PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE l.« INSTÂNCIA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autos 8034-73.2017.4.01.3307
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Réu: JURACY SILVA VARGES

DECISÃO

Trata-se de requerimento formulado por Juracy Silva
Varges em que reafirma sua ilegitimidade passiva para esta demanda, tendo em
vista, segundo ele, que apenas atuou como assessor jurídico parecerista na fase
anterior à externa do certame licitatório, sem que lhe fosse dado saber se neste
se escondiam fatos lesivos da probidade administrativa. Adita que sua tentativa
de responsabilização viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no sentido de que ela somente ocorre em caso de dolo ou erro grosseiro.
É o relatório. Decido.
i. Antes de mais nada, convém deixar em evidência
qual a natureza jurídica da manifestação do advogado, na qualidade de assessor
jurídico, no âmbito de licitação pública.
Pode-se começar lembrando que o enquadramento dela se
faz como ato opinativo, ou seja, como parecer, sem força decisória1. A função de
um parecer é muito bem delineada na lição de Celso Bandeira de Mello, citada
no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do MS 24.O73/DF, Rei. Min.
Carlos Velloso, DJ 31/10/2003: "o parecer não é ato administrativo, sendo,
quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar,
sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos aios de
administração ativa".
É bem verdade que a esse contorno conceituai se opõe a
ideia de "parecer vinculante", que passou receber atenção mais recentemente
no Brasil. Se bem que alvitre hipótese do parecer médico oficial em caso de
aposentadoria, que não poderá ser rejeitado pela administração2, Maria Sylvia
Di Pietro assinala, quanto a parecer vinculante, o seguinte: "... dizer que a
autoridade pede um parecer e é obrigada a curvar-se àquele parecer, eu
confesso que não conheço exemplos aqui no Direito brasileiro"^. Essas
abordagens parecem deitar raízes no ensinamento de Oswaldo Bandeira de

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p.iyó.
Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 223.
Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Responsabilidade dos procuradores e assessores jurídicos da
Administração Pública. Boletim de Direito Administrativo. São Paulo: NDJ, p. 6. jan. 2008. V., no mesmo
sentido: GASPAR1NI, Diógenes. Direito Administrativo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 87.
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Mello: "Parecer conforme, ou vinculante, (...) encerra regime de exceção e só se
admite quando expressamente a lei ou o regulamento dispõem nesse sentido. "4
Contudo, esse tipo de parecer, capaz de manietar o
administrador, se era uma excrescência conceituai no âmbito doutrinário,
tornou-se excepcionalidade com previsão abstraía no Brasil, pois a Lei
9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, inovou no
ordenamento ao dispor sobre a existência de parecer vinculante no art. 42, §
IQ: "Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo
fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação,
responsabilizando-se quem der causa ao atraso".
A essa previsão genérica, todavia, não se seguiu qualquer
especificação de qual ou quais as hipóteses em que esse tipo de parecer
ocorreria. Por essa razão, esclarece Carvalho Filho:
Pareceres vinculantes são os atos de opinião em que o
órgão incumbido da prática do ato principal não
somente
tem
a
obrigação
de
solicitá-los
preliminarmente, como também deve endossar ser
conteúdo. Exatamente porque foge um pouco de sua
característica mais marcante, sua existência encerra
regime de exceção e só devem ser assim considerados
quando a lei ou o regulamento
dispuserem
expressamente em tal sentido^.

Pode-se dizer que há, então, no panorama do direito
administrativo brasileiro, tricotomia tipológica de pareceres, que foi bem
balizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 24.631/DF, Rei.
Min. Joaquim Barbosa, j. 09/08/2007:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE
EXTERNO.
AUDITORIA
PELO
TCU.
RESPONSABILIDADE
DE
PROCURADOR
DE
AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICOJURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA
DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jwidicoadministrativa do parecer jurídico: (i) quando a consulta
é facultativa, a autoridade não se vincula
ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não
se altera pela manifestação do órgão consultivo; (ii)
quando a consulta é obrigatória, a autoridade
administrativa se vincula a emitir o ato tal como
submetido à consultoria, com parecer favorável ou
i MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1979, p. 576- 577.
s CARVALHO FILHO, José. Processo Administrativo Federal: Comentários à Lei 9.784, de 29/1/1999. 5.
ed. São Paulo: Atlas, p.222.
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contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa
da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a
novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de
decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de
teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o
administrador não poderá decidir senão nos termos da
conclusão do parecer ou, então, não decidir.

