criminal. Atuação 
circunscrita  à  fiscalização  trabalhista.  Constrangimento  ilegal 
inexistente. Ordem denegada.

1.  Não  se  cuida,  na  espécie,  de  pretensão  de  inquirição,  como 
testemunha,  de  membro  do  Ministério  Público  encarregado  da 
persecução  penal  -  circunstância  essa  que  a  jurisprudência,  inclusive 
desta Suprema Corte, já esclareceu ser incompatível com a de acusador -, 
mas  de  Procurador  do  Trabalho  que,  no  âmbito  de  suas  atribuições 
administrativas  e  civis,  participou  da  força  tarefa  em  que  as 
irregularidades  imputadas  aos  pacientes  foram  constatadas,  sem 
qualquer  ingerência  ou  atuação  na  formação  da  opinio  delicti,  assim 
como sem qualquer atribuição ou capacidade postulatória (CPP, art. 257, 
I)  ou de  custos  legis (CPP,  art.  257,  II)  na ação penal  instaurada,  não 
podendo ser aqui considerado parte na ação penal, o que obstaria o seu 
depoimento.

2. Equipara-se a hipótese à inquirição de agente policial presente às 
diligências  e  investigações,  a  qual,  em  sede  processual  penal,  é 
tranquilamente admitida. Precedentes.

3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
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Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das 
notas taquigráficas, por maioria de votos, em denegar a ordem de habeas 
corpus, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 22 de maio de 2012.

MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
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22/05/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.586 PARANÁ

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

PACTE.(S) : JORGE RUDNEY ATALLA 
PACTE.(S) : JOSÉ APARECIDO DA SILVA 
IMPTE.(S) :DANILO KNIJNIK E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados 

Danilo  Knijnik,  Leonardo  Vesoloski  e  Sérgio  Mattos,  buscando  o 
indeferimento da oitiva de membro do Ministério Público da União como 
testemunha de acusação nos autos da ação penal a que respondem os 
pacientes.

Apontam  como  autoridade  coatora  a  Sexta  Turma  do  Superior 
Tribunal  de  Justiça,  que  denegou  a  ordem  no  HC  nº  222.117/PR 
impetrado àquela Corte, da relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura. 

Sustentam o constrangimento ilegal imposto aos pacientes, tendo em 
vista que

“[c]onsoante  revela  a  própria  Denúncia,  pretende-se 
transformar, em testemunha, membro do Ministério Público da 
União atuante na fase pré-processual, a saber, o Dr. Luercy Lino 
Lopes, integrante do grupo investigador formado por policiais 
federais e auditores fiscais do trabalho” (fl. 09 da inicial)

e que

“[n]ão há, neste particular,  como sustentar,  como consta 
do r. acórdão impetrado, que o ‘Ministério Público do Trabalho 
tem  concurso  próprio,  todo  diferenciado’,  que  ‘o  Ministério 
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Público do Trabalho tem cadência própria’ ou que ‘é como o 
Ministério  Público  do Tribunal  de Contas’,  para  daí  extrair 
que, em realidade, não se trata de um membro do Ministério 
Público  atuando  como  testemunha  do  próprio  Ministério 
Público.  Juridicamente, tratasse de uma só instituição, una e 
indivisível,  e  seus  membros  são,  indistintamente,  membros 
do  Ministério  Público,  em  atuação  institucional.”  (fl.  12  – 
destaques conforme o original).

Aduzem, ainda, que

“essa  incompatibilidade  resulta,  se  não  dos  princípios 
gerais  do processo penal,  da própria interpretação conjugada 
dos  arts.  252,  inciso  II  e  258  do  CPP,  que,  ao  estender  aos 
membros  do  Ministério  Público  os  impedimentos  e 
incompatibilidades do juiz, não tolera que se possam mesclar os 
papéis  de  acusar,  julgar  ou  de  funcionar  como  testemunha, 
como,  diga-se  de  passagem,  restou  demonstrado  no 
julgamento,  pelo  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  do 
Recurso Especial nº 5.502/SP” (fl. 18).

Requerem o deferimento da liminar para suspender “até o julgamento  
definitivo do Writ, a oitiva do membro do Ministério Público da União, Exmo.  
Dr. Luercy Lino Lopes, como testemunha do Ministério Público da União” (fl. 30 
da inicial).

