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Relator: Ministro Jorge Mussi

Relator para o acórdão: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Impetrante: Shiro Naruse e outro

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Winston José Tristão

EMENTA

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto 

no ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de 

entendimento jurisprudencial. Restrição do remédio constitucional. 

Exame que visa privilegiar a ampla defesa e o devido processo legal. 2. 

Lavagem de dinheiro. Inquérito policial instaurado com base em delação 

anônima. Hipótese excepcional em que não houve constrangimento ilegal 

ocasionado ao paciente. Procedimento que se limitou a determinar a 

realização de diligências investigatórias. Inexistência de decretação de 

medidas cautelares e de indiciamento. Ausência de prejuízo. Ilegalidade 

manifesta não constatada. 3. Atipicidade da conduta e carência de justa 

causa para a defl agração do inquérito policial. Teses não analisadas pelo 

Tribunal de origem. Supressão de instância. 4. Ordem não conhecida.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a 

racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema 

recursal, vinha se fi rmando, mais recentemente, no sentido de ser 

imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às 

hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo 

Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal 

Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por 

objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. 

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas 

na inicial no intuito de verifi car a existência de constrangimento 

ilegal – evidente a ser sanado mediante a concessão de habeas 

corpus de ofício –, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido 

processo legal.
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2. É pacífi ca a jurisprudência desta Corte no sentido de que a 

denúncia anônima apenas pode acarretar a instauração de inquérito 

policial quando corroborada por elementos colhidos em investigações 

preliminares.

3. Todavia, na hipótese específi ca dos autos, a instauração do 

Inquérito Policial n. 09/2009 não ocasionou nenhum constrangimento 

ilegal ao paciente na medida em que somente culminou na ordem 

de serviço para a realização de diligências investigatórias, as quais 

poderiam ter sido perfeitamente requeridas por via de VPI (Verifi cação 

de procedência de informação), como cotidianamente ocorre no meio 

policial. Desse modo, constatado que o inquérito policial defl agrado 

a partir da delação apócrifa se limitou a ordenar a realização de 

diligências que poderiam ser – e possivelmente seriam – livremente 

determinadas sem a formalização da investigação; que o inquérito em 

comento não culminou em nenhuma medida cautelar em desfavor do 

paciente – tais como, prisão cautelar, busca e apreensão e interceptação 

telefônica – e que nem sequer houve indiciamento, afi gura-se excesso 

de formalismo proclamar, no caso, a ilegalidade da defl agração do 

Inquérito Policial n. 09/2009.

4. Ademais, o princípio do prejuízo deve aqui ser aplicado em 

toda a sua amplitude. Se as formas processuais constituem apenas 

instrumentos para a correta aplicação do Direito, a desobediência às 

formalidades estabelecidas pelo legislador somente impregnará o ato 

quando a fi nalidade buscada pela norma for comprometida pelo vício. 

É dizer, apenas a atipicidade relevante, capaz de produzir dano evidente 

ao direito da parte, autoriza o reconhecimento da invalidade. Logo, 

embora deva se exigir da autoridade policial uma atuação ponderada e 

prudente em casos em que a notícia do suposto crime se deu de forma 

anônima, coibindo-se, assim, que os constrangimentos inerentes a 

uma formal investigação criminal sejam impingidos aos acusados sem 

nenhuma análise acerca da verossimilhança das condutas delatadas, o 

fato é que, na espécie, a instauração do Inquérito Policial n. 09/2009 

para a simples defl agração das diligências, sem a adoção de medidas 

assecuratórias invasivas e sem a determinação de indiciamento, não 

se diferenciou em nada do procedimento de verifi cação preliminar 

de informação que comumente precede a instauração do inquérito 

policial.
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5. É vedado a esta Corte examinar alegações não enfrentadas 

pelo Tribunal a quo, sob pena de incorrer em indevida supressão de 

instância. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por maioria, não conhecer do pedido, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, que lavrará o acórdão.

Votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze os Srs. Ministros 

Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Laurita Vaz.

Votou vencido o Sr. Ministro Jorge Mussi.

Brasília (DF), 6 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator para o acórdão

DJe 21.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar 

impetrado em favor de Winston José Tristão, apontando como autoridade coatora 

a 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, que concedeu parcialmente a ordem pleiteada no HC n. 990.10.000338-

0 para vedar quaisquer indiciamentos que não tenham sido motivadamente 

determinados pelo Poder Judiciário.

Noticiam os autos que a partir de denúncia anônima recebida pelo Grupo 

Especial de Delitos Econômicos do Ministério Público do Estado de São Paulo 

- GEDEC, foi instaurado inquérito policial pela Divisão de Investigação sobre 

Crimes contra a Fazenda da Polícia Civil do Estado de São Paulo - DISCCFAZ 

para apurar a suposta prática do delito de lavagem de dinheiro pelo paciente.

Sustentam os impetrantes que o paciente seria alvo de constrangimento 

ilegal pois não haveria justa causa apta a autorizar as investigações realizadas pela 
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autoridade policial, uma vez que inexistiriam elementos mínimos indicativos de 

autoria delitiva.

Alegam que a autoridade policial teria instaurado inquérito policial com 

base em denúncia anônima, sem antes realizar investigações preliminares para 

averiguar a veracidade das informações recebidas.

Destacam que o nome do paciente não consta em nenhum dos boletins de 

ocorrências e termos circunstanciados utilizados na apuração do suposto delito 

de lavagem de dinheiro.

Observam que a conduta atribuída ao investigado seria atípica, porquanto 

para a confi guração do delito de lavagem de dinheiro perpetrado por organização 

criminosa seria necessário o cometimento de crime antecedente, e não de 

contravenção penal, como no caso em tela.

Requerem a concessão da ordem para que seja trancado o Inquérito 

Policial n. 09/2009.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fl s. 1.115-1.116.

Prestadas as informações (e-STJ fl s. 1.127-1.128 e 1.140), o Ministério 

Público Federal, em parecer de fls. 1.150-1.152, manifestou-se pelo não 

conhecimento do writ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Por meio deste habeas corpus 

pretende-se, em síntese, o trancamento do inquérito policial instaurado contra 

o paciente.

Cumpre analisar, preliminarmente, a adequação da via eleita para a 

manifestação da irresignação contra o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.

Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, este 

Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, de forma 

originária, os habeas corpus impetrados contra ato de tribunal sujeito à sua 

jurisdição e de Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou 

da Aeronáutica; ou quando for coator ou paciente as autoridades elencadas na 

alínea a do mesmo dispositivo constitucional, hipóteses não ocorrentes na espécie.
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Por outro lado, prevê a alínea a do inciso II do artigo 105 que o Superior 

Tribunal de Justiça é competente para julgar, mediante recurso ordinário, os 

habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais 

Federais o pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando 

a decisão for denegatória.

De se destacar que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do HC n. 109.956-PR, buscando dar efetividade às normas 

previstas no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, e dos artigos 

30 a 32 da Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas 

corpus originário perante aquela Corte em substituição ao recurso ordinário 

cabível, entendimento que passou ser adotado por este Superior Tribunal de 

Justiça, a fi m de que fosse restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional 

que envolve a tutela do direito de locomoção.

Assim, insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de origem 

que denegou a ordem pleiteada no prévio writ, mostra-se incabível o manejo 

do habeas corpus originário, já que não confi gurada nenhuma das hipóteses 

elencadas no artigo 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, razão pela 

qual não merece conhecimento.

Todavia, tratando-se de remédio constitucional impetrado antes da 

alteração do entendimento jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal 

será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de 

habeas corpus de ofício.

Por se tratar de questão prejudicial às demais, inicia-se a análise do writ 

pela alegada ilegalidade da instauração do inquérito policial por força de 

denúncia anônima.

Sobre o tema esta Corte tem entendido que, embora tais informações não 

sejam idôneas, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, muito 

menos para a defl agração da ação penal, caso sejam corroboradas por outros 

elementos de prova, dão legitimidade ao início do procedimento investigatório, 

conforme se infere dos seguintes precedentes:

Recurso ordinário em habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo. Denúncia. 

Recebimento. Falta de fundamentação. Nulidade. Inexistência. Delito permanente. 

Situação de flagrância. Expedição de mandado de busca e apreensão. 

Desnecessidade. Subscrição do auto de apreensão por duas testemunhas. 

Ausência. Nulidade não confi gurada. Erro de capitulação. Pedido prejudicado.

(...)
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3. Não obstante seja a acusação anônima insuficiente para a abertura de 

inquérito policial, nada impede que ela dê ensejo a uma investigação preliminar 

e que, apurados os fatos, seja instaurado o inquérito policial e, posteriormente, a 

ação penal.

4. Enquanto a arma irregular permanecia no sítio, estava evidenciada a 

situação de fl agrante delito. Se, por um lado, em razão da ausência do acusado do 

local não era possível realizar sua prisão, nada impedia que houvesse a apreensão 

da arma, sem a necessidade de mandado judicial.

(...)

7. Recurso ordinário parcialmente prejudicado e, na parte restante, desprovido.

(RHC n. 23.709-RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

20.5.2010, DJe 14.6.2010)

Processo Penal. Habeas corpus. Apropriação indébita. Inquérito policial. 

Instauração. “Denúncia anônima”. Superveniente colheita de provas antes da 

instauração da formal investigação. Constrangimento ilegal. Ausência. Notícia de 

falecimento de um dos pacientes. Ordem prejudicada em parte.

1. A Constituição Federal veda o anonimato, o que tinge de ilegitimidade 

a instauração de inquérito policial calcada apenas em comunicação apócrifa. 

Todavia, na hipótese, a notícia prestou-se apenas a movimentar o Ministério 

Público que, após diligenciar, cuidou de, higidamente, requisitar o formal início da 

investigação policial.

(...)

3. Ordem em parte prejudicada e, na parte conhecida, denegada. (HC n. 

53.703-RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

2.4.2009, DJe 17.8.2009)

Aliás, o Pretório Excelso, em questão de ordem suscitada pelo eminente 

Ministro Marco Aurélio por ocasião do julgamento do Inquérito n. 1.957-

PR, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, decidiu pela admissão, de forma 

cautelosa, de notícia do crime anônima para dar início a atos investigatórios 

acerca da sua veracidade, reputando-a inidônea apenas para, sozinha, embasar a 

instauração formal de inquérito policial ou oferecimento de denúncia.