Mesmo com essa mais alargada classificação, há consenso
entre administrativistas de que parecer não é ato administrativo6, pois, como
adverte Carvalho Santos, "o agente a quem incumbe opinar não tem o poder
decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são
opinar e decidir"?.

2. Nessa altura dessa análise, pode-se enfrentar a
responsabilidade do advogado que emite parecer em procedimentos licitatórios.
O enfoque começa por essa última abordagem de o parecer ser de natureza
diversa da de ato administrativo, pois é com base nela que se assegura a
inviolabilidade do parecerista (STJ, REsp 1.454.64O-ES, rei. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15 de outubro de 2015), a menos que se
detecte dolo ou erro grosseiro [inescusável] do seu subscritor (STF, MS 24.073,
Rei. Min. Carlos Veloso, j. em 6-11-02, DJ de 30-10-03).
Essa estável orientação venceu a dificuldade hermenêutica
da redação do artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, segundo a qual "as
minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convénios
ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria
jurídica da Administração".
Como bem salienta Di Pietro:
A redação do dispositivo não foi muito feliz, ao atribuir
competência ao órgão jurídico para "aprovar" as minutas
de editais e contratos, dando a impressão de que a
aprovação, no caso, teria a natureza jurídica de ato
administrativo produtor de efeitos jurídicos, vinculante
para a Administração, e não mera opinião jurídica.
O dispositivo deu ensejo a que advogados públicos
fossem chamados a responder perante os Tribunais de
Contas por irregularidades ocorridas nos processos de
licitações e nos contratos, em decorrência de vícios nos
respectivos instrumentos "aprovados" pelo órgão
jurídico. Também o Ministério Público, ao propor ações
h v. AMORIM, Gustavo Henrique Pinheiro de. "O Advogado Público na Função Consultiva, os Pareceres
Jurídicos e a Responsabilidade deles decorrente". In: Leituras Complementares de Direito Administrativo
- Obra Coletiva. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 330.
7 Op.cit., p. 134
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de improbidade administrativa, passou a estender a
responsabilização aos advogados privados contratados
como profissionais liberais para a elaboração de
pareceres jurídicos, necessários à tomada de decisões8.