No mérito, pedem a concessão da ordem para que seja indeferida a 
oitiva do membro do Ministério Público da União, como testemunha do 
Ministério Público da União,  “oficiando-se ao juízo de 1º grau para fins de  
cumprimento,  desentranhando-se  a  oitiva  dos  autos  na  eventualidade  que  já  
tenha  ocorrido quando  do julgamento  pelo  Excelso  Colegiado”  (fls.  30/31 da 
inicial).

Em  08/3/12,  indeferi  a  medida  liminar  e,  estando  a  impetração 
devidamente  instruída  com  o  inteiro  teor  do  acórdão  impugnado, 
dispenso as informações da autoridade coatora.

O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer  da  lavra  do  ilustre 
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Subprocurador-Geral  da  República  Dr.  Mario  José  Gisi,  opinou  pela 
denegação da ordem.

É o relatório.
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

22/05/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.586 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Conforme  relatado,  volta-se  esta  impetração  contra  ato  da  Sexta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 
222.117/PR impetrado  àquela  Corte,  sendo  Relatora  a  Ministra  Maria 
Thereza de Assis Moura.

Narram os impetrantes, na inicial, que:

“(...)
Consoante  revela  a  própria  Denúncia,  pretende-se 

transformar, em testemunha, membro do Ministério Público da 
União atuante na fase pré-processual, a saber, o Dr. Luercy Lino 
Lopes, integrante do grupo investigador formado por policiais 
federais e auditores fiscais do trabalho:

‘2.  Luercy  Lino  Lopes,  Procurador  do  Trabalho, 
integrante  do  Grupo  Especial  de  Fiscalização  Móvel  – 
SIT/MTE, lotado na Procuradoria Regional do Trabalho da 
9ª Região, situada na Avenida Vicente Machado, nº 84, na 
cidade de Curitiba/PR’ (doc. 01 – fls. e-STJ 27).
2.  É,  pois,  incontroverso  que  S.  Exa.  é  membro  do 

Ministério  Público  da  União  e,  mais,  de  que  funcionou  no 
grupo  investigador  em  fase  pré-processual,  juntamente  com 
outros  membros  do  Ministério  Público  da  União  (os  Exmos. 
Drs.  Alberto  Emiliano  de  Oliveira  Neto,  Antônio  Marcos 
Fonseca de Souza e Marcelo Adriano da Silva), integrando-se à 
operação policial e fiscalizatória, como igualmente se colhe do 
item ‘C’ do respectivo relatório do grupo:

‘C) MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO:
Alberto Emiliano de Oliveira Neto
Antônio Marcos Fonseca de Souza
Luercy Lino Lopes
Marcelo Adriano da Silva’ (doc. 01 – e-STJ fls. 92).
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3. Mais do que isso.
4. É igualmente incontroverso que os nobres membros do 

Ministério Público do Trabalho não só integraram-se à operação 
policial  e  fiscalizatória  executada  pelo  citado grupo,  atuando 
pré-processualmente,  como,  também,  atuaram 
processualmente  em  seu  contexto,  buscando  inclusive  a 
cassação de liminar deferida pela Justiça do Trabalho, sustando 
ações pelo mesmo determinada:

‘No  dia  15/08/2008,  a  empresa  ajuizou  medida 
cautelar  inominada.  Dentre  seus  vários  pedidos,  que 
foram negados pelo Juiz,  um o Poder Judiciário acolheu: 
concedendo liminar para que o GEFM se abstivesse de 
promover  as  rescisões  indiretas.  Em  razão  disso,  os 
trabalhadores permaneceram em situação degradante de 
trabalho.

No dia 15/08/2008, à noite, a Coordenação do GEFM 
tomou conhecimento  da  decisão  judicial,  verbalmente, 
através do  MPT  Dr.  Antônio  Marcos.  Imediatamente,  o 
GEFM suspendeu toda e qualquer medida que pudesse de 
alguma  maneira  ensejar  o  descumprimento  da  ordem 
judicial.

(...)
Diante  dessa  liminar,  os  Auditores-Fiscais  do 

Trabalho  agendaram  e  realizaram  reuniões  com  os 
trabalhadores  encontrados  em  verificação  física, 
percorrendo  os  municípios  onde  estes  homens  residem, 
informando-se o que o GEFM tinha feito até então, e quais 
seriam  as  providências  que  os  Auditores-Fiscais  do 
Trabalho  e  o  MPT  tomariam  a  partir  dessa  decisão 
judicial.