Em razão da excelência dos argumentos empregados, colhe-se o seguinte 

excerto com a conclusão do voto proferido pelo eminente Ministro Celso de 

Mello:

(a) os escritos anônimos não podem justificar, só por si, desde que 

isoladamente considerados, a imediata instauração da persecutio criminis, eis que 
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peças apócrifas não podem ser incorporadas, formalmente, ao processo, salvo 

quanto tais documentos forem produzidos pelo acusado, ou, ainda, quando 

constituírem, eles próprios, o corpo de delito (como sucede com bilhetes de 

resgate no delito de extorsão mediante sequestro, ou como ocorre com cartas 

que evidenciem a prática de crimes contra a honra, ou que corporifi quem o delito 

de ameaça ou que materializem o crimen falsi, p. ex.);

(b) nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação 

anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, 

previamente, em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível 

ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o 

objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a 

promover, então, em caso positivo, a formal instauração da persecutio criminis, 

mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em 

relação às peças apócrifas; (...)

No mesmo sentido decidiu a 1ª Turma do Pretório Excelso em caso 

semelhante:

Ementa Constitucional e Processual Penal. Habeas Corpus. Possibilidade de 

denúncia anônima, desde que acompanhada de demais elementos colhidos a 

partir dela. Inexistência de constrangimento ilegal. 1. O precedente referido pelo 

impetrante na inicial (HC n. 84.827-TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 

23.11.2007), de fato, assentou o entendimento de que é vedada a persecução 

penal iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Firmou-se a 

orientação de que a autoridade policial, ao receber uma denúncia anônima, 

deve antes realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados 

nessa “denúncia” são materialmente verdadeiros, para, só então, iniciar as 

investigações. 2. No caso concreto, ainda sem instaurar inquérito policial, policiais 

civis diligenciaram no sentido de apurar a eventual existência de irregularidades 

cartorárias que pudessem conferir indícios de verossimilhança aos fatos. Portanto, 

o procedimento tomado pelos policiais está em perfeita consonância com o 

entendimento fi rmado no precedente supracitado, no que tange à realização 

de diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas 

anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente 

dito. 3. Ordem denegada. (HC n. 98.345, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) 

p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 16.6.2010, DJe-173 

divulg 16.9.2010 public 17.9.2010 Ement vol-02415-02 PP-00308)

Sobre o assunto, confi ra-se a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira:

A chamada delação anônima, com efeito, não pode ser submetida a critérios 

rígidos e abstratos de interpretação. O único dado objetivo que se pode extrair 

dela é a vedação à instauração de ação penal com base, unicamente, em 
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documento apócrifo. E isso porque, de fato, faltaria justa causa à ação, diante da 

impossibilidade, demonstrada a priori, da indicação do material probatório a ser 

desenvolvido no curso da ação.

Mas, no que respeita à fase investigatória, observa-se que, diante da gravidade 

do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve 

encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência 

do fato - e não da autoria - para comprovação da idoneidade da notícia. É dizer: 

o órgão persecutório deve promover diligências para apurar se foi ou não, ou 

se está ou não, sendo praticada a alegada infração penal. O que não se deve 

é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha 

demonstrada nem a infração penal nem mesmo qualquer indicativo idôneo de 

sua existência. (...) (Curso de processo penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2008. p. 44).

No caso dos autos, após receber delação apócrifa dando conta que o 

paciente estaria praticando o crime de lavagem de dinheiro, o Ministério 

Público do Estado de São Paulo encaminhou ofício para a Polícia Civil “para 

conhecimento e as providências que julgar cabíveis” (e-STJ fl . 112).

Por sua vez, a Divisão de Investigação sobre Crimes contra a Fazenda - 

DISCCFAZ, sem antes realizar qualquer diligência investigatória preliminar 

para confi rmar a denúncia anônima, instaurou o Inquérito Policial n. 09/2009 

(e-STJ fl . 242), no bojo do qual foram efetivadas inúmeras diligências e tomados 

diversos depoimentos.

Quanto ao ponto, é imperioso destacar que, ao contrário do que asseverado 

pela autoridade apontada como coatora, não se está diante de simples 

investigação preliminar, pois as providências adotadas pela autoridade policial 

destoam daquelas recomendadas para os casos de delação anônima, já que, 

antes de adotar medidas informais para apurar a eventual prática de ilícitos pelo 

paciente, passou a implementar atos próprios de um inquérito policial, que já se 

encontrava instaurado, tendo, inclusive, procedido à oitiva de testemunhas.

Percebe-se, assim, que o procedimento apuratório em apreço foi iniciado de 

forma imediata, com base unicamente em uma notícia de autoria desconhecida, 

sem a existência de um mínimo de indícios que pudessem corroborar o seu 

conteúdo, o que revela a sua inidoneidade.

A propósito:

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Falta de cabimento. 

Operação Suíça. Denúncia anônima. Ilicitude da prova. Interceptação telefônica. 
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Constrangimento ilegal manifesto. Incompetência do juízo. Nulidade não 

evidenciada.

(...)

3. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização de notícia anônima 

como elemento desencadeador de procedimentos preliminares de averiguação, 

repelindo-a, todavia, como fundamento propulsor à imediata instauração de 

inquérito policial ou à autorização de medida de interceptação telefônica (HC n. 

204.778-SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 29.11.2012).

4. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração 

da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja 

seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da 

instauração do inquérito policial. Precedente (HC n. 108.147-PR, Ministra Cármen 

Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013).

5. A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional e só deve ser 

determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por 

criminosos, nos termos do art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996. Todavia, no caso, esse 

aspecto específi co não foi objeto de debate e decisão pelo acórdão atacado.

6. No caso em exame, foi a denúncia anônima o gatilho deflagrador da 

investigação. A autoridade policial teve ciência dos fatos por meio de telefonema 

e, depois, obteve descrição mais pormenorizada sobre o modo de agir dos 

supostamente envolvidos mediante mensagens trocadas por e-mail com pessoa 

que se manteve desconhecida.

7. Conquanto a notícia anônima em si mesma não fosse vaga, pois trazia 

detalhes das negociações feitas por pessoas ligadas a determinada instituição 

financeira, narrando, em oito oportunidades, por escrito, fatos e apontando 

elementos que podiam, a princípio, corroborar as ações tidas como criminosas, 

sem um mínimo de base empírica, não era possível a queima de etapas para, 

de pronto, se determinar a quebra de sigilo das comunicações telefônicas dos 

delatados.

8. Não obstante a gravidade dos fatos narrados na denúncia anônima, não 

houve o cuidado de se fazer uma prévia averiguação. Nem a Polícia, nem o 

Ministério Público, muito menos o magistrado poderiam ter-se deixado aturdir 

com as persuasivas mensagens, porquanto provenientes de pessoa que, 

categoricamente, não quis se identificar, mesmo após o investigador haver 

mencionado que sua identidade seria preservada.

9. Devidamente demonstrado nos autos que houve ilegalidade em dar início a 

interceptações telefônicas com base tão somente em documentos apócrifos.

(...)

13. Habeas corpus não conhecido. De ofício, declarada a ilicitude das provas 

produzidas pelas interceptações telefônicas autorizadas em 7.11.2005, bem 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

474

como das provas produzidas pelas subsequentes prorrogações vinculadas a 

essa primeira decisão, porque amparada a quebra do sigilo apenas na delação 

anônima, sem investigação preliminar. Ordem expedida ex offi  cio, para que o 

Juízo Federal da 6ª Vara Criminal da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo 

examine as implicações da nulidade das interceptações nas demais provas dos 

autos. (HC n. 131.225-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 

em 27.8.2013, DJe 16.9.2013)

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Comercialização 

irregular de medicamentos controlados. Mandado de busca e apreensão. 

Embasamento em denúncia anônima. Inexistência de outras fontes. Nulidade da 

prova colhida. Precedentes. Recurso ordinário provido.

1. “Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso 

ordenamento jurídico, sendo considerada apta a defl agrar procedimentos de 

averiguação conforme contenham ou não elementos informativos idôneos 

sufi cientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à 

identidade do investigado (HC n. 83.830-PR, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 

de 9.3.2009).

2. Não há nulidade quando, ao receber uma notícia anônima, o membro do 

Ministério Público, em observância aos preceitos legais, solicita à Autoridade 

Policial a realização de investigações preliminares a fi m de averiguar os fatos 

narrados e, após evidenciada a verossimilhança da narrativa, requer ao Juízo 

competente a expedição de mandado de busca e apreensão.

3. No caso dos autos, entretanto, como o Juízo monocrático deferiu a medida 

cautelar amparando-se unicamente na notícia anônima apresentada, revela-se 

nulo o procedimento adotado, impondo, por conseguinte, o desentranhamento 

das provas dele decorrentes.

Precedentes.

4. Recurso ordinário provido para determinar o desentranhamento dos autos 

das provas decorrentes do mandado de busca e apreensão autorizado com base 

unicamente em denúncia anônima.

(RHC n. 29.447-MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

25.9.2012, DJe 2.10.2012)

Evidenciada a ilegalidade na defl agração do inquérito policial em apreço, 

fi ca prejudicada a análise da alegada ausência de indícios mínimos de autoria, 

bem como da alegada atipicidade da conduta investigada.

Ante o exposto, por se afi gurar manifestamente incabível, não se conhece do 

writ, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 

2º, do Código de Processo Penal, para determinar o trancamento do Inquérito 
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Policial n. 09/2009, fi cando prejudicada a análise das demais teses lançadas na 

impetração.

É o voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Cuida-se de habeas corpus 

impetrado em favor de Winston José Tristão, apontando-se como autoridade 

coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu parcialmente o writ 

apenas para vedar quaisquer indiciamentos que não tenham sido motivadamente 

determinados pelo órgão do poder judiciário.

Sustentam os impetrantes que a instauração do inquérito policial para a 

apuração do crime de lavagem de dinheiro, no caso, deu-se apenas com base 

em denúncia anônima e sem nenhuma investigação preliminar que pudesse 

averiguar a veracidade das informações fornecidas pela delação apócrifa.