Nenhum advogado parecerista aprova coisa alguma na
administração pública ou, do contrário, por óbvio, não seria parecerista. Isso foi
bem delimitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 24631 /
DF, rei. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 09/08/2007: "Sua aprovação pelo
superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte
de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao
erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato". Por via de
consequência, "é lícito concluir que é abusiva a responsabilização do
parecerista à luz de uma alargada relação de causalidade entre seu parecer e
o ato administrativo do qual tenha resultado dano ao erário", e, exceto,
ressalvou ainda o STF, quando houver "demonstração de culpa ou erro
grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares
ou
jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público
pelo conteúdo de seu parecer de natureza meramente opinativa".
Na não-responsabilização do advogado parecerista se
somam a finalidade meramente opinativa do parecer em si e a disciplina que
regula a atribuição do advogado, imunizando-o de culpabilização. Há, de fato,
variação ontológica entre o advogado na atuação adversarial e aquele que opera
opinativamente no exercício de emitente de parecer em licitação pública^. Em
um caso, ele põe sua competência técnica a serviço do cliente acrescida de todo
seu estro imaginativo, de toda a sua verve, às vezes até teatral, enquanto, no
outro, entrincheira-se, sem adversarialidade, na perspectiva opinativa. Ainda
assim, nenhum dos dois pode ser responsabilizado por se desempenhar
estritamente do seu encargo e não atingir uma expectativa que foge a seu
controle decisório, pois não é lícito fazer distinção da inviolabilidade nesse
caso10.
É fora de dúvida que foi o volume profissional do
advogado adversarial que deu notoriedade à classe, embora muitas vezes à custa
de intensa preocupação em vencer demandas. Não parece haver estudos
;i 1)1 PIKTKO, Maria SvK ia /ancila. Responsabilização tios <;</i'íu/m/os /nihlu-o:- pela
pareceres. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2Oi5-agQ-^o/intercsRe-piihlico-re.sp()nsabili-/.acaoadvogado-publico-elaboracao-parecer
Como sustenta Murray L. Schwartz, "it is necessary to distinguish between the lawyer acting as an
ativocate within the adversary system and the lawyer acting as nonadvocate (e.g., as negotiator or
counselor) outside that system" (The Professionalism and Accountability of Lawyers, Califórnia Law
Keuiew, volume 66, Issue 4, July, 1978, p. 671).
10 Como quer J. Gutman, ao descartar um padrão comum de responsabilização em ambos os casos: "A 'one
size fits ali' approach to legal regulation and legal ethics is often inappropriate for practicc that involves
both adversarial and non adversarial componentes" ("Non-Adversarial Justice: implications for the legal
profession", Conference Paper, Non Adversarial Justice: Implicationsfor the Legal System and Soeiety
conference,
Melbourne,
4-7
May
2010.
Disponível
em:
http://www.aija.org.au/NAJ%2O2()lo/Papers/Gutman%2O,I.pdf.
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ancorados em pesquisa no Brasil, mas, nos países de língua inglesa, existem
pesquisas que mostram que essa fisionomia de busca obsessiva de resultados na
constituição da prática forense tem chegado até a reduzir a habilidade dos
advogados em criar empatia com os clientes11, pondo-se de lado muitas vez que,
se há duas partes em disputa, uma delas naturalmente irá perder. Apesar disso,
o que "perde" é onerado ainda mais com esse cliché, que lhe provoca
desmoralização, ansiedade, raiva12, chegando, em alguns casos, a produzir
problemas conjugais, doença mental e uso de substância psicoativa1^,
contribuindo fortemente para o descrédito social do profissional1^
Essa fisionomia de obsessiva busca de ganho de causa e
todos os contratempos que a envolvem, apesar de sua densidade socialmente
imagética, não deve, todavia, ser usada para entender a atuação do mesmo
advogado quando do seu desempenho como assessor jurídico em processos
licitatórios, como se ele quisesse, também aqui, promover, a todo custo, um
ganho de causa em favor daquele que o contratou.
Se se partir para análise de sua atuação munido desse viés
hermenêutico, fatalmente se tenderá a ver responsabilidade punível em atos
sem grau de causação eficiente.
Deve ser observado que, se na mecânica do certame
licitatório, adiante do parecer do assessor jurídico há poder decisório para
rejeitá-lo ou aceitá-lo, antes de sua emissão existe um pacote que já lhe aparece
bem embalado e com desenho factual, verdadeiro ou falso, bem definido. Não
sendo sua função fiscalizar as entranhas do procedimento, pois, do contrário,
não seria parecerista, mas sim ombudsman com presença em todas as fases, não
se pode pretender sua responsabilização por um enquadramento que venha a se
revelar dissociado dos reais fatos por trás daquela estampa que lhe foi trazida à
apreciação.
Insistir-se