O judiciário é o último refúgio do cidadão. Cabe ao 
magistrado compreender a dimensão do direito dentro de 
uma ótica não somente legalista, mas jurídica. É dizer, o 
direito é o resultado de valores e princípios filosóficos, que 
visam em última análise à preservação da harmonia social, 
que  somente  será  alcançada  com  a  maestria  de 
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julgamentos que levam em conta esta nova ordem que se 
conduz pautada em condutas que transcendem, ou devem 
transcender as ideologias e exigem mudanças de posturas 
e  de paradigmas,  a  fim de se alcançar  o fim último do 
direito, a justiça.’ (doc. 01 – fls. e-STJ 93).
5.  Enfim,  ressai  extreme de  dúvida  que o  nobre  agente 

ministerial  –  que  se  pretende  converter  em  testemunha 
ministerial – atuou pré e processualmente, integrando o grupo 
investigatório.

6.  Questiona-se:  poderia  o  Ministério  Público  Federal, 
mercê de seu requerimento, converter seu colega assim atuante 
em testemunha do próprio Ministério Público?

7.  Respondeu-o,  afirmativamente,  o  egrégio  Superior 
Tribunal de Justiça,’ data venia’.

8.  Todavia,  os  impetrantes  submetem respeitosamente a 
esta Suprema Corte que tal metamorfose não deve ser admitida, 
não apenas por violar o próprio conceito legal de testemunha, 
como  legalmente  definido,  mas,  também,  por  arranhar  o 
princípio  da  paridade  de  armas,  permitindo  que  o  egrégio 
Ministério  Público  apoie  suas  pretensões  processuais  em sua 
própria atuação.

9. (...)
10. Não há, neste particular, como sustentar, como consta 

do  r.  acórdão  impetrado,  que  o  ‘Ministério  Público  do 
Trabalho  tem  concurso  próprio,  todo  diferenciado’,  que  ‘o 
Ministério Público do Trabalho tem cadência própria’ ou que 
‘é como o Ministério Público do Tribunal de Contas’, para daí 
extrair  que,  em  realidade,  não  se  trata  de  um  membro  do 
Ministério  Público  atuando  como  testemunha  do  próprio 
Ministério  Público.  Juridicamente,  trata-se  de  uma  só 
instituição,  una  e  indivisível,  e  seus  membros  são, 
indistintamente, membros do Ministério Público, em atuação 
institucional” (fls. 12 da inicial – grifos conforme o original).

Sustentam ainda, que

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2163680.

Supremo Tribunal Federal

HC 112.586 / PR 

julgamentos que levam em conta esta nova ordem que se 
conduz pautada em condutas que transcendem, ou devem 
transcender as ideologias e exigem mudanças de posturas 
e  de paradigmas,  a  fim de se alcançar  o fim último do 
direito, a justiça.’ (doc. 01 – fls. e-STJ 93).
5.  Enfim,  ressai  extreme de  dúvida  que o  nobre  agente 

ministerial  –  que  se  pretende  converter  em  testemunha 
ministerial – atuou pré e processualmente, integrando o grupo 
investigatório.

6.  Questiona-se:  poderia  o  Ministério  Público  Federal, 
mercê de seu requerimento, converter seu colega assim atuante 
em testemunha do próprio Ministério Público?

7.  Respondeu-o,  afirmativamente,  o  egrégio  Superior 
Tribunal de Justiça,’ data venia’.

8.  Todavia,  os  impetrantes  submetem respeitosamente a 
esta Suprema Corte que tal metamorfose não deve ser admitida, 
não apenas por violar o próprio conceito legal de testemunha, 
como  legalmente  definido,  mas,  também,  por  arranhar  o 
princípio  da  paridade  de  armas,  permitindo  que  o  egrégio 
Ministério  Público  apoie  suas  pretensões  processuais  em sua 
própria atuação.

9. (...)
10. Não há, neste particular, como sustentar, como consta 

do  r.  acórdão  impetrado,  que  o  ‘Ministério  Público  do 
Trabalho  tem  concurso  próprio,  todo  diferenciado’,  que  ‘o 
Ministério Público do Trabalho tem cadência própria’ ou que 
‘é como o Ministério Público do Tribunal de Contas’, para daí 
extrair  que,  em  realidade,  não  se  trata  de  um  membro  do 
Ministério  Público  atuando  como  testemunha  do  próprio 
Ministério  Público.  Juridicamente,  trata-se  de  uma  só 
instituição,  una  e  indivisível,  e  seus  membros  são, 
indistintamente, membros do Ministério Público, em atuação 
institucional” (fls. 12 da inicial – grifos conforme o original).