Afi rmam ser evidente o constrangimento ilegal ocasionado ao paciente, 

pois seu nome não consta em nenhum dos boletins de ocorrência e termos 

circunstanciados referentes à investigação do delito de lavagem, asseverando, 

com isso, que inexiste justa causa para a defl agração do inquérito policial.

Aduzem, ainda, a atipicidade da suposta conduta atribuída ao paciente, 

visto que para a prática do crime de lavagem de dinheiro por organização 

criminosa seria imprescindível que a conduta antecedente fosse crime e não 

contravenção penal, como é o caso dos autos.

Buscam, assim, o trancamento do inquérito policial.

O pedido liminar foi indeferido e as informações solicitadas foram 

devidamente prestadas.

O Ministério Público Federal, ao se manifestar (fl s. 1.150-1.152), opinou 

pelo não conhecimento da ordem.

O Relator, Ministro Jorge Mussi, ao proferir seu voto, não conheceu da 

impetração por ser substitutiva do recurso cabível, nos moldes da hodierna 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, contudo, concedeu 

habeas corpus de ofício para determinar o trancamento do Inquérito Policial 

n. 09/2009, o que tornou prejudicadas as demais alegações formuladas na 

impetração.
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Em seguida, pedi vista dos autos, com o objetivo de melhor examinar as 

nuances que cercaram o caso em apreço.

Em que pese o brilhantismo dos votos proferidos pelo Ministro Jorge 

Mussi, divirjo do seu posicionamento por entender que o presente mandamus 

não deve ser conhecido.

Consolidou-se, por meio de reiteradas decisões do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a tendência de se atenuar as hipóteses 

de cabimento do mandamus, destacando-se que o habeas corpus é remédio 

constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específi co de 

ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do 

cidadão, com refl exo direto em sua liberdade. Assim, não se presta à correção 

de decisão sujeita a recurso próprio, previsto no sistema processual penal, não 

sendo, pois, substituto de recursos ordinários, especial ou extraordinário. A 

mudança jurisprudencial fi rmou-se a partir dos seguintes julgamentos: Habeas 

Corpus n. 109.956-PR, Relator o Ministro Marco Aurélio; Habeas Corpus n. 

104.045-RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber; Habeas Corpus n. 114.550-AC, 

Relator o Ministro Luiz Fux e Habeas Corpus n. 114.924-RJ, Relator o Ministro 

Dias Toff oli.

Entendo que boa razão têm os Ministros do Supremo Tribunal Federal 

quando restringem o cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas 

na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. É que as vias recursais 

ordinárias passaram a ser atravessadas por incontáveis possibilidades de dedução 

de insurgências pela impetração do writ, cujas origens me parece terem sido 

esquecidas, sobrecarregando os tribunais, desvirtuando a racionalidade do 

ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal. Calhou bem a 

mudança da orientação jurisprudencial, tanto que eu, de igual modo, dela passo 

a me valer com o objetivo de viabilizar o exercício pleno, pelo Superior Tribunal 

de Justiça, da nobre função de uniformizar a interpretação da legislação federal 

brasileira.

No entanto, apesar de não se ter utilizado do recurso previsto na legislação 

ordinária para a impugnação da decisão, tenho analisado, em homenagem 

à garantia constitucional constante do art. 5º, inciso LXVIII, as questões 

suscitadas na inicial no intuito de verifi car a existência de constrangimento 

ilegal evidente a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, 

evitando-se, desse modo, prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

Contudo, no caso em apreço, não vislumbro ilegalidade fl agrante apta a 

ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.
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Pois bem. Há muito que a jurisprudência desta Corte entende que a 

denúncia anônima apenas pode acarretar a instauração de inquérito policial 

quando corroborada por elementos colhidos em investigações preliminares.

Diante dessa compreensão, o voto do eminente Ministro Relator foi no 

sentido de trancar o inquérito policial. No entanto, o meu entendimento é outro.

É que não vejo, no caso, diferença prática entre a instauração de um 

inquérito policial, ainda que eu possa tê-lo por apressado, e a defl agração de 

diligências investigatórias visando apurar a prática do suposto crime noticiado 

na delação apócrifa quando não tomadas medidas mais drásticas contra o 

investigado.

Explico. Na verdade, se a partir da denúncia anônima – e somente a partir 

dela – fossem requeridas e deferidas medidas cautelares, tais como, à título 

de exemplo, prisão cautelar, busca e apreensão e interceptação telefônica, o 

constrangimento ilegal seria irrefutável. Disso não tenho dúvidas.

Agora, na espécie, busca-se seja impedido o prosseguimento do inquérito 

em questão tão somente porque em vez de a autoridade policial solicitar 

diligências via VPI (Verifi cação de procedência de informação) requereu as 

mesmas diligências após instaurar o Inquérito Policial n. 09/2009.

Note-se, ademais, que o próprio acórdão impugnado afi rma que o paciente 

nem sequer chegou a ser indiciado, o que reforça ainda mais, no caso específi co 

dos autos, a inexistência de ilegalidade a ser coibida mediante o trancamento do 

inquérito.

Não ignoro que a melhor técnica ensina que diligências preliminares 

antecedam a instauração do inquérito policial, notadamente na hipótese de 

denúncia anônima, visando coibir abusos por parte do delator e excessos na 

atividade policial.

Todavia, na espécie em apreço, não vejo como a simples instauração do 

Inquérito Policial n. 09/2009 possa ter ocasionado constrangimento ilegal ao 

paciente se tal proceder apenas culminou na ordem de serviço para a realização de 

diligências investigatórias, as quais poderiam ter sido perfeitamente requeridas 

via VPI (Verifi cação de procedência de informação), como cotidianamente 

ocorre no meio policial.

Não estou aqui a afirmar a possibilidade genérica de instauração de 

inquérito policial com base unicamente em relatos anônimos sem nenhuma 

investigação visando apurar a procedência do relato do delator. Longe disso, 
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afi nal, o próprio Código de Processo Penal proclama que ao tomar conhecimento 

da existência de infração penal em que caiba ação penal pública, a autoridade 

policial, verifi cada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito 

(art. 5º, § 3º). Somente entendo que, na hipótese específi ca dos autos, não me 

parece existir ilegalidade perpetrada contra o paciente, conclusão esta também 

alcançada pelo Tribunal a quo, que afi rmou que, “embora os autos apensados 

pareçam consubstanciar inquérito policial, não passam de um procedimento 

investigatório preliminar. Por sinal, o paciente nem foi indiciado, limitando-se a 

prestar as declarações contidas no termo de fl s. 85-87” (fl . 99).

Assim, considerando que o inquérito policial defl agrado a partir da delação 

apócrifa se limitou a ordenar a realização de diligências, que, friso, poderiam 

ser – e possivelmente seriam – livremente determinadas sem a formalização da 

investigação; que o inquérito em comento não culminou em nenhuma medida 

cautelar em desfavor do paciente e que nem sequer houve indiciamento, afi gura-

me excesso de formalismo proclamar, no caso, a ilegalidade da defl agração do 

Inquérito Policial n. 09/2009.

Isso porque, encontro-me entre aqueles que defendem que as regras 

processuais devem ser apreciadas de acordo com o caso concreto, visto que 

normas rígidas e infl exíveis afastam o Direito da realidade, enfraquecendo 

sua natureza científi ca e prática. Na minha compreensão, em determinadas 

hipóteses, a regra geral pode outorgar espaço à realidade específi ca do caso sem 

que isso represente necessariamente ilegalidade.

Penso, com a máxima vênia, que o trancamento do inquérito, na espécie, 

prestigia o formalismo e implica em mero procedimento protelatório. 

Colocando em primeiro lugar o conteúdo e, em segundo, a forma, o Supremo 

Tribunal Federal possui diversos julgados no sentido de que o mal decorrente da 

inobservância da forma prescrita em lei deve ser sempre demonstrado pela parte 

interessada, inclusive nos casos de nulidade absoluta. Se desse modo é, guardadas 

as devidas particularidades, entendo não assistir razão aos impetrantes.

Ademais, estou convencido de que o princípio do prejuízo deve aqui 

ser aplicado em toda a sua amplitude. Se as formas processuais constituem 

apenas instrumentos para a correta aplicação do Direito, a desobediência às 

formalidades estabelecidas pelo legislador somente impregnará o ato quando 

a fi nalidade buscada pela norma for comprometida pelo vício. É dizer, apenas 

a atipicidade relevante, capaz de produzir dano evidente ao direito da parte, 

autoriza o reconhecimento da invalidade.
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Logo, embora deva se exigir da autoridade policial uma atuação ponderada 

e prudente em casos em que a notícia do suposto crime se deu de forma 

anônima, coibindo-se, assim, que os constrangimentos inerentes a uma formal 

investigação criminal sejam impingidos aos acusados sem nenhuma análise 

acerca da verossimilhança das condutas delatadas, o fato é que, na hipótese 

dos autos, a instauração do Inquérito Policial n. 09/2009 – embora apressada 

e desnecessária naquele momento – para a simples defl agração das diligências, 

sem a adoção de medidas assecuratórias invasivas e sem a determinação de 

indiciamento, no meu entender, não se diferenciou em nada do procedimento de 

verifi cação preliminar de informação que comumente precede a instauração do 

inquérito policial.

Aliás, se a concessão de habeas corpus de ofício pressupõe, necessariamente, 

a constatação induvidosa de ilegalidade fl agrante perpetrada contra o paciente, 

no caso, a completa ausência de maiores implicações na instauração do Inquérito 

Policial n. 09/2009, consoante exaustivamente frisado acima, demonstra que não 

se está diante de hipótese que reclama a atuação excepcional e ex offi  cio desta 

Corte.

Nos dizeres do Ministro Ayres Britto, a “ilegalidade e abuso de poder não 

se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou 

os autos dão conta de uma violência indevida, de um cerceio absolutamente 

antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, ou de habeas corpus não se pode 

socorrer o paciente, dado que a ação constitucional decai de sua prestimosidade. 

Não se revela remédio processual prestante. Em suma: o indeferimento de habeas 

corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal [e do inquérito 

policial], ao menos à luz desses elementos interpretativos hauridos diretamente 

da Constituição” (HC n. 94.875, Segunda Turma, DJe de 8.10.2010).

