
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.317.676 - RS  (2012/0068169-9)     

RELATOR : MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

RECORRIDO : MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MORAES 

ADVOGADO : ROSÂNGELA TOLEDO RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA 

E OUTROS

 EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDÍCIOS DE CRIME DE AÇÃO 
PENAL PÚBLICA NO CURSO DE DEMANDA CÍVEL. ART. 40 DO CPP. ATO 
JUDICIAL QUE NÃO REMETE CÓPIAS DO FEITO AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. VISTAS DOS AUTOS AO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CUNHO 
DECISÓRIO. RECURSO INCABÍVEL. DESTINATÁRIO DA NORMA. 
MAGISTRADO. DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE REQUISITAR 
CÓPIAS. INEXISTÊNCIA. MENS LEGIS DO REFERIDO DISPOSITIVO. DAR 
CIÊNCIA DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CRIME. ÓRGÃO MINISTERIAL 
JÁ CIENTE DO QUE SE PASSA NOS AUTOS. REMESSA DE CÓPIAS 
DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Parquet, atuando como custos legis em demanda que pretende o fornecimento 
gratuito de medicamento pelo Estado, requisitou ao Juízo de primeiro grau, com base no 
art. 40 do CPP, cópias dos autos, por entender que agente público teria incorrido em 
crime de desobediência.
2. "Em razão do grande volume de processos que se encontram em vias de 
providências criminais por desobediência praticada, aliada à desumana carga de 
trabalho existente nesta Vara da Fazenda, estando os servidores sobrecarregados, bem 
como pelo fato das inúmeras e diárias urgências a serem atendidas" (fl. 50e), o 
magistrado singular não remeteu cópias do feito ao promotor de justiça, 
concedendo-lhe, contudo, vistas do feito.
3. Ato judicial que não determina remessa de cópias do feito para o Ministério Público 
constitui despacho de mero expediente, cuja natureza é desprovida de cunho decisório, 
de maneira que incabível a interposição de recurso objetivando sua reforma.
4. A norma insculpida no art. 40 do CPP tem como destinatário o magistrado. É 
inconcebível, portanto, vislumbrar direito do Parquet em requisitar cópias do feito em 
que há crime de ação pública.
5. A mens legis do art. 40 do CPP consiste em dar ciência ao Ministério Público da 
eventual existência de crime de ação pública. Logo, revela-se desnecessária a remessa 
de cópias dos autos ao Órgão Ministerial, que, atuando como custos legis, já teve 
conhecimento do crime.
6. Recurso especial improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do 
Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente), 
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Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (que ressalvou o seu ponto de vista) e Ari 
Pargendler votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 25 de fevereiro de 2014(data do julgamento)

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA 
Relator
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RELATÓRIO

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul.

Consta dos autos que Maria de Lourdes Pereira de Moraes ajuizou ação contra o 

Estado do Rio Grande do Sul objetivando o fornecimento de medicamentos essenciais à sua 

saúde (fls. 19/26e).

Ao deferir a antecipação de tutela, o Juízo de primeiro grau determinou o 

fornecimento da medicação no prazo de dez dias, e, concomitantemente, em caso de não 

cumprimento da ordem, ordenou o sequestro de valores para a compra dos medicamentos e a 

expedição de alvará em nome do Delegado Regional de Saúde para que efetuasse a aquisição 

dos remédios, com o dever de prestar contas nos autos em 30 dias (fls. 28/30e).

Novo pedido foi formulado pela autora, sob o argumento de que o réu ainda não 

havia fornecido os medicamentos determinados pelo Juízo (fls. 34/35e). Por conseguinte, o 

magistrado de primeira instância proferiu outra decisão, concedendo prazo de cinco dias para o 

fornecimento da medicação, e, se decorrido o prazo, ordenou o sequestro de valores e a 

expedição de alvará em nome do  Delegado Regional de Saúde para que efetuasse a aquisição 

dos remédios, com o dever de prestar contas nos autos em 30 dias (fls. 36/37e).

Posteriormente, o Juízo singular proferiu decisão julgando "boa a prestação de 

contas de fls. 52/56, referente ao alvará de fl. 31, uma vez que corretas". Em acréscimo, 

asseverou: "aguarda-se expirar o prazo para a entrega da prestação de contas por parte da 4ª 

CRS referente ao alvará de nº 11145/1832-2010 (fl. 113)" (fl. 39e).

Em cota ministerial, requereu-se a intimação do Delegado Regional de Saúde para 

"prestar esclarecimento quanto a discrepância na quantidade de medicamentos em relação à 

decisão de fl. 108" (fls. 43/45e).
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Intimado pessoalmente (fls. 48/49e), o Delegado Regional de Saúde deixou de 

prestar os esclarecimentos.