Sustentam ainda, que

3 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2163680.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 8 de 19



Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

HC 112.586 / PR 

“(...) o argumento segundo o qual a atuação do Ministério 
Público do Trabalho, no caso, compreenderia ato ‘meramente 
administrativo’,  merece reparos, não conduzindo à conclusão 
adotada  no  v.  Aresto.  Consoante  positiva  o  r.  acórdão,  a 
diligência, de que tomou parte o ilustre membro do Ministério 
Público do Trabalho, contou com ‘pessoal da polícia federal’. 
Logo,  não  há  como  sustentar  que  tal  atuação  consistiria  em 
‘mister meramente administrativo’. Afinal, o que explicaria a 
difusão de agentes policiais federais no citado grupo? Ademais, 
membros  do  Ministério  Público  do  Trabalho  igualmente  não 
têm  competência  para  realizar  fiscalização  ou  inspeção  do 
trabalho,  que aos auditores fiscais  do Ministério do Trabalho 
compete  privativamente.  Logo,  sua  integração  à  operação 
policial  ou  fiscalizatória  não  permite  à  Acusação,  após, 
transformá-lo  em testemunha dos  fatos  por  ele  investigados! 
Com efeito, para além da impossibilidade de subsumir o agente 
ministerial  à  condição  de  testemunha,  trata-se  de  um 
procedimento  que  ofende  a  par  conditio,  criando  vantagens 
probatórias não agasalhadas pela isonomia. Com efeito,  a ser 
assim,  permitir-se-á  a  integração  de  agentes  ministeriais  a 
quaisquer  operações,  para,  após,  transformarem-se  em 
testemunhas  qualificadas  dos  fatos  que,  com  o  corolário  de 
seus poderes e prerrogativas, investigaram. Tal procedimento, 
ora combatido, violaria frontalmente o princípio da paridade de 
armas,  de  observância  obrigatória  no  processo  penal 
acusatório” (fl. 23 – destaques conforme o original).

Contra o indeferimento da arguição de impedimento da testemunha 
formulado  pela  defesa  ao  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  Criminal  de 
Londrina/PR,  foi  impetrado perante o Tribunal  Regional  Federal  da 4ª 
Região o HC nº 5012291-12.2011.404.0000/PR, tendo a Oitava Turma, por 
maioria, denegado a ordem nos seguintes termos:

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS. 
IMPUTAÇÃO  DE  PRÁTICA  DO  DELITO  PREVISTO  NO 
ARTIGO  149  DO  ESTATUTO  REPRESSIVO,  EM 
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CONTINUIDADE  DELITIVA.  ARROLAMENTO,  COMO 
TESTEMUNHA  DA  ACUSAÇÃO,  DE  MEMBRO  DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO QUE PARTICIPOU 
EM  FISCALIZAÇÃO  ADMINISTRATIVA  PRÉVIA. 
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 252 E 258 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  PENAL.  INCOMPATIBILIDADE  OU 
IMPEDIMENTO.  INOCORRÊNCIA.  DENEGAÇÃO  DA 
ORDEM.

1.  A participação  de  membro  do  Ministério  Público  do 
Trabalho em grupo que efetuou, previamente à instauração da 
ação  penal,  fiscalização  na  empresa  onde  supostamente 
cometido o delito de redução à condição análoga de escravo, 
imputado  aos  pacientes,  não  configura  hipótese  de 
incompatibilidade  ou  impedimento  para  sua  oitiva  como 
testemunha acusatória em juízo.

2.  A  fiscalização  trabalhista  não  constitui  instrumento 
preparatório de futura ação penal, não lhe dando suporte senão 
acidentalmente. Constatado crime, porém, as respectivas peças 
de informação deverão ser apresentadas a quem de direito para 
dar  início  à  persecutio  criminis,  motivo  pelo  qual  a 
participação no grupo de trabalho que apurou as infrações à 
Consolidação das Leis do Trabalho não acarreta o impedimento 
para depor como testemunha em processo crime.

3. Não se cogita da aplicação do princípio institucional da 
indivisibilidade  como  supedâneo  à  tese  invocada  no  writ, 
considerando que aquela é relativizada ante a impossibilidade 
de  substituição  do  Procurador  da  República,  integrante  do 
Ministério  Público  Federal  e  subscritor  da  denúncia,  pelo 
membro do Ministério Público do Trabalho que participou da 
fiscalização  trabalhista,  considerando  as  competências  e 
atribuições  que  são  próprias  a  cada  um  desses  ramos  do 
Ministério Público da União.