Portanto, no ponto, diferentemente do que concluiu o eminente Ministro 

Relator, não vislumbro ilegalidade evidente ocasionada ao paciente que deva ser 

coibida mediante a concessão excepcional de habeas corpus de ofício.

Não acolhida a matéria preliminar pelos fundamentos acima expostos, 

persiste o interesse dos impetrantes na análise das demais alegações formuladas 

neste mandamus. Todavia, verifi co que o Tribunal de origem apenas examinou a 

questão ora tratada como preliminar, o que impede o enfrentamento dos outros 

temas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

É que o exame de mérito para a verifi cação de ilegalidade não prescinde da 

constatação da presença de requisitos mínimos, consistentes na devida instrução 

da impetração, a qual depende de prova pré-constituída para sua análise, e na 
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efetiva submissão dos temas às instâncias ordinárias, a fi m de não haver supressão de 

instância.

Assim, não tendo sido a matéria enfrentada pelo Tribunal a quo, também 

não seria possível a esta Corte Superior aferir eventual ilegalidade perpetrada, 

porquanto estar-se-ia atuando em evidente afronta à competência constitucional 

reconhecida ao Superior Tribunal de Justiça no art. 105 da Carta Magna.

Ao ensejo:

Processual Penal. Habeas corpus. Supressão de instância. Impossibilidade. 

Prisão cautelar. Superveniência de soltura no primeiro grau. Perda do objeto.

1. Matéria não decidida pelo Tribunal de origem (trancamento da ação penal) 

não se submete ao crivo do STJ, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão 

de instância, pois, em ultima ratio, está-se a atacar o que decido no primeiro grau 

de jurisdição, em fl agrante afronta à regra de competência insculpida no art. 105, 

inciso I, letra c e inciso II, letra a da Constituição Federal.

(...)

3. Habeas corpus em parte prejudicado e, no mais, não conhecido. (HC n. 

141.693-BA, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 5.9.2012.)

Não se pode descurar, ainda, que admitir a análise direta por esta Corte de 

eventual ilegalidade não analisada pelo Tribunal de origem denotaria evidente 

desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do 

ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. Nos 

termos do que bem elucidou a Ministra Rosa Weber, “ação constitucional que é, 

não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, 

sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico” (HC n. 106.377, 

Relatora a Ministra Rosa Weber, julgado em 21.8.2012).

À vista do exposto, não conheço do presente mandamus.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 278.124-PI (2013/0325763-0)

Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze

Impetrante: Justina Vale de Almeida
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Advogado: Justina Vale de Almeida

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

Paciente: Francisco Bernardone da Costa Valle

Advogados: Helder Câmara Cruz Lustosa

     Tiago Vale de Almeida

     Justina Vale de Almeida e outro(s)

EMENTA

Habeas corpus originário. Tentativa de homicídio qualifi cado. 

1. Sentença de absolvição sumária anterior à Lei n. 11.689/2008. 

Imprescindibilidade de submissão da decisão do juízo sumariante ao 

crivo do Tribunal a quo por meio de remessa de ofício. Constrangimento 

ilegal não verifi cado. 2. Envio de duas remessas necessárias referentes 

ao mesmo pronunciamento de primeiro grau ao Tribunal de origem. 

Prevalência do julgamento do primeiro reexame necessário por ter sido 

distribuído e julgado antes do segundo reexame, independentemente 

deste ter se antecedido no trânsito em julgado. Litispendência que 

impede o nascimento válido da segunda remessa de ofício. Jurisdição 

de segundo grau devidamente exaurida no julgamento da primeira 

remessa necessária. Princípio do in dubio pro reo inaplicável à espécie. 

3. Ordem denegada.

1. Proferida sentença de absolvição sumária antes da entrada em 

vigor da Lei n. 11.689/2008, imprescindível a submissão da decisão 

do Juízo sumariante ao crivo do Tribunal a quo por meio de reexame 

necessário. Na hipótese, considerando-se que a sentença de absolvição 

sumária foi proferida em 12.9.1998 e que a remessa de ofício para 

casos como tais deixou de ser exigida pelo ordenamento processual 

penal apenas em agosto de 2008 – por ocasião da entrada em vigor da 

Lei n. 11.689/2008 –, não há falar em não conhecimento do reexame 

necessário.

2. O fenômeno processual da litispendência criado, no caso, da 

autuação e distribuição do primeiro reexame de ofício, impediu o 

nascimento válido do segundo. Daí decorre que, se insubsistente, tudo 

o quanto praticado na segunda remessa não pode produzir efeitos.
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3. Ainda que assim não fosse, considerando-se que a primeira 

remessa necessária, em trâmite na Segunda Câmara (07.000480-3), 

foi julgada antes da segunda remessa enviada à Primeira Câmara 

(2011.0001.002892-5), aquela realidade fática já havia se tornado 

imutável no âmbito do Tribunal a quo quando da análise do segundo 

reexame de ofício. Assim, somente a instância superior poderia 

reapreciar a questão. Conclusão contrária levaria a admitir que o mesmo 

órgão jurisdicional revisse seu posicionamento indefi nidamente, ainda 

que fruto de estranho equívoco, caindo por terra a segurança jurídica 

que pauta o processo judicial e, notadamente, o processo penal. Logo, 

imperiosa a prevalência da decisão proferida na Remessa de ofício n. 

07.000480-3, seja porque há óbice ao próprio nascedouro da segunda 

remessa de ofício – ante a prévia autuação e distribuição da primeira 

remessa –, seja porque o primeiro reexame foi julgado antes do 

segundo, pouco importando o fato deste ter transitado em julgado 

previamente àquele; afi nal, se a segunda remessa de ofício é nula 

por excelência desde o nascedouro, não subsiste ato judicial algum, 

tampouco trânsito em julgado.

4. Ademais, o princípio do in dubio pro reo não soluciona o caso 

porque a controvérsia se situa em momento anterior. Aquilatar qual 

a decisão mais favorável ao réu pressupõe, por óbvio, a existência de 

duas decisões igualmente válidas, o que não corresponde à hipótese 

dos autos, pois as máximas processuais impedem o nascimento e a 

coexistência de um segundo processo idêntico, aqui materializado pelo 

segundo reexame necessário ilegalmente autuado e julgado na Corte 

de origem.

5. Habeas corpus denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, denegar a ordem.

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa, Laurita Vaz e 

Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 10 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Marco Aurélio Bellizze, Relator

DJe 18.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze: Trata-se de habeas corpus originário 

impetrado em favor de Francisco Bernardone da Costa Valle, apontando-se 

como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Piauí.

Narra a impetração que a paciente teria sido absolvido sumariamente do 

crime de tentativa de homicídio qualifi cado, o que culminou na remessa de 

recurso de ofício para o Tribunal de origem.

Sustenta a existência de 2 (dois) recursos de ofício contra a mesma decisão. 

O primeiro “foi julgado reformando a sentença absolutória e pronunciando o 

Réu, sendo que, em razão do foro por prerrogativa de função, uma vez que o 

Réu foi eleito prefeito Municipal, condenando-o nas sanções do art. 121, § 2º, 

inciso II e IV c.c. art. 14, II, CP” (fl . 4). Já o segundo teria mantido “a sentença 

absolutória de 1º Grau em todos os seus termos, em harmonia com o parecer 

Ministerial” (fl . 7).

Diante disso, questiona qual acórdão deve prevalecer na espécie, 

asseverando que a segunda decisão deveria vigorar, pois “na nova lei há uma 

nova vontade do legislador, que sobrepuja a vontade dele próprio, contida na 

lei velha. No novo decreto, nova vontade da Administração. Na nova sentença, 

nova vontade do Estado juiz” (fl . 9).

Afi rma, ainda, que “os recursos foram julgados em 5.7.2010 e 27.3.2012, 

assim sendo, estes jamais poderiam ser conhecidos, pois a Lei n. 11.689/2008 

alterou o Código de Processo Penal no que tange aos procedimentos afetos ao 

Tribunal do Júri” (fl . 10). Portanto, “não havendo mais no ordenamento jurídico 

pátrio a fi gura do recurso de ofício, para o caso em tela, mas tão somente o 

recurso voluntário, o presente recurso não deveria ter sido conhecido” (fl . 14).

Busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório.

No mérito, pugna sejam cassados os dois recursos de ofício ou, 

subsidiariamente, possa prevalecer o segundo acórdão (absolutório).

Liminar indeferida às fl s. 383-384 e informações prestadas às fl s. 392-413.
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Às fls. 4.119-4.609, noticiou a impetrante que o Tribunal de origem 

“enviou informações sobre processo diferente do citado no presente Habeas 

corpus” (fl . 4.119), ocasião em que postulou fosse reconsiderada a decisão que 

negou o pleito emergencial e suspenso o curso do processo.

O Ministério Público Federal, ao se manifestar (fl s. 6.183-6.184), opinou 

pela denegação da ordem.

O pleito urgente formulado às fl s. 4.119-4.609 foi indeferido (fl s. 6.186-

6.188).

Informações complementares enviadas pelo Tribunal a quo foram juntadas 

às fl s. 6.196-6.251.

Em seguida, a impetrante juntou novo pedido de reconsideração das 

decisões que indeferiram a liminar, repetindo as alegações formuladas na inicial 

e refutando, também, as afi rmações contidas nas informações prestadas pelo 

Tribunal de origem às fl s. 6.196-6.251.

Na oportunidade, questionou os pormenores do procedimento adotado 

pelo Tribunal a quo para o julgamento do paciente no primeiro reexame 

necessário e sublinhou que, por ocasião da apreciação do segundo reexame de 

ofício, o primeiro, ao contrário do afi rmado pelo Tribunal de origem, ainda não 

havia transitado em julgado, de forma que, a seu ver, não há falar em nulidade do 

último julgamento por contrariar a coisa julgada.

Asseverou que, na verdade, ante o trâmite de insurgências nesta Corte 

contra decisões proferidas no primeiro recurso de ofício, o segundo reexame 

necessário transitou em julgado antes do primeiro.

Por fi m, destacou que o constrangimento ilegal ocasionado é evidente pois, 

em suma, há ordem de prisão, em razão do trânsito em julgado da condenação, 

para o cumprimento da pena imposta, sendo que, contudo, a decisão que deve 

prevalecer é aquela que absolveu o paciente.