Por conseguinte, o Ministério Público solicitou ao Juízo de primeira instância a 

remessa de cópia dos autos, diante da existência de crime de desobediência. Contudo, as cópias 

dos autos não foram remetidas pelo magistrado, nestes termos (fl. 50e):

Em razão do grande volume de processos que se encontram em vias de 
providências criminais por desobediência praticada, aliada à desumana carga 
de trabalho existente nesta Vara da Fazenda, estando os servidores 
sobrecarregados, bem como pelo fato das inúmeras e diárias urgências a 
serem atendidas, prejudicando o prosseguimento deste feito, revogo a 
determinação de extração de cópias e expedição de ofício ao MP.

Contudo, dê-se vista àquele Órgão, para as diligências e providências que 
entender cabíveis, relativamente à instauração do procedimento criminal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento. O Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, em acórdão assim 

ementado (fls. 79e):

AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
Ausência de ilegalidade na decisão que nega seguimento a recurso, 

tratando-se de faculdade conferida ao relator por força do disposto no artigo 
557 do Código de Processo Civil. Ratificação da decisão pelo Colegiado.

REMESSA DE CÓPIAS DO PROCESSO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
DESCABIMENTO. O magistrado deve dar ciência ao agente do Ministério 
Público dos elementos que conduzam à conclusão da existência de crime de 
ação pública para possibilitar a análise de cabimento, por seu titular, de 
ajuizamento da competente ação penal.

INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DO CPP.
A remessa dos documentos que indicam a ocorrência do fato a que se 

refere o art. 40 do CPP não é necessária quando o Ministério Público tem 
conhecimento próprio dos fatos.

AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Nas razões do recurso especial (fls. 91/99e), o recorrente aponta violação ao art. 

40 do Código de Processo Penal. Para tanto, argumenta que a intervenção do Parquet, na 

qualidade de custos legis, não afasta do magistrado o dever de remeter cópia dos autos àquela 

instituição quando verificada, em tese, a existência de crime de ação pública.

Apresentadas contrarrazões (fls. 105/110e), o recurso foi admitido na origem (fls. 

113/117e) e os autos foram encaminhados a esta Corte.

Com vista, (fl. 127e), o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do 
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Subprocurador-Geral da República ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS, opina pelo provimento 

do recurso (fls. 130/132e).

É o relatório.
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EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 
INDÍCIOS DE CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA NO CURSO DE 
DEMANDA CÍVEL. ART. 40 DO CPP. ATO JUDICIAL QUE NÃO 
REMETE CÓPIAS DO FEITO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. VISTAS 
DOS AUTOS AO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CUNHO 
DECISÓRIO. RECURSO INCABÍVEL. DESTINATÁRIO DA NORMA. 
MAGISTRADO. DIREITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
REQUISITAR CÓPIAS. INEXISTÊNCIA. MENS LEGIS DO 
REFERIDO DISPOSITIVO. DAR CIÊNCIA DE EVENTUAL 
EXISTÊNCIA DE CRIME. ÓRGÃO MINISTERIAL JÁ CIENTE DO 
QUE SE PASSA NOS AUTOS. REMESSA DE CÓPIAS 
DESNECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Parquet, atuando como custos legis em demanda que pretende o 
fornecimento gratuito de medicamento pelo Estado, requisitou ao Juízo de 
primeiro grau, com base no art. 40 do CPP, cópias dos autos, por entender 
que agente público teria incorrido em crime de desobediência.
2. "Em razão do grande volume de processos que se encontram em vias de 
providências criminais por desobediência praticada, aliada à desumana carga 
de trabalho existente nesta Vara da Fazenda, estando os servidores 
sobrecarregados, bem como pelo fato das inúmeras e diárias urgências a 
serem atendidas" (fl. 50e), o magistrado singular não remeteu cópias do feito 
ao promotor de justiça, concedendo-lhe, contudo, vistas do feito.
3. Ato judicial que não determina remessa de cópias do feito para o 
Ministério Público constitui despacho de mero expediente, cuja natureza é 
desprovida de cunho decisório, de maneira que incabível a interposição de 
recurso objetivando sua reforma.
4. A norma insculpida no art. 40 do CPP tem como destinatário o 
magistrado. É inconcebível, portanto, vislumbrar direito do Parquet em 
requisitar cópias do feito em que há crime de ação pública.
5. A mens legis do art. 40 do CPP consiste em dar ciência ao Ministério 
Público da eventual existência de crime de ação pública. Logo, revela-se 
desnecessária a remessa de cópias dos autos ao Órgão Ministerial, que, 
atuando como custos legis, já teve conhecimento do crime.
6. Recurso especial improvido.

  
  

VOTO
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MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator): 

Presentes os pressupostos formais de admissibilidade recursal, conheço do 

recurso especial.

No mérito, todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Com efeito, estabelece o art. 40 do Código de Processo Penal:

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou 
tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao 
Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da 
denúncia.