4.  Situação  que,  ademais,  não  se  confunde  com  a 
jurisprudência trazida na impetração,  porquanto,  no caso em 
apreço,  não  se  está  diante  do  arrolamento  de  promotor  que 
atuou em inquérito policial  que deu origem à ação penal em 
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que requerida a produção da prova” (fl. 163 do anexo nº 1).

Contra o indeferimento do writ, foi impetrado ao Superior Tribunal 
de Justiça o HC nº 222.117/PR, tendo a Sexta Turma denegado a ordem, 
nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSO PENAL.  HABEAS CORPUS. REDUÇÃO A 
CONDIÇÃO  ANÁLOGA À  DE  ESCRAVO.  FISCALIZAÇÃO 
TRABALHISTA.  GRUPO  INTEGRADO  POR  AUDITORES, 
PROCURADORES DO TRABALHO E PESSOAL DA POLÍCIA 
FEDERAL.  IMPEDIMENTO  DO  MEMBRO  DO  MPT 
FUNCIONAR  COMO  TESTEMUNHA.  NÃO 
RECONHECIMENTO.

1. Não há falar em impedimento de membro do Ministério 
Público do Trabalho para funcionar como testemunha em ação 
penal,  porquanto  oficiou  em  fiscalização  trabalhista,  na  qual 
tomaram parte, também, auditores-fiscais do Trabalho e pessoal 
da Polícia Federal. Não tendo a sua atuação pretérita consistido 
em  atos  de  investigação  criminal,  mas,  por  outro  vértice, 
revestido-se de colorido administrativo, não há falar em eiva na 
atuação  ministerial,  que,  no  plano  criminal,  está  a  cargo  do 
Ministério Público Federal.

2. Ordem denegada, cassada a liminar” (fl. 204 do anexo 
nº 1).

Esse é o motivo pelo qual se insurgem os impetrantes neste writ.
Pelo  que  se  tem  na  decisão  proferida  pelo  Superior  Tribunal  de 

Justiça,  não  se  vislumbra  nenhuma  ilegalidade,  abuso  de  poder  ou 
teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito,  a decisão 
proferida  por  aquela  Corte  de  Justiça  encontra-se  suficientemente 
fundamentada, restando, assim, justificado o convencimento formado.

Como  bem  esclarecido,  no  caso  em  análise,  não  se  cuida  da 
inquirição,  como  testemunha,  de  membro  do  Ministério  Público 
encarregado  da  persecução  penal  -  circunstância  essa  que  a 
jurisprudência,  inclusive  desta  Suprema  Corte,  já  esclareceu  ser 
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incompatível com a de acusador -, mas de Procurador do Trabalho que, 
no âmbito de suas atribuições administrativas e civis, participou da força 
tarefa  em  que  as  irregularidades  imputadas  aos  pacientes  foram 
constatadas.

Trata-se  de  integrante do Ministério  Público Federal  do  Trabalho, 
mas sem qualquer ingerência ou atuação na formação da opinio delicti, 
assim como sem qualquer atribuição ou capacidade postulatória  (CPP, 
art. 257, I) ou de custos legis (CPP, art. 257, II) na ação penal instaurada, 
não podendo ser aqui considerado parte na ação penal, o que obstaria o 
seu depoimento. A incompatibilidade lógica e insanável, entre a posição 
de parte e de testemunha, portanto, não se verifica.

Equipara-se  a  hipótese  àquela  do  agente  policial  presente  às 
diligências e investigações,  cuja inquirição em sede processual  penal  é 
tranquilamente admitida (HC nº 76.557/RJ, Segunda Turma, redator para 
o  acórdão  o  Ministro  Carlos  Velloso,  DJ  de  2/2/01;  HC  nº  75.791/SP, 
Primeira  Turma,  da  relatoria  do  Ministro  Sydney  Sanches,  DJ  de 
19/12/97).

Transcrevo,  finalmente,  excerto  do  judicioso  parecer  da  lavra  do 
ilustre Subprocurador-Geral da República Dr.  Mario José Gisi, na parte 
que interessa:

“O acerto das decisões combatidas não incensuráveis, não 
podendo prosperar o inconformismo manifestado na inicial do 
presente writ, porquanto perfeitamente possível ao Procurador 
do Trabalho prestar depoimento como testemunha de acusação, 
mormente  porque  não  atuou  na  fase  inquisitorial,  tendo 
oficiado  apenas  em  procedimento  fiscalizatório  de  natureza 
trabalhista,  que não tem por finalidade a  apuração de  ilícito 
penal, mas o combate às fraudes e infrações às leis trabalhistas.