Buscou, assim, liminarmente, fosse determinada “a liberdade do paciente 

até o julgamento do presente habeas corpus, principalmente porque ainda não 

fi cou defi nido se o paciente encontra-se condenado ou absolvido nos autos de 

uma mesma Ação Penal, que abriga dois acórdãos confl itantes” (fl . 6.284).

Estando o feito devidamente instruído, deixei de reexaminar o pedido 

de urgência e reservei o deslinde da questão para o julgamento de mérito do 

mandamus.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Relator): Como se vê do relatório, 

em que pese as incontáveis alegações formuladas pelo impetrante no bojo dos 

inúmeros pedidos de urgência manejados, verifi co que são dois os argumentos 

centrais da impetração.

O primeiro argumento afirma que “os recursos foram julgados em 

5.7.2010 e 27.3.2012, e assim sendo, estes jamais poderiam ser conhecidos, 

pois a Lei n. 11.689/2008 alterou o Código de Processo Penal no que tange aos 

procedimentos afetos ao Tribunal do Júri” (fl . 10). Portanto, “não havendo mais 

no ordenamento jurídico pátrio a fi gura do recurso de ofício, para o caso em tela, 

mas tão somente o recurso voluntário, o presente recurso não deveria ter sido 

conhecido” (fl . 14).

O segundo argumento, por sua vez, sustenta, em síntese, a prevalência da 

decisão proferida pelo Tribunal de origem no julgamento do segundo recurso 

de ofício (2011.0001.002892-5), a qual manteve a absolvição sumária prolatada 

pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina-PI. Isso 

porque, por ocasião do julgamento do segundo reexame necessário, o primeiro, 

ao contrário do afi rmado pelo Tribunal a quo, não havia transitado em julgado, 

de forma que, a seu ver, não há falar em nulidade do último julgamento por 

contrariar a coisa julgada; afi nal, ante o trâmite de insurgências no Superior 

Tribunal de Justiça contra decisões proferidas no primeiro recurso de ofício, o 

segundo reexame necessário transitou em julgado antes do primeiro.

Pois bem. Passo ao exame da primeira tese.

Como se vê, alega a impetrante que, quando do envio das remessas 

necessárias ao Tribunal de origem, o Código de Processo Penal, com as 

alterações promovidas pela Lei n. 11.689/2008, não mais exigia que o juiz 

sumariante submetesse sua decisão de absolvição sumária ao crivo da segunda 

instância, motivo pelo qual ambos os reexames necessários não deveriam ter 

sido conhecidos.

Ocorre que, na minha compreensão, a matéria supra há de ser resolvida 

tendo por base as mesmas premissas utilizadas para aferir se a condenação do 

Tribunal do Júri deve ou não se sujeitar ao protesto por novo júri. Quanto ao 

tema, esta Corte Superior assentou que o art. 4ª da Lei n. 11.689/2008, que 

revogou expressamente o Capítulo IV do Título II do Livro III, do Código de 

Processo Penal, afasta o direito ao protesto por novo júri quando o julgamento 
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pelo Conselho de Sentença ocorrer após a sua entrada em vigor, ainda que o 

crime tenha sido cometido antes da extinção do recurso.

Confi ram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:

Agravo regimental. Recurso especial. Direito Penal. Homicídio duplamente 

qualifi cado. Protesto por novo júri. Aplicabilidade da Lei n. 11.689/2008. Decisum 

posterior à nova lei. Pretensão carente de substrato legal. Matéria constitucional. 

STF.

1. Dispõe o art. 2º do Código de Processo Penal que se aplicará a lei processual 

penal desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da 

lei anterior.

2. A Lei n. 11.689, que entrou em vigor em 8.8.2008, revogou os arts. 607 e 608 

do Código de Processo Penal e excluiu do ordenamento jurídico o protesto por 

novo júri, recurso privativo da defesa. Só terão direito a esse recurso aqueles cujas 

sentenças foram proferidas antes da entrada em vigor da nova lei.

3. No caso, conquanto a prática dos delitos tenha ocorrido em 25.2.2000, o 

julgamento pelo Júri foi em 22.9.2009, quando já vigia a Lei n. 11.689/2008. Em 

consequência, não há falar em cabimento de protesto por novo júri.

4. A violação do art. 5º, XL, da Constituição Federal revela-se quaestio afeta à 

competência do Supremo Tribunal Federal, provocado pela via do extraordinário, 

motivo pelo qual não se pode conhecer do recurso especial nesse aspecto, em 

função do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal.

5. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas 

na insurgência são incapazes de infi rmar o entendimento assentado na decisão 

agravada.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.289.868-SP, Relator o 

Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 20.8.2012)

Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Descabimento. Criminal. 

Tribunal do Juri. Apelação. Manutenção da decisão do Conselho de Sentença. 

Inocorrência de condenação manifestamente contrária ás provas dos autos. 

Alteração que demanda o revolvimento fático-probatório. Inadequação da via 

eleita. Ocorrência de nulidade. Supressão de instância. Matéria não apreciada no 

Tribunal de origem. Efeito devolutivo restrito da apelação. Protesto por novo juri. 

Julgamento posterior à vigência da Lei n. 11.689/2008. Impossibilidade. Habeas 

corpus não conhecido.

(...)

- A Lei n. 11.689/2008, que extinguiu o protesto por novo júri, afasta o direito 

ao referido recurso quando o julgamento pelo Conselho de Sentença ocorrer 

após sua entrada em vigor, ainda que o crime tenha sido cometido em data 

anterior.
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Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 198.985-RS, Relatora a Ministra Marilza 

Maynard - Desembargadora convocada do TJ-SE -, DJe de 25.3.2013)

Desse modo, se assim o for, não assiste razão, no ponto, ao impetrante, pois 

a meu ver, onde há as mesmas razões deve haver o mesmo direito (Ubi eadem est 

ratio, ibi ide jus).

É que, na hipótese, considerando-se que a sentença de absolvição sumária 

foi proferida em 12.9.1998 (fl s. 26-31) e que a remessa de ofício para casos 

como tais deixou de ser exigida pelo ordenamento processual penal apenas em 

agosto de 2008 – por ocasião da entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008 –, não 

há falar em não conhecimento do reexame necessário que submetia a absolvição 

sumária do paciente ao crivo do Tribunal de Justiça do Piauí.

Prosseguindo, mas agora no enfrentamento da segunda tese, tem-se que a 

impetrante busca a prevalência da decisão proferida no julgamento do segundo 

reexame necessário enviado ao Tribunal a quo.

Consoante se depreende dos autos (fl . 6.196), o primeiro reexame necessário 

(07.000480-3) foi autuado em 6.3.2007 e distribuído a um dos integrantes da 

Segunda Câmara Criminal, enquanto o segundo (2011.0001.002892-5) foi 

autuado em 18.5.2011 e distribuído à Primeira Câmara Criminal. Como se 

vê, de início, o pleito de prevalência da decisão proferida no bojo do segundo 

recurso de ofício – e aqui não serei técnico quanto à nomenclatura –, já se 

mostra improcedente ante a evidente impossibilidade do nascimento válido da 

segunda remessa necessária.

Segundo se extrai do art. 301, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil – o 

qual se aplica perfeitamente ao processo penal por força da norma preconizada 

no art. 3º do Código de Processo Penal –, há litispendência quando se reproduz 

ação já em curso e na hipótese de se verifi car a identidade de partes, de causa 

de pedir e de pedido, ocasião em que o segundo processo deverá ser extinto 

sem julgamento de mérito por força do que dispõe o art. 267, V, do Código de 

Processo Civil.

Nos dizeres de José Frederico Marques, “um dos efeitos da litispendência 

é o de impedir o desenrolar e a existência de um segundo processo para o 

julgamento de idêntica acusação. Resulta, pois, da litispendência, o direito 

processual de arguir o bis in idem, mediante exceptio litis pendentis” (MARQUES, 

J. F. Elementos de direito processual penal. Atualização de Eduardo Reale 

Ferrari e Guilherme Madeira Dezem. Campinas: Millennium, 2009. v. 2, p. 

260).
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Embora não se esteja, na espécie, diante de ação de conhecimento mas de 

recurso – e aqui, por questões didáticas e por reputar despiciendo no deslinde do 

tema, desprezo a divergência doutrinária quanto à natureza jurídica do reexame 

de ofício, se recurso obrigatório ou se condição de efi cácia da decisão –, entendo 

que os dispositivos acima referidos, por traduzirem princípios gerais de direito, 

resolvem a controvérsia instaurada a partir da coexistência de duas remessas 

necessárias no Tribunal a quo.

É que não vejo como me esquivar da conclusão de que o fenômeno 

processual da litispendência criado, no caso, da autuação e distribuição do 

primeiro reexame de ofício, impediu o nascimento válido do segundo. Daí 

decorre que, se insubsistente – e não há como fugir disso –, tudo o quanto 

praticado na segunda remessa não pode produzir efeitos.

Ainda que superado o argumento acima desenvolvido e que fulmina o 

próprio nascimento da segunda remessa de ofício – o que admito por amor ao 

debate jurídico –, e voltados os olhos a momento posterior, a saber, às decisões 

proferidas no bojo dos dois reexames, também não há como proclamar a 

prevalência da segunda remessa necessária.

Isso porque, qualquer que seja a decisão de mérito proferida pela Segunda 

Câmara que se utilize para a análise do tema – seja a que cassou a sentença 

absolutória e pronunciou o paciente (29.9.2008), seja a que, posteriormente, 

condenou-o (5.7.2010) à pena de 8 (oito) anos e 8 (meses) de reclusão pela 

prática do crime de tentativa de homicídio qualifi cado (ante a conversão do feito 

em ação penal originária em razão do superveniente foro privilegiado) –, tem-se 

que o primeiro recurso de ofício em trâmite na Segunda Câmara (07.000480-3) 

foi julgado antes da segunda remessa necessária remetida à Primeira Câmara 

(2011.0001.002892-5), pois esta última apenas foi apreciada em 27.3.2012.