Da análise do mencionado dispositivo, é possível depreender que o ato judicial que 

remete, ou não, cópias do feito para o Ministério Público, com base no artigo 40 do CPP, constitui 

despacho de mero expediente, cuja natureza é desprovida de cunho decisório, de maneira que se 

revela incabível a interposição de recurso objetivando sua reforma.

Por outro lado, verifica-se o art. 40 do CPP tem como destinatário o magistrado 

que, ao verificar, em abstrato, a existência de crime de ação pública, remeterá ao Parquet os 

documentos necessários para o eventual oferecimento da denúncia. Tal providência enseja uma 

garantia ao juiz de que, diante da existência de crime, não se cogitará a ocorrência de 

prevaricação, conduta tipificada no art. 319 do Código Penal.

Portanto, não se pode conceber que a norma insculpida no referido dispositivo 

legal transmude-se em um direito do Ministério Público em requisitar cópias dos feitos em que 

vislumbre a existência de crime de ação pública.

Ademais, é imperioso observar que a mens legis do art. 40 do CPP consiste em 

cientificar o Ministério Público da existência de crime de ação pública, a fim de que o dominus 

litis ofereça, eventulmente, a denúncia cabível.

Logo, quando é o Parquet que, atuando como custos legis aponta a existência de 

crime de ação penal pública no curso de determinada lide, afigura-se desnecessário o 

encaminhamento de cópias dos autos para a nobre instituição; afinal, nenhuma ciência mais há de 

lhe ser dada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.
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VOTO
(MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO)

1.   Senhores Ministros, peço vênia para fazer a seguinte observação, 

com todo respeito.

2.   O art. 40 diz que "os Juízes dos Tribunais, quando verificarem a 

ocorrência...", e se o Juiz não verificou a ocorrência, como vou fazer um juízo do juízo 

do Juiz? O Juiz não verificou, mas devia ter verificado; ele achou que não era crime, 

mas é. Ou seja, os Juízes de Primeiro Grau ficarão sob uma tutela infernalmente 

inquietante. O Juiz achou que não era. Diz a lei: quando verificar a ocorrência de crime 

de ação pública. Então o Juiz não verificou; a juízo dele não se verificou esse crime. Se 

alguém achar que há crime, que se movimente; mas penso que não se pode compelir o 

Juiz a fazer algo contra a consciência dele.

3.   Nunca me vali do art. 40, e duvido que durante esses meus 

quase 25 anos de Magistrado nunca tenha passado pela minha mão algo que pudesse 

indicar, em tese, crime de ação pública, mas eu achava que não era. Quem tem de 

achar se é ou não é o Ministério Público. O Juiz não deve achar se algo é crime de ação 

pública. Quando ele analisa um fato, um contexto, e o Juiz acha que não é crime de 

ação pública, então não manda. Se alguém pensar que é, vá lá e promova, mas querer 

obrigar o Juiz a mandar? Agora mesmo, nesse momento, nós aqui, como Juízes, 

seremos obrigados a encaminhar ao Ministério Público algo que alguém pode achar que 

é crime, mas que nós achamos que não é?

4.   Se o Ministério Público acha que há crime, ele vai lá e solicita as 

investigações ou faz as investigações que achar conveniente, mas compelir o Juiz a 

achar também que ocorreu um crime de ação pública, se ele acha que não ocorreu? 
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Quem pode entrar na cabeça do Juiz para achar que ele está achando que não é crime 

por uma prevaricação? Ele acha que não é crime. Frequentemente aqui decido que 

determinado ato não é improbidade, e V.Exas. acham que é improbidade. Será que 

estou praticando improbidade, porque achei que não era improbidade. Onde fica a 

consciência do Juiz nesta situação? O Juiz não segue mais a sua consciência, ele terá 

de ser um burocrata: mandar para o Ministério Público, uma coisa que ele acha que não 

é crime. Ele acha, na consciência jurídica dele, na consciência escrupulosa de 

Magistrado, que não é crime, e mesmo assim vai ter de mandar? Penso que não.

5.   Senhor Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, se um Promotor 

receber as peças dos autos do Juiz, dizendo: "Aí há indício de crime", qual o Promotor 

dirá que não há? É claro que dirá que há.

6.   Peço vênia ao Senhor Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA para 

negar provimento ao Recurso Especial.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

 
 

Número Registro: 2012/0068169-9 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.317.676 / RS

Números Origem:  70043094630  70043856947  70045587649

PAUTA: 25/02/2014 JULGADO: 25/02/2014

Relator

Exmo. Sr. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO : MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MORAES
ADVOGADO : ROSÂNGELA TOLEDO RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA E OUTROS

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - 
Saúde - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na 
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente), Benedito Gonçalves, Sérgio 
Kukina (que ressalvou o seu ponto de vista) e Ari Pargendler votaram com o Sr. Ministro Relator.
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