Inexiste, pois, a alegada violação do princípio da paridade 
de armas, sob o argumento de simultaneidade de atuação do 
parquet trabalhista  como  parte  e  testemunha  no  mesmo 
processo-crime, por absoluta impossibilidade jurídica e lógico-
formal, porque os membros do Ministério Público do Trabalho 
não funcionam em feitos de natureza criminal.

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2163680.

Supremo Tribunal Federal

HC 112.586 / PR 

incompatível com a de acusador -, mas de Procurador do Trabalho que, 
no âmbito de suas atribuições administrativas e civis, participou da força 
tarefa  em  que  as  irregularidades  imputadas  aos  pacientes  foram 
constatadas.

Trata-se  de  integrante do Ministério  Público Federal  do  Trabalho, 
mas sem qualquer ingerência ou atuação na formação da opinio delicti, 
assim como sem qualquer atribuição ou capacidade postulatória  (CPP, 
art. 257, I) ou de custos legis (CPP, art. 257, II) na ação penal instaurada, 
não podendo ser aqui considerado parte na ação penal, o que obstaria o 
seu depoimento. A incompatibilidade lógica e insanável, entre a posição 
de parte e de testemunha, portanto, não se verifica.

Equipara-se  a  hipótese  àquela  do  agente  policial  presente  às 
diligências e investigações,  cuja inquirição em sede processual  penal  é 
tranquilamente admitida (HC nº 76.557/RJ, Segunda Turma, redator para 
o  acórdão  o  Ministro  Carlos  Velloso,  DJ  de  2/2/01;  HC  nº  75.791/SP, 
Primeira  Turma,  da  relatoria  do  Ministro  Sydney  Sanches,  DJ  de 
19/12/97).

Transcrevo,  finalmente,  excerto  do  judicioso  parecer  da  lavra  do 
ilustre Subprocurador-Geral da República Dr.  Mario José Gisi, na parte 
que interessa:

“O acerto das decisões combatidas não incensuráveis, não 
podendo prosperar o inconformismo manifestado na inicial do 
presente writ, porquanto perfeitamente possível ao Procurador 
do Trabalho prestar depoimento como testemunha de acusação, 
mormente  porque  não  atuou  na  fase  inquisitorial,  tendo 
oficiado  apenas  em  procedimento  fiscalizatório  de  natureza 
trabalhista,  que não tem por finalidade a  apuração de  ilícito 
penal, mas o combate às fraudes e infrações às leis trabalhistas.

Inexiste, pois, a alegada violação do princípio da paridade 
de armas, sob o argumento de simultaneidade de atuação do 
parquet trabalhista  como  parte  e  testemunha  no  mesmo 
processo-crime, por absoluta impossibilidade jurídica e lógico-
formal, porque os membros do Ministério Público do Trabalho 
não funcionam em feitos de natureza criminal.

7 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 2163680.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 12 de 19



Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

HC 112.586 / PR 

Sobre a validade do testemunho de membro do Ministério 
Público, assim já se manifestou essa Suprema Corte:

‘EMENTA:  ‘HABEAS-CORPUS’.  ALEGAÇÃO  DE 
NULIDADE  DE  DEPOIMENTO  PRESTADO  POR 
PROMOTOR  DE  JUSTIÇA  QUE  PARTICIPOU,  NA 
POLÍCIA,  DO  ATO  DA  PRISÃO  EM  FLAGRANTE: 
INEXISTÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA 
PROCESSUAL  COMPROMETIDO  PELO  EXCESSO  DE 
TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO:  INOCORRÊNCIA DE 
PREJUÍZO.  SENTENÇA  FUNDAMENTADA  EM 
OUTROS ELEMENTOS DA PROVA: IMPOSSIBILIDADE 
DE EXAME NO WRIT.

1.  O  Membro  do  Ministério  Público  Estadual  que 
assiste  a  lavratura  do  auto  de  prisão  em  flagrante, 
convidado  pela  autoridade  policial  para  assegurar  a 
legalidade  do  ato,  não  está  impedido  de  prestar 
depoimento, na fase da instrução penal, reportando-se aos 
fatos  que  ouviu  quando  dos  depoimentos  prestados  na 
fase investigatória.