Ora, parece-me lógico que a Primeira Câmara jamais poderia reapreciar 

recurso – abandono mais uma vez o tecnicismo – já exaustivamente analisado 

pela Segunda Câmara, a qual anos antes já havia pronunciado o paciente e, 

até mesmo, diante do foro privilegiado adquirido, condenado-o pelo delito de 

homicídio qualifi cado tentado.

As minúcias em torno do procedimento adotado pelo Tribunal de origem, 

em que pese o esforço da defesa, em nada alteram a conclusão de que, exaurida 

a jurisdição de segundo grau pela Segunda Câmara Criminal, não poderia a 

Primeira Câmara, em absoluto, rever matéria já apreciada por aquele Tribunal. 

Note-se que aquela realidade fática já havia se tornado imutável no âmbito 
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do Tribunal a quo no momento da análise do segundo reexame de ofício 

pela Primeira Câmara. Assim, somente instância superior poderia reapreciar 

a questão. Conclusão contrária nos levaria a admitir que o mesmo órgão 

jurisdicional revisse seu posicionamento indefi nidamente, ainda que fruto de 

estranho equívoco, caindo por terra a segurança jurídica que pauta o processo 

judicial e, notadamente, o processo penal.

Aliás, embora não houvesse coisa julgada propriamente dita, não me 

parece absurdo afi rmar que havia defi nitividade para o Tribunal de Justiça do 

Piauí. Digo isso porque não cabia ao referido tribunal decidir o que já fora 

devidamente decidido por ele. Partindo-se da premissa de que os diversos 

órgãos fracionários de um Tribunal são, na verdade, o próprio Tribunal, tem-

se que, por ocasião do julgamento da primeira remessa de ofício pela Segunda 

Câmara Criminal, o Tribunal de Justiça do Piauí concluiu ser o caso de cassar a 

absolvição sumária, pronunciar o paciente e, em razão do foro por prerrogativa 

posteriormente adquirido, condená-lo pela prática do crime de tentativa de 

homicídio qualifi cado, cabendo, apenas, às Cortes Superiores a revisão daquele 

entendimento.

Resumindo: cassada a decisão absolutória de primeira instância pelo 

Tribunal de Justiça do Piauí e inexistindo recursos de competência daquela 

Casa a serem apreciados, o que se tem, ao menos até pronunciamento de Corte 

Superior, é um provimento judicial defi nitivo para o segundo grau.

E veja-se que aqui em nada importa a segunda decisão ter sido favorável ao 

paciente e ter ela transitado em julgado antes da primeira, visto que se trata de 

provimento absolutamente insubsistente.

Ademais, legitimamente instaurado o primeiro reexame, juridicamente 

impossível o segundo reexame – por força de vício original – e exaurida a 

jurisdição do Tribunal estadual ao julgar a primeira remessa de ofício, não há de 

se recorrer, na resolução da controvérsia, aos princípios da coisa julgada e do in 

dubio pro reo.

A coisa julgada propriamente dita, ou seja, aquela que decorre de decisão 

judicial defi nitiva, no caso, nem sequer pode ser invocada para se ver vigorar a 

decisão do segundo reexame sob o argumento de que esta transitou antes, pois 

não há trânsito em julgado de decisão alguma oriunda de processo nenhum. 

Ou seja, considerando-se que a segunda remessa de ofício é nula por excelência 

desde o nascedouro, não subsiste ato judicial algum tampouco trânsito em 

julgado.
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O princípio do in dubio pro reo, por sua vez, não soluciona o caso em 

apreço porque, no meu entender, a controvérsia se situa em momento anterior. 

Aquilatar qual a decisão mais favorável ao réu pressupõe, por óbvio, a existência 

de duas decisões igualmente válidas, o que, conforme exaustivamente frisado 

acima, não corresponde à hipótese dos autos, afi nal, as máximas processuais 

impedem o nascimento e a coexistência de um segundo processo idêntico, aqui 

materializado pelo segundo reexame necessário ilegalmente autuado e julgado 

na Corte de origem. Se porventura estivéssemos, de forma espetacularmente 

coincidente, diante de dois reexames distribuídos e julgados na mesma data, 

talvez o princípio do in dubio pro reo resolvesse o impasse. Contudo, este não 

corresponde, nem de longe, ao caso dos autos.

Logo, imperiosa a prevalência da decisão proferida na Remessa de ofício n. 

07.000480-3, seja porque há óbice ao próprio nascedouro da segunda remessa 

de ofício – ante a prévia autuação e distribuição da primeira remessa –, seja 

porque o primeiro reexame foi julgado antes do segundo, pouco importando o 

fato deste ter transitado em julgado previamente àquele.

Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Supremo 

Tribunal Federal assim se pronunciou:

Processo. Duplicidade. Sentenças condenatórias. Os institutos da litispendência 

e da coisa julgada direcionam à insubsistência do segundo processo e da 

segunda sentença proferida, sendo imprópria a prevalência do que seja mais 

favorável ao acusado. (HC n. 101.131-DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Relator p/ 

Acórdão o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10.2.2012)

Direito Penal e Processual Penal. Litispendência. Dupla condenação pelo 

mesmo fato delituoso: bis in idem. 1. Não pode subsistir a condenação ocorrida 

no segundo processo, instaurado com o recebimento da denuncia a 7 de maio de 

1993 (Processo n. 237/93) ja que, antes disso, ou seja, a 4 de maio de 1993, havia 

outra denuncia, igualmente recebida, pelos mesmos fatos delituosos (no Processo 

n. 232/93). 2. A litispendência impediu que validamente se formasse o segundo 

processo e, em consequencia, que validamente se produzisse ali a condenação. 3. 

“H.C.” deferido para, com relação ao paciente, anular-se a sentença proferida no 

Processo n. 237/93 - 23. V. Criminal S.P., bem como o acórdão que a confi rmou, na 

Apelação n. 861.423, julgada pela 11. Câmara do TACRIM-SP, fi cando, quanto a ele, 

trancado defi nitivamente o processo. (HC n. 72.364-SP, Relator o Ministro Sydney 

Sanches, Primeira Turma, DJe de 23.2.1996)

À propósito, em seu voto vencedor proferido no julgamento do HC 

n. 101.131-DF, acima referido, o Ministro Marco Aurélio, em caso em que 
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vigoravam duas condenações pelo mesmo fato, pontuou que “existiria, quanto 

ao segundo processo, o óbice ao pressuposto do desenvolvimento válido, a 

ação ajuizada anteriormente. Mas ambos os processos foram julgados. As duas 

decisões transitaram em julgado, mostraram-se preclusas. Indago: é possível, 

ante o sistema processual, dar prevalência à segunda decisão, ou seja, a que 

teria transgredido o princípio da coisa julgada relativa ao primeiro processo? 

A resposta, para mim, é desenganadamente negativa. Não posso potencializar 

a circunstância de, no segundo processo, se haver chegado a uma pena menor, 

porque se poderia ter chegado, também, a uma maior. Aqui não se trata de 

escolher a decisão que seja mais favorável ao réu. Trata-se de perceber que esse segundo 

processo não poderia ter tramitado e que, tendo sido prolatada sentença e tendo sido 

esta coberta pela preclusão maior, é insubsistente porque o processo anterior - quanto à 

data do ajuizamento da ação, pouco importando a época do trânsito em julgado - já 

obstaculizava esse segundo crivo do Judiciário”.

Note-se que no julgado supra prevaleceu a conclusão de que o que importa 

para o deslinde da questão não é a data do trânsito em julgado de um e de outro 

processo, mas sim o dia do ajuizamento, do nascimento de cada um, de modo 

que lá prevaleceu a primeira ação penal como aqui deve prevalecer o primeiro 

reexame de ofício.

Imperioso destacar ainda que, em ocasiões anteriores, o Superior 

Tribunal de Justiça, ao se deparar com questões referentes a existência de dupla 

condenação pelo mesmo fato, entendeu, guardadas as devidas particularidades, 

pela nulidade do segundo provimento judicial, conclusão idêntica à que ora 

proponho neste voto. Confi ram-se:

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Condenação 

em duas ações penais pelos mesmos fatos. Bis in idem. Recurso a que se dá 

provimento. Extensão ao corréu.

1. Verifi ca-se a litispendência quando houver imputação, à mesma pessoa, de 

fato criminoso idêntico, em dois ou mais processos, devendo coincidir as partes, a 

causa de pedir e o pedido.

2. No caso, o recorrente respondeu pelos mesmos acontecimentos na Vigésima 

Terceira Vara Criminal e na Décima Sexta Vara Criminal de São Paulo. Todavia, não é 

possível a continuidade do segundo processo imputando ao agente os mesmos 

fatos já exaustivamente analisados quando da prolação da primeira sentença 

condenatória. Se o órgão jurisdicional já decidiu a questão, não poderá persistir 

nova condenação penal sob o mesmo fundamento, ou seja, sobre o mesmo fato.

3. Recurso ordinário a que se dá provimento a fi m de anular a condenação 

imposta ao recorrente nos autos do Processo n. 050.05.011255-4, Décima Sexta 
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Vara Criminal de São Paulo. Extensão dos efeitos da decisão ao corréu Fábio Rosa 

dos Santos. (RHC n. 26.626-SP, Relator o Ministro Celso Limongi - Desembargador 

convocado do TJ-SP -, DJe de 2.5.2011)

Habeas corpus. Associação para o tráfi co de entorpecentes. Facção criminosa 

“Comando Vermelho”. Condenação em duas ações penais. Identidade de fatos 

afi rmada em dois pronunciamentos judiciais. Litispendência reconhecida para o 

corréu. Art. 580 do Código de Processo Penal. Ordem concedida.

1. Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato, sob pena de 

inadmissível bis in idem.

2. Se há dois pronunciamentos judiciais afirmando que são idênticos os fatos 

apurados nas ações penais em que o paciente foi condenado por associação para o 

tráfi co de entorpecentes, tendo sido julgada procedente a exceção de litispendência 

do corréu, que estava em situação idêntica, sem que exista qualquer fator de caráter 

exclusivamente pessoal, incidindo o art. 580 do Código de Processo Penal, é de 

rigor que seja extinta a pena imposta ao paciente relativamente à ação penal 

instaurada posteriormente.

