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Interessado: João Figueiredo Filho

Voto vencido do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos

No julgamento do processo administrativo, manifestei-me pelo provimento do recurso pelos seguintes argumentos que no caso ora sob exame parecemme continuar válidos:
"Embora concorde com a PJU quando ressalta a pertinência de se exigir um mínimo de requisitos à concessão da autorização, não se
deve considerá-los tão rígidos a ponto de se alcançar objetivo que nem a própria lei, norma regulamentar ou eventual decisão
administrativa condenatória perseguiram.
Assim, no tocante ao requisito de reputação ilibada, não se pode dizer indistintamente que todo e qualquer ato em dissonância com a
ética e a moral, ou ainda, que toda a condenação em processo administrativo disciplinar, seria capaz de manchar a reputação de
pretendente ao exercício do cargo de agente autônomo.
No presente caso concreto, à primeira vista e sem maiores informações a respeito da fundamentação das decisões, uma vez que a SMI
não trouxe aos autos os fatos que levaram o Banco Central a aplicar as penas informadas nas telas impressas diretamente do Sisbacen
(fls. 19/24), não me parece que o fato de o Recorrente ter sido condenado por aquela Autarquia, em processos iniciados em 1993 e
1994, quando exercia cargo de administração em corretora de valores, seja impeditivo da concessão das autorizações, até porque, à
vista de tais informações, não se pode concluir que tais condenações foram aplicadas por infrações graves, em que dolo ou culpa são
fundamentais à sua caracterização.
Ainda neste tocante, e em linha com a manifestação do Procurador Chefe desta Autarquia, noto que, à época, o Recorrente ocupava a
diretoria financeira e administrativa da corretora, sem ingerência nas atividades operacionais desta, conforme destacou a Procuradoria
Jurídica da Delegacia Regional de São Paulo do Banco Central (fls. 50/51), o que não afastaria a possibilidade de ter sido condenado
por infrações de natureza objetiva, que, na falta de maiores provas – cuja produção sempre cumpre à CVM, não tenho dúvidas – não
deveria ser considerado para se formar juízo negativo a respeito da reputação do Recorrente a ponto de impedi-lo de obter a
autorização para exercer a atividade de agente autônomo.
Por outro lado, vale lembrar que, até quando tratou da inabilitação, a lei expressamente a qualificou de temporária, admitindo-se que,
após o cumprimento da pena, o apenado pudesse voltar a praticar a atividade para a qual esteve inabilitado. Ora, se a existência de
inabilitação torna-se empecilho para que possa retornar ao exercício da atividade, mesmo após o cumprimento integral da pena, aquilo
que era para ser transitório torna-se permanente, representando, a meu ver, uma ilegalidade manifesta.
Tudo está a demonstrar o equívoco de se pretender exigir o requisito da reputação ilibada, previsto constitucionalmente para os
pretendentes a ocupar os mais altos cargos da república, a uma atividade de menor importância, configurando, segundo penso,
hipótese de inconstitucionalidade da norma por desproporção entre o fim que se busca alcançar e o meio utilizado.
Em outras palavras, deve-se avaliar o requisito "reputação ilibada" vis-à-vis a importância da função a ser desempenhada e os demais
requisitos necessários a tal função. Em decorrência disso, não entendo cabível que se venha a exigir dos agentes autônomos critérios
de reputação ilibada semelhantes aos aplicáveis, exemplificativamente, aos pretendentes aos cargos de ministro do Supremo Tribunal
Federal.
Vale citar aqui o seguinte trecho do Manual de Redação da Presidência da República, elaborado por Comissão presidida pelo hoje
Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes:
"A simples existência de lei não se afigura suficiente para legitimar a intervenção no âmbito dos
direito e liberdades individuais. Faz-se mister, ainda, que as restrições sejam proporcionais, isto é,
que sejam "adequadas e justificadas pelo interesse público" e atendam "ao critério da
razoabilidade". Em outros termos, tendo em vista a observância do princípio da proporcionalidade,
cabe analisar não só a legitimidade dos objetivos perseguidos pelo legislador, mas também a
adequação dos meios empregados, a necessidade da sua utilização, bem como a razoabilidade,
isto é, a ponderação entre a restrição a ser imposta aos cidadãos e os objetivos pretendidos."
Na mesma linha é o entendimento de Fábio Medina Osório, citando Luís Afonso Heck:
"A proporcionalidade, juntamente com o preceito da proibição de excesso, é resultante da essência
dos direitos fundamentais. Proíbem-se intervenções desnecessárias e excessivas. ‘Uma lei não
deve onerar o cidadão mais intensamente do que o imprescindível para a proteção do interesse
público. Assim a intervenção deve ser apropriada e necessária para alcançar o fim desejado, nem
deve gravar em excesso o afetado, i.e., deve poder ser dele exigível.’" (Direito Administrativo
Sancionador, São Paulo. Editora Revista dos Tribunais – 2000. Pág. 176)"

Por todo acima exposto, voto pelo provimento ao presente recurso no sentido de que seja reformada a decisão recorrida e que seja concedida ao
Recorrente a autorização para o exercício da atividade de agente autônomo.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2003
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