2.  Se a  jurisprudência  do STF já  assentou que não 
configura  impedimento  de  Promotor  de  Justiça,  que 
acompanhou inquérito policial, para em seguida oferecer 
denúncia (RHC 61.110, DJ de 26.08.83 e HC 60.364, DJ de 
13.05.83),  com  muito  mais  razão  e  propriedade  poderá 
prestar depoimento do que antes presenciara, se outro foi 
o Promotor de Justiça que firmara a peça acusatória.

3.  Inaplicabilidade,  no  caso,  da  norma  contida  no 
artigo 252do CPP que diz respeito às hipóteses em que o 
juiz não poderá exercer a jurisdição.

4. (...)
5. (...)
‘Habeas corpus’ que se conhece, mas a que se nega 

deferimento.’  (HC  73425-1/PR,  2ª  Turma,  Rel  Min. 
Maurício Corrêa, DJ de 18/06/2001).” (anexo de instrução 
nº 8).
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

HC 112.586 / PR 

Essa é, a meu ver, a melhor interpretação do disposto no art. 202 do 
Código de Processo Penal, em confronto com a regra do art. 252, II, c/c o 
art. 258, ambos do mesmo codex.

Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
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Notas para o Voto

22/05/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.586 PARANÁ

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

PACTE.(S) : JORGE RUDNEY ATALLA 
PACTE.(S) : JOSÉ APARECIDO DA SILVA 
IMPTE.(S) :DANILO KNIJNIK E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

NOTAS PARA O VOTO

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER -  Senhor  Presidente, 
também,  obstante  o  brilho  da  tese  defendida  da  tribuna  pelo  ilustre 
conterrâneo Doutor Danilo Knijnik, que merece todo o nosso respeito, na 
verdade comungo com a mesma compreensão de Vossa Excelência.

Trata-se  de  um  Procurador  do  Trabalho  que  atuou  na  inspeção 
realizada  junto  com auditores  fiscais  no  imóvel  rural,  estabelecimento 
rural, e entendo que deva ser visto não como uma instituição a prestar 
depoimento como testemunha, e, sim, como pessoa física, não sendo ele, 
Ministério Público do Trabalho, encarregado e nem o competente para 
persecução penal. 

Por  isso,  estou  acompanhando  Vossa  Excelência,  à  luz  da 
interpretação  que entendo mais  correta  nos artigos  202 e  208 do  CPP, 
combinado com o 252 e 258. 

É como voto, Senhor Presidente.
#  #  #

Supremo Tribunal Federal
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Voto - MIN. LUIZ FUX

22/05/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.586 PARANÁ

VOTO 

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX -  Senhor Presidente, também 
gostaria de enaltecer, aqui, a atuação do Doutor Danilo Knijnik, que é um 
especialista na matéria da prova civil, tributária, penal. Conheço os seus 
trabalhos,  tenho  muito  respeito  pela  sua  doutrina.  Verifico  que, 
realmente,  o  que  Sua  Excelência  destaca  é  que  esse  testemunho  do 
Ministério Público seja um testemunho muito qualificado, até porque teve 
um  contato  direto  com  os  fatos,  mas,  por  outro  lado,  verifico  que  o 
próprio juiz pode ser arrolado como testemunha, mas não pode julgar a 
causa.  E  o  testemunho  de  um  juiz  é  um  testemunho  também 
extremamente  qualificado  tanto  mais  que  não  só  vai  revelar  o 
conhecimento dos fatos, mas dar a ele, também, uma roupagem jurídica 
no momento da sua inquirição.

Por essa razão, eu  também entendo que, muito embora seja membro 
do Ministério Público, ele não é o membro que funciona no feito. De sorte 
que  o  processo  continua  com a  sua  configuração  de  imparcialidade  e 
actos adminum strictu personae.

Vou pedir vênia para, então, também acompanhar Vossa Excelência.

Supremo Tribunal Federal
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

22/05/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.586 PARANÁ

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Também, Presidente, 
tenho, para mim, que, tal como Vossa Excelência já expôs, o Ministério 
Público, aqui, não atuou no sentido de acusar, mas aquela mesma figura 
que fez a inspeção.

Razão pela qual, eu também entendo que o caso é de denegação da 
ordem. Estou acompanhando Vossa Excelência.