3. Ordem concedida. (HC n. 94.362-RJ, Relatora a Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 18.12.2009)

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tortura. Competência da Justiça 

Comum. Existência de ação penal anterior na Justiça Militar pelos mesmos fatos, 

embora capitulados como lesão corporal. Juízo absolutamente incompetente. 

Coisa julgada que impede a instauração de processo criminal na justiça 

competente. Constrangimento ilegal evidenciado. Recurso provido.

1. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente impede o 

exame dos mesmos fatos ainda que pela justiça constitucionalmente competente, 

pois, ao contrário, estar-se-ia não só diante de vedado bis in idem como também 

na contramão da necessária segurança jurídica que a imutabilidade da coisa 

julgada visa garantir.

Ademais, ao se sopesar a garantia do juiz natural e o princípio do ne bis in 

idem, deve preponderar esse último em razão da prevalência, no que concerne 

a persecução penal, da dignidade da pessoa humana - axioma centro do 

ordenamento jurídico-constitucional - sobre o ius puniendi estatal.

2. Assim, imperioso que se impeça, na hipótese, o prosseguimento de ação penal 

que visa a apuração e responsabilização de realidade fática já submetida ao crivo do 

Poder Judiciário, embora haja diferenciação quanto à capitulação jurídica - lesão 

corporal e tortura -, afi nal, os recorrentes cumpriram devidamente as exigências 

impostas quando da concessão do benefício da suspensão condicional do 

processo, tanto que a punibilidade foi extinta e a ação penal arquivada, o que 

equivale a dizer que já houve coisa julgada material, bem como retribuição 
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estatal, ainda que advinda de Juízo incompetente, pelos fatos praticados em 

contrariedade ao ordenamento jurídico.

3. Recurso ordinário provido a fi m de, por ausência de justa causa, extinguir a 

Ação Penal n. 1000096394, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Teresina-PI, devendo os recorrentes, se presos, serem colocados imediatamente 

em liberdade, salvo se estiverem custodiados por outro motivo. (RHC n. 29.775-PI, 

de minha relatoria, DJe de 25.6.2013)

Ouso ir além. Em que pese me causar perplexidade o fato de uma remessa 

de ofício aguardar cerca de 9 (nove) anos para ser enviada ao Tribunal a quo e, 

quando fi nalmente encaminhada e julgada para reformar a sentença absolutória, 

ser novamente encaminhada à instância superior, originando nova remessa, 

a qual acaba por manter o provimento absolutório de primeira instância, não 

entendo como a defesa em momento algum suscitou a odiosa duplicidade.

Compulsando os autos, verifi co que, ao que parece, o mesmo causídico 

fi gurou como advogado do paciente em ambos os reexames (fl s. 89-98 e 364-

370), de modo que, a princípio, não vejo como não tenha ele tido conhecimento 

da distribuição da segunda remessa necessária.

Embora ganhe destaque o imenso esforço da defesa perante esta Corte 

ao impetrar o presente writ e ao promover as inúmeras intervenções visando 

melhor instruir o mandamus, não se pode admitir que o resultado de uma 

ação penal constitua verdadeira loteria ao sabor da decisão mais favorável ao 

réu. Tenho dúvidas se a defesa pleitearia a prevalência do segundo reexame 

necessário se este agravasse a situação do paciente com a imposição de pena 

maior. E veja-se que mesmo na hipótese de eventual exasperação da reprimenda 

na segunda remessa, a solução deveria ser idêntica a que ora se proclama, a saber, 

a predominância da decisão proferida no primeiro reexame de ofício.

Cogitar que o desenrolar do segundo recurso não tenha sido obstado 

por eventual opção da defesa no intuito de futura arguição de in dubio pro 

reo – se alcançado resultado mais favorável no segundo – e ainda de coisa 

julgada – porque primeiro se permitiu, por óbvio, o trânsito em julgado da 

decisão absolutória –, é, com todas as vênias, abrir mão da lealdade processual 

que, no meu entender, é dever também da defesa. Sem falar na inobservância 

do postulado da economia processual ante a movimentação de todo o aparato 

judicial para dirimir questão há muito já decidida.

As normas processuais são cogentes para todos os atores da lide e em 

processo penal não é – e nem pode ser – diferente. Se era dever da defesa suscitar 
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a duplicidade e não o fez, não pode ela agora se benefi ciar da própria torpeza e 

ver preservado o acórdão que manteve a absolvição ao invés do acórdão que, 

anos antes, havia cassado o aludido provimento de primeiro grau. A plenitude 

de defesa nem de longe pode privilegiar a má-fé processual e, embora não se 

saiba se foi isso o que ocorreu no caso em questão, por ser este um Tribunal de 

precedentes, o repúdio a estas práticas deve fi car aqui registrado.

Em suma, diante de tudo o que foi dito, inexiste constrangimento ilegal 

na prisão do paciente para que seja iniciado, em virtude do trânsito em julgado 

da condenação, o cumprimento da pena de 8 (oito) anos e 8 (meses) de reclusão 

imposta pelo Tribunal de Justiça do Piauí no julgamento do Reexame necessário 

n. 07.000480-3, ante a prática do crime de tentativa de homicídio qualifi cado

À vista do exposto, denego o presente habeas corpus.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 289.424-SP (2014/0042953-3)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Advogado: Marcelo Bonilha Campos - Defensor Público

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Juliana Andreia Nunes Leite (preso)

EMENTA

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso 

ordinário. Impossibilidade. Respeito ao sistema recursal previsto na 

Carta Magna. Não conhecimento.

1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às 

normas previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/1990, 

passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário 

em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi 

adotado por este Superior Tribunal de Justiça.
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2. O constrangimento apontado na inicial será analisado, a fi m 

de que se verifi que a existência de fl agrante ilegalidade que justifi que a 

atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

Furto simples tentado. Prisão em fl agrante convertida em preventiva. 

Princípio da insignifi cância. Pretendida aplicação. Questão não debatida 

no acórdão impugnado. Supressão.

Desproporcionalidade da segregação. Reduzida potencialidade lesiva 

da conduta incriminada. Medidas cautelares alternativas. Adequação e 

sufi ciência. Coação ilegal em parte demonstrada. Ordem concedida de ofício.

1. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão 

preventiva, requer a análise, pelo julgador, de sua necessidade 

e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se 

a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual 

condenação.

2. A prisão preventiva somente será determinada quando não 

for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando 

realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que 

cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 

282, § 6º, do CPP.

3. No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, 

revelando-se devida e sufi ciente a imposição de medidas cautelares 

alternativas, dada a reduzida potencialidade lesiva da conduta 

incriminada, vez que se cuida de denúncia pela prática de crime de 

furto simples tentado.

4. A reprimenda que eventualmente será aplicada - 8 (oito) meses 

a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por força do previsto no 

art. 14, II, do CP - autoriza a conclusão no sentido de que poderá vir 

a ser descontada em regime mais benéfi co do que aquele em que a 

paciente ora se encontra, evidenciando a falta de proporcionalidade 

da constrição e a sufi ciência e adequação das cautelares alternativas, 

principalmente em se considerando que está segregada há mais de 

nove meses.

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo a ordem 

de ofício, para revogar a custódia preventiva da paciente, mediante a 

imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV, 
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V e VIII, do Código de Processo Penal, arbitrando-se a fi ança no valor 

de 1 (um) salário mínimo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder 

“Habeas Corpus” de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Laurita Vaz votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília (DF), 5 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 18.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de habeas corpus com pedido de 

liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de Juliana Andreia Nunes 

Leite contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem no Writ n. 0189843-33-

2013.8.26.0000, mantendo a prisão preventiva da paciente, nos autos da ação 

penal em que restou denunciada pela prática do delito tipifi cado no art. 155, 

caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Informa a impetrante que a paciente foi presa em fl agrante tentando furtar 

a quantia de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) que se encontrava em uma 

caixa registradora da quitanda de propriedade da vítima, que a surpreendeu, 

imobilizou-a e chamou a polícia.

Esclarece que a autoridade policial arbitrou fi ança no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais) para que a paciente pudesse responder a ação penal em 

liberdade, porém, a requerimento do Ministério Público, foi cassada e convertida 

a prisão em preventiva.
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A defesa então aforou pedido de liberdade provisória, que foi indeferido, 

dando azo ao ajuizamento do habeas corpus ora combatido, cuja ordem foi 

denegada.

Sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a 

conduta criminosa imputada à paciente seria materialmente atípica, atraindo a 

incidência do princípio da insignifi cância, o que afastaria a própria existência do 

delito e consequentemente impediria a custódia cautelar.

Destaca que cuida-se de tentativa de subtração de quantia que considera 

irrisória, que não representou qualquer perigo de lesão relevante ao patrimônio 

da vítima, até porque o valor sequer chegou a sair da esfera de vigilância do 

ofendido, não havendo, portanto, justa causa para a defl agração e prosseguimento 

da ação penal, devendo ser determinado o seu trancamento.

Alega, outrossim, que não teria sido apresentada fundamentação idônea 

para a manutenção da custódia cautelar, porquanto não demonstrado, com 

dados concretos, a presença dos requisitos e motivos elencados no art. 312 do 

CPP, em fl agrante ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, salientando que meras 

suposições acerca da personalidade da paciente não seria sufi ciente.

Assevera que a prisão preventiva é medida extrema, que somente deveria 

ser aplicada quando da se revelem inadequadas ou insufi cientes as medidas 

cautelares diversas, que considera serem cabíveis à hipótese.

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que 

seja determinado o trancamento da ação penal a que responde a paciente. 

Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, para que possa a 

paciente responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida (fl s. 58 e 59).

Informações prestadas pelo magistrado singular (fl s. 67 a 70) e pela Corte 

impetrada (fl s. 78 a 88).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Cumpre analisar, preliminarmente, 

a adequação da via eleita para a manifestação da irresignação contra o acórdão 

proferido pelo Tribunal a quo.
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Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, este 

Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, de forma 

originária, os habeas corpus impetrados contra ato de tribunal sujeito à sua 

jurisdição e de Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército 

ou da Aeronáutica; ou quando for coator ou paciente as autoridades elencadas 

na alínea a do mesmo dispositivo constitucional, hipóteses inocorrentes na espécie.