em artifício exegético que fuja

a essa

compreensão termina por ser uma violência contra a Constituição, que dotou,
sem diferenciar o tipo de atuação, o exercício da advocacia (art. 133) da mesma
garantia dada à liberdade de consciência e de crença (art. 5°, VI), da
" "(--.) reduce the ability of lawyers to empathise with clientes" (Martin E P Seligman, Paul R Verkuil and
Terry H Kang, 'Why Lawyers are Unhappy' (2005) 10(1) Deakin Law Review 49, 6o).
12 "This mindset promotes chronic negative emotional responses in lawyers such as demoralisation,
anxiety, anger, and sadness" (SELIGMAN, op.cit., n 4, 61).
'3 "(...) which lead to marital problems, mental illness and substance abuse", como escreve Michael Hunter
Schwartz ('Humanizing Legal Education: An Introduction to a Symposium Whose Time Carne1 (2008) 47
Washburn Law Journal 235, 235)
'•i "These factors compound to damage lawyers1 health and well being and also foster low public opinion of
the legal", escreve Susan Daicoff, ("Lawyer Personality Traits and their Relationship to Various
Approaches to Lawyering", in SILVER, Marjorie A. The Affectíve Assístance ofCounsel, (2007) 79, 8o).
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intocabilidade da casa (art. 5°, XI) e do sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas (art. 5°, XII), ou seja, todos gozam de inviolabilidade,
sem que se mostre com sentido algum desarticular-se essa unidade de
semântica jurídica sob qualquer pretexto, pois é a mesma que rege a atuação do
juiz e do procurador do Ministério Público. O primeiro, diz o art. 143,1, do CPC,
só é responsabilizável quando, "no exercício de suas funções, proceder com dolo
ou fraude", O membro do MP, por sua vez, "quando agir com dolo ou fraude no
exercido de suas funções" (art. 181). Por via de consequência, o mesmo códice
processual não pôde senão estatuir que "o membro da Advocacia Pública será
civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no
exercício de suas funções" (art. 184).
Por essa razão é que não emerge nem mesmo a
responsabilidade do ente estatal sem essas condicionantes de dolo e fraude,
como já teve oportunidade de decidir o Supremo Tribunal Federal:
"Responsabilidade civil do Estado. Ação civil pública improcedente. Ato
regular de promotor de justiça. Dever de indenizar. Inexistência. Ação
ministerial foi manejada no estrito cumprimento das obrigações institucionais
do Ministério Público" (ARE 934578 AgR, rei. Min. Dias Toffoli, Segunda
Turma, DJe 21.3.2016). Para a deficiência no enquadramento feito pelo
membro do MP, no exercício natural da liberdade tipifícante, a lei processual
penal prevê o mecanismo da emendatio libelli, ou redefinição jurídica dos fatos
narrados na denúncia. Isso vale inclusive para improbidade, tanto no âmbito de
processo administrativo (STJ, MS 16133 / DF> rei. Min. Eliana Calmon) quanto
no da ação judicial própria (STJ, REsp 1014161 / SC, rei. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2010).
Esse estalão conceituai da não-responsabilização tem sido
sistematicamente reafirmado pelos Tribunais, como em outra ocasião o STF
decidiu ao observar que "em nenhum momento, a magistrada, a promotora de
justiça ou a policial militar aparentaram ter agido além dos limites da
legalidade, tanto na condução da audiência, quanto nas providências
adotadas, ao final da audiência" (ARE 1090515 AgR/ SP, rei. Min. Gilmar
Mendes, j. 20/02/2018).
Se é assim para o Judiciário e para o Ministério Público,
também deve sê-lo para a Advocacia Pública em qualquer de suas configurações
práticas (estatutária ou comissionada), do contrário se estaria presumindo dolo
em relação a ela e, como se sabe, dolo não se presume: "Em sede de Ação de
Improbidade Administrativa, da qual exsurgem severas sanções, o dolo não
presume" (STJ, REsp 939.118/8?, rei. Min. Luiz Fux, DJe 01/03/2011. No
mesmo sentido: AgRg no Ag 1324212/MG, Segunda Turma, DJe 13/10/2010; e
REsp H4O315/SP, Segunda Turma, DJe 19/08/2010). Em realidade, no geral "a
culpabilidade não se presume" (TRF-ia Região, Apelação Criminal 003506212.2005.4.01.3800, rei. Dês. Carlos Olavo, e-DJFi DATA:O7/io/2Oii)
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Essa disposição do art. 184, do CPC, balizou então
definitivamente as hipóteses de responsabilização do advogado no exercício de
função pública, o que afasta aquela do "erro grosseiro" ou "inescusável", ditada
pelo STF. Ainda que se entenda pela sua permanência, convém lembrar que,
fundamentalmente, erro grosseiro, nos domínios jurídicos, ocorre quando se
adota uma estratégia conceituai em lugar de outra, como se dá no terreno
recursal, ao impedir a aplicação da fungibilidade (STF, ARE 1031035 AgR-EDAgR/ SP, j. 16/03/2018), ou quando se quer firmar competência descartada