#  #  #
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

22/05/2012 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 112.586 PARANÁ

O  SENHOR MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  –  Presidente,  todo  e 
qualquer cidadão pode ser testemunha. Até aqui estamos de acordo. Mas 
indago: aquele que atuou no processo administrativo trabalhista, que veio 
a  desaguar  na ação  penal,  pode,  nessa  ação penal,  ser  arrolado como 
testemunha? Não se trata da simples qualificação, porque agora mesmo 
peguei  um  habeas em que colega  nosso foi  arrolado como testemunha 
num  crime  de  homicídio.  Eu  mesmo  acabo  de  responder  a  um  juiz 
federal, apontando que não tenho conhecimento dos parâmetros de certo 
episódio e nem conheço quem me arrolou – se não me falha a memória –, 
no Tocantins, como testemunha. Quer dizer, a qualificação, por si só, não 
é óbice a chegar-se a oitiva daquele que a detém. Pergunto, Presidente, se 
não  houvesse  essa  verdadeira  corrida  de  revezamento,  o  Ministério 
Público  do  Trabalho,  atuando  na  inspeção,  junto  à  propriedade,  para 
detectar o trabalho escravo ou não, e o Federal,  stricto sensu – porque o 
Ministério Público do Trabalho também é Federal, também é da União –, 
propondo  ação  penal,  se  pudesse  aquele  que  diligenciou,  aquele  que 
compôs a equipe de inspeção trabalhista, propor a ação, seria admitido 
como testemunha?

A meu ver, o que se deve perquirir não é impedimento previsto em 
norma expressa, mas a incompatibilidade por se pressupor a ausência de 
isenção.  Quando se arrolou o Procurador do Trabalho, ou membro do 
Ministério  Público  do  Trabalho,  arrolou-se  alguém  que  se  mostrou 
diretamente  envolvido  no  levantamento  dos  fatos  que desaguaram na 
ação penal. A teoria da incompatibilidade se faz presente. Não vejo como 
dizer que alguém pode, a um só tempo, atuar em verdadeiro inquérito – 
não diria inquérito policial, mas trabalhista – e, depois, frente aos dados 
levantados no processo administrativo trabalhista, proposta a ação penal, 
ser  arrolado como testemunha.  Seria admitir,  perdoem-me a colocação 
jocosa, que alguém tivesse o dom de bater um corner e cabecear a gol.

Por isso, peço vênia à maioria já formada, para conceder a ordem.
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num  crime  de  homicídio.  Eu  mesmo  acabo  de  responder  a  um  juiz 
federal, apontando que não tenho conhecimento dos parâmetros de certo 
episódio e nem conheço quem me arrolou – se não me falha a memória –, 
no Tocantins, como testemunha. Quer dizer, a qualificação, por si só, não 
é óbice a chegar-se a oitiva daquele que a detém. Pergunto, Presidente, se 
não  houvesse  essa  verdadeira  corrida  de  revezamento,  o  Ministério 
Público  do  Trabalho,  atuando  na  inspeção,  junto  à  propriedade,  para 
detectar o trabalho escravo ou não, e o Federal,  stricto sensu – porque o 
Ministério Público do Trabalho também é Federal, também é da União –, 
propondo  ação  penal,  se  pudesse  aquele  que  diligenciou,  aquele  que 
compôs a equipe de inspeção trabalhista, propor a ação, seria admitido 
como testemunha?

A meu ver, o que se deve perquirir não é impedimento previsto em 
norma expressa, mas a incompatibilidade por se pressupor a ausência de 
isenção.  Quando se arrolou o Procurador do Trabalho, ou membro do 
Ministério  Público  do  Trabalho,  arrolou-se  alguém  que  se  mostrou 
diretamente  envolvido  no  levantamento  dos  fatos  que desaguaram na 
ação penal. A teoria da incompatibilidade se faz presente. Não vejo como 
dizer que alguém pode, a um só tempo, atuar em verdadeiro inquérito – 
não diria inquérito policial, mas trabalhista – e, depois, frente aos dados 
levantados no processo administrativo trabalhista, proposta a ação penal, 
ser  arrolado como testemunha.  Seria admitir,  perdoem-me a colocação 
jocosa, que alguém tivesse o dom de bater um corner e cabecear a gol.

Por isso, peço vênia à maioria já formada, para conceder a ordem.
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Decisão de Julgamento

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 112.586
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
PACTE.(S) : JORGE RUDNEY ATALLA
PACTE.(S) : JOSÉ APARECIDO DA SILVA
IMPTE.(S) : DANILO KNIJNIK E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Por maioria de votos, a Turma denegou a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto do Relator, vencido o Senhor 
Ministro  Marco  Aurélio.  Falou  o  Dr.  Danilo  Knijnik,  pelos 
Pacientes. Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. 1ª Turma, 
22.5.2012.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Dias  Toffoli.  Presentes  à 

Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Luiz Fux 
e Rosa Weber.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Mathias.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma
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