Por outro lado, prevê a alínea a do inciso II do artigo 105 que o Superior 

Tribunal de Justiça é competente para julgar, mediante recurso ordinário, os 

habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais 

Federais o pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando 

a decisão for denegatória.

De se destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 

109.956-PR, buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso 

II, alínea a, da Constituição Federal, e dos artigos 30 a 32 da Lei n. 8.038/1990, 

passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário perante aquela 

Corte em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que passou ser 

adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a fi m de que fosse restabelecida 

a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de 

locomoção.

Assim, insurgindo-se a impetração contra acórdão do Tribunal de origem 

que denegou a ordem pleiteada no prévio writ, mostra-se incabível o manejo 

do habeas corpus originário, já que não confi gurada nenhuma das hipóteses 

elencadas no artigo 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, razão pela 

qual não merece conhecimento.

Entretanto, o constrangimento apontado na inicial será analisado, a fi m de 

que se verifi que a existência de fl agrante ilegalidade que justifi que a atuação de 

ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

Colhe-se das informações prestadas pelo magistrado singular que a paciente 

foi presa em fl agrante, convertida a prisão em preventiva, e posteriormente 

denunciada pela prática do delito tipifi cado no art. 155, caput, c.c. art. 14, inciso 

II, ambos do Código Penal, porque, em 20.8.2013, tentou subtrair para si R$ 

132,00 (cento e trinta e dois reais) do caixa de um estabelecimento comercial, 

não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias a sua vontade (fl s. 91-

92).

Da denúncia consta que a paciente ingressou no comércio da vítima e 

retirou quantia em dinheiro que estava na caixa registradora, sendo surpreendida 
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nesse exato momento pelo proprietário que a conteve e chamou a polícia, sendo 

o dinheiro encontrado em seu poder, lavrando-se por isso o fl agrante (fl s. 91).

O Juízo singular converteu a prisão em fl agrante em preventiva, cassando 

a fiança arbitrada pela autoridade policial, porquanto entendeu necessária 

a constrição para o fi m de resguardar a ordem pública, a instrução criminal 

e a aplicação da lei penal, destacando que “a acusada registra antecedentes 

criminais, já foi condenada por crime doloso e cumpriu pena privativa de 

liberdade, levando a crer que é reincidente específi ca” e também porquanto “não 

possui atividade lícita e laborativa” (fl s. 10).

Inconformada, a defesa ingressou com remédio constitucional perante o 

Tribunal de origem que, entendendo sufi ciente e fundamentada a decisão de 

primeiro grau, denegou a ordem, ao argumento de que a segregação cautelar se 

fazia necessária, especialmente, a bem da ordem pública, diante da necessidade 

de se evitar a reiteração delitiva, dada a reincidência da paciente, “de modo que 

sua situação se insere no disposto no art. 313, II, do Cód. de Proc. Penal” (fl s. 

15).

Pontuou o órgão colegiado, outrossim, que “a imputação que, em tese, 

é dirigida à paciente, furto tentado, não é de gravidade mínima, tanto que a 

cominação legal, no que diz respeito à pena privativa de liberdade, prevê a 

aplicação da pena de reclusão” (fl s. 15).

Ao fi nal, destacou que “não foram demonstrados, ademais, os requisitos da 

liberdade provisória, benefício que, assim como a concessão de medida cautelar 

diversa da prisão, a teor do art. 321, caput, do Cód. de Proc. Penal, é incompatível 

com a presença de qualquer dos pressupostos da prisão cautelar, como no caso 

em tela” (fl s. 15), devendo a prisão ser mantida “quer para se evitar a reiteração 

criminosa” (fl s. 15).

Esclarecidos os fatos, inicialmente cumpre destacar que, no que se refere 

à aplicação do princípio da insignifi cância, verifi ca-se que essa questão não 

foi analisada pelo Tribunal de origem no aresto combatido, que limitou-se a 

afi rmar que o delito em questão não seria de gravidade mínima, diante da pena 

reclusiva que lhe é cominada, nada tratando sobre o referido princípio, o que 

impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada a 

sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se na indevida supressão de 

instância.

Nesse sentido, confi ra-se:
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Processual Penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Tentativa. Exordial 

acusatória rejeitada. Recurso em sentido estrito julgado. Presente writ substitutivo 

de recurso especial. Inviabilidade. Via inadequada. Trancamento da ação penal. 

Falta de justa causa. Negativa de autoria e ausência de materialidade. Exame 

aprofundado do contexto fático-probatório. Necessidade. Matéria incabível na via 

eleita. Princípio da insignifi cância. Matéria não examinada pela Corte de origem. 

Supressão de instância. Flagrante ilegalidade. Inexistência. Habeas corpus não 

conhecido.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, 

em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à 

lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como 

substitutiva de recurso especial.

2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida 

excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a 

ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta 

de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos 

requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verifi cou na 

espécie.

3. A alegação de falta justa causa, consubstanciada na negativa na ausência 

de materialidade, não relevada de pronto, bem como a menção defensiva de 

carência probatória, diversamente do considerado pelo Tribunal de origem, 

demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não 

condizente com a via angusta do writ.

4. O pleito de incidência do princípio da insignifi cância não foi examinado pelas 

instâncias ordinárias, não podendo, assim, ser apreciada a matéria por este Superior 

Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 194.549-SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 18.3.2014, DJe 4.4.2014)

Habeas corpus. Processual Penal. Furto. Prisão em flagrante. Liberdade 

provisória. Constrangimento ilegal não evidenciado. Fundamentação idônea. 

Garantida da ordem pública. Precedentes. Pedido de trancamento da ação penal. 

Aplicação do princípio da insignifi cância. Matéria não analisada pelo Tribunal de 

origem. Vedada supressão de instância.

1. A decisão que indeferiu a liberdade provisória está adequadamente 

fundamentada na garantia da ordem pública, em decorrência da reiteração 

delitiva. A decisão de 1º grau salientou, ainda, que, o Paciente “é reincidente 

em diversos crimes de furto simples e de furto simples tentado mostrando-se, 

portanto, inadequadas ou insufi cientes as medidas cautelares diversas da prisão”.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 26, (235): 463-548, julho/setembro 2014 501

2. O pedido de trancamento da ação penal em decorrência da aplicação do 

princípio da insignifi cância não foi analisado pelo Tribunal de origem, motivo pelo 

qual fi ca inviabilizado o conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de 

instância.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

(HC n. 224.824-MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

14.2.2012, DJe 28.2.2012)

Quanto aos fundamentos da segregação cautelar, verifica-se que foi 

embasada na necessidade de garantir-se a ordem pública do risco de reiteração 

criminosa, caso a paciente fosse colocada em liberdade.

Não obstante os fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias e embora 

realmente o histórico criminal da paciente não seja de todo favorável, uma vez 

que apontando seu envolvimento em outros crimes contra o patrimônio, dos 

elementos que instruem os autos infere-se que se encontra presa cautelarmente 

desde 20.8.2013, acusada da prática de crime de furto simples tentado.

Nesse cenário e levando-se em consideração que a prisão cautelar é a última 

medida a ser ordenada pelo magistrado para assegurar o processo e a ordem 

pública e social, após a edição e entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, as 

circunstâncias do caso autorizam, excepcionalmente, a conclusão pela sufi ciência 

da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que a 

paciente se encontra denunciada pela prática de crime punido com pena de 1 

(um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa, e que, por força do previsto no art. 

14, II, do CP, terá a reprimenda minorada de no mínimo 1/3 (um terço), o que 

reduzirá as sanções mínimas e máxima para 8 (oito) meses e 2 (dois) anos e 8 

(oito) meses de reclusão, respectivamente, autorizando a conclusão no sentido 

de que a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida 

como das mais elevadas.

Com efeito, referida lei, em seu art. 282, § 6º, dispõe que: “A prisão 

preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra 

medida cautelar (art. 319)”.

Assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada 

somente em último caso, quando realmente mostre-se necessária e adequada às 

circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

A propósito é a lição de EUGENIO PACELLI OLIVEIRA e 

DOUGLAS FISCHER, em comentários ao art. 282 do CPP:
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A nova legislação que, no ponto, se alinha ao modelo português e ao italiano, 

prevê diversas medidas cautelares diversas da prisão, reservando a esta última 

um papel, não só secundário, mas condicionado à indispensabilidade da medida, 

em dupla perspectiva, a saber, (a) a proporcionalidade e adequação, a serem 

aferidas segundo a gravidade do crime, as circunstâncias do fato (meios e modo 

de execução), e, ainda as condições pessoais do agente; e (b) a necessidade, a 

ser buscada em relação ao grau de risco à instrumentalidade (conveniência da 

investigação ou da instrução) do processo ou à garantia da ordem pública e/ou 

econômica, a partir de fatos e circunstâncias concretas que possam justifi car a 

segregação provisória.

(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 4ª ed. rev. e 

atual. até dezembro de 2011. São Paulo: Atlas, 2012, p. 541)

Aliás, o art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 

12.403/2011, traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem 

ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, quando se mostrem 

proporcionais, adequadas e sufi cientes ao fi m a que se propõem.

Não se pode olvidar, outrossim, que há “um princípio de proporcionalidade 

que governa as medidas cautelares e, em especial, a prisão cautelar”, como afi rma 

GUSTAVO BADARÓ, na sua obra Processo Penal, RJ: Campus: Elsevier, 2012, 

de onde retira-se que:

Consequência disso é que o juiz não deve se limitar a analisar “prova da 

existência do crime e indício sufi ciente da autoria” para a decretação da prisão 

preventiva (CPP, art. 312). Esses critérios são indicadores do denominado fumus 

comissi delicti, isto é, da probabilidade, baseada em cognição sumária, de que o 

acusado seja o autor do delito. São elementos necessários, mas insufi cientes para 

a prisão cautelar.

A análise do “direito hipotético” não deve se limitar à “probabilidade de uma 

condenação”. Há mais a ser considerado nesse juízo prognóstico. O juiz deverá 

também considerar a probabilidade de que seja imposta uma pena privativa de 

liberdade a ser executada. Somente no caso em que se anteveja, com base nos 

elementos concretos existentes nos autos, que o acusado terá que se submeter 

a uma pena privativa de liberdade, a prisão cautelar será proporcional ao 