pela Constituição (STF, MS 35392 AgR / SP, j. 02/03/2018).
Obviamente, o erro grosseiro por si só não é punível, pois
em nenhum julgado conhecido se fala de responsabilidade do advogado ou do
membro do MP por ter manejado recurso manifestamente inadequado em lugar
de outro. Isso faz concluir que o erro grosseiro tido à conta de desvio somente se
configura quando há dolo, que, a seu turno, repita-se, não se presume.
2.1. Pode-se ser levado a pensar que nesta fase inicial da
causa não se indaga senão da existência de indícios, já que a lei que regula a
prática de ato ímprobo se satisfaz com a existência deles, conforme dispõe o art.
i?» § 6», da Lei 8.429/1992: "A ação será instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de
improbidade". A interpretação do STJ não destoa da literalidade textual (Aglnt
no AREsp 910840 / RN, rei. Humberto Martins, j. 23/08/2016).
Nem por essa perspectiva o exame da pretensão acusatória
pode ser postergado.
Impõe-se, então, delimitar o que são indícios, uma vez que
a expressão tem se vulgarizado com algum prejuízo ao seu rigor conceituai na
técnica jurídica. Pode-se afirmar que eles se fundam no método indutivo e nas
probabilidades daí decorrentes, aproximando-se, assim, das chamadas
presunções hominis, que, pelo conhecido art. 1.349, do Código Civil francês,
"sont lês conséquences que Ia loi ou lê magistrat tire d'unfait connu à unfait
inconnu", ou, em tradução livre, "são as consequências que a lei ou o
magistrado extrai de um fato conhecido para alcançar um fato desconhecido".
É o mesmo sentido empregado pelo o art. 239, do Código de Processo Penal:
"considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação
com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias" (sem destaque no original).
Sem alongar demasiadamente essa discussão, deve-se
chamar atenção para o fato de que, dentro da expressão indício, estão abrigados
sentidos diferençáveis entre si, como explica o Juiz Federal André Lenart ao
apontar que o CPP "incorreu no equívoco rasteiro de conferir à mesma palavra
três significados distintos: ora indícios exprime a suspeita, do
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cometimento do crime que recai sobre alguém, ora designa um meio de
prova; e, em certa passagem, ainda serve de sinónimo para indicação"1^.
Ainda segundo ele, "seria preferível erradicar a
polissemia, reservando indício, no singular ou no plural, à categoria de meio
de prova, e empregando as palavra suspeita e indicativos (ou algo
assemelhado)
para
assinalar
o começo
de
prova
e
o
substantivo indicações (ou algo próximo) para marcar os sinais a que se
refere oCPP2go § i°b. Assim, teríamos veemente suspeita (art.
126), suspeita razoável ou suficiente (art. 134), indicativos (art. 290,
§1°, b), forte suspeita (art. 312), suspeita razoável (art. 413, 414),
suspeita (art. 417)".
O que mais chama a atenção no presente feito é que,
mesmo com essa estratificação espectral do conceito de indício feita por Lenart,
não se consegue localizar nenhum tipo de suporte indiciário para a figuração do
assessor jurídico no polo passivo da demanda. A inicial limitou-se a dizer que a
"invulgar celeridade [do assessor jurídico] não passou de mera formalização
de acordo prévio" (fls. 008) e que ele preferiu "assinar documentos préfabricados pela Prefeitura do que exercer sua de modo adequado sua função
de advogado" (fls. 16, verso). No primeiro trecho, o MPF afirma o que
precisaria demonstrar; no segundo, termina admitindo que quem "pré-fabricou"
os documentos foi outra pessoa. Ademais, não ligou o assessor jurídico a
qualquer iniciativa dolosa em querer fraudar, em produzir contorcionismo legal
somente para agradar a administração, ou mesmo em se beneficiar.
2.2. Sendo assim, não se tem indício, mas mera
afirmação categórica, que procura se substituir à falta de provas, ainda que
indiciarias, e, por isso mesmo, tem sido reiteradamente rechaçada (STJ, AgRg
no REsp 1459417/ SP, rei. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/04/2015). Nas
críticas às antinomias kantianas, Hegel baliza bem que na afirmação categórica
se esconde a falta de provas: "afirmação categórica simples ou propriamente
assertórica está envolvida em uma estrutura de raciocínio equivocada e
distorcida, pela qual é produzida uma aparência de provas e o meramente
assertórico da afirmação deve se tornar escondido e irreconhecível"16.
Bernstein, em sua obra clássica, explica que "uma
afirmação de fato é, muitas vezes, usada como razão e conclusão, e ainda mais
de modo mais preciso, a razão e conclusão são confundidas afim de produzir
uma afirmação categórica, ex. 'Faça como eu digo'; 'segure firme'; 'você não

15 Disponível cm: https://reservadejustica.wordpress.com/2Uu8/U9/u2/indicios-e-sua-suficiencia-para-acondenacao/# edni
16 HEGEL, G.W.F. Ciência da lógica: i. A doutrina do ser. Petrópolis, Vozes, 2Ul6.
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vai sair'; 'deixe isso'"1?. Essa lição fica bem didaticamente explicada no exemplo
dado por Maria Helena Patto em outra obra'*:
Mãe: Segure firme, querido.
Criança: Por quê?
Mãe: Se você não segurar, vai ser jogado para a frente e vai
cair.
Criança: Por quê?
Mãe: Porque se o ônibus parar de repete, você vai ser jogado
no banco da frente.
Criança: Por quê?
Mãe: Agora, querido, segure firme e não crie caso".

Nesse exemplo, explica a autora, "toda uma gama de
possibilidades de aprendizagem e de estabelecimento de relações foi excluída
pela afirmação categórica" (ib.)
A afirmação categórica, também chamada de asseveração
ou asserção, tem sua raiz em "assertu" e não em "acerto", o que significa que a
convicção que dela emerge, mesmo estando acima da mera afirmação, é
fortemente subjetiva, embora possa até ser certa. O Direito Processual, ainda
que alocado no domínio maior da argumentação jurídica, não se satisfaz,
contudo, com afirmações dessa natureza, como por algumas vezes deixaram
claramente destacado os Tribunais Superiores ao proibir, por exemplo, que o
Juiz avance em asserções categóricas que possam induzir juízo negativo contra
quem está sendo acusado, conforme se vê desse julgamento do STJ, citado pelo
STF:
Também não incorre em excesso de linguagem o acórdão que,
em julgamento do recurso em sentido estrito, apresenta
descrição pormenorizada dos fatos e das provas carreadas aos
autos que fizeram o Juízo de primeiro grau concluir pela
existência de materialidade do delito e de indícios de autoria
suficientes a autorizar a submissão do réu ao Corpo de Jurados,
se não exarou qualquer juízo de valor sobre as provas ou sobre
os acusados, tampouco faz afirmação categórica de que o
recorrente é autor do crime, descabendo a tese de emissão de
argumentos de autoridade que possam, posteriormente,
'? BERNSTEIN, Basil. Class, codes and contrai. Volume I. Theoretical studies tmvards a sociology of
language. 2. Ed. London: Routledge & Kegan Paul, 1974, p. 31. No original: "A statement of fact is often
used as both a reason and a conclusion, or more accurately, the reason and conclusion are confounded to
produce a categoric statement, e.g. 'Do as I tell you* 'Hold on tight' 'You're not going out' 'Lay off that"'.
is PATTO, Maria Helena Souza. Introdução à psicologia escolar. 3. ed. Caso do Psicólogo, 1997, p. 159.
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influenciar a decisão do Conselho de Sentença" (HC 142009 /
PE, rei. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 03/08/2017, sem
destaque no original).
Esse cuidado em não aceitar afirmações categóricas
decorre da prudência em não se permitir pressão retórica que possa se sobrepor
à exigência de prova ou de indícios técnicos.
Assim, se a constatação de uma fraude passa pelo
escrutínio da objetividade probante, sua autoria deve igualmente se submeter a
ele no âmbito de exploração investigatória, sendo que esta não é tarefa do
processo judicial, mas da fase que o antecede, que, no caso da improbidade
administrativa, é o inquérito civil público, obrigado a levantar pelo menos
indícios. Note-se o que diz explícita e implicitamente este trecho de decisão
monocrática do STF: "a consideração de possível ocorrência de crime funcional
e a necessária investigação para a averiguação dos exatos termos da atuação
do advogado no caso não constitui crime, mas dever funcional do magistrado,
que requereu tão somente que, uma vez constatada a fraude, fosse averiguada
eventual participação do causídico no caso, não havendo qualquer
afirmação categórica de que esta, de fato, tivesse ocorrido" (ARE 964729 /
SP , rei. Min. Marco Aurélio, j. 29/09/2016, sem destaque no original).
Por esse passo se vê que é na investigação que se apuram
indícios, que pode ser deflagrada até a partir de uma impressão errada, embora
sincera. Mas quando o processo é ajuizado, se essa impressão não ganha o tônus
de, pelo menos, lastro indiciário, não é mais que mera afirmação categórica que
atenta contra a dignidade profissional da advocacia.
3. Assim pela incontornável falta de indícios, pelo
respeito à inviolabilidade constitucional do advogado, inclusive como
parecerista no exercício da função de assessor jurídico, com base no art. 488, do
Código de Processo Civil, combinado com o art. 184, do mesmo estatuto, julgo
improcedente o pedido em/r/elação a Juracy Silva Varges.
Intimem-se. Prossiga-se.
/
/
Vitória da Copíniista, Bajiia, 16 de abril de 2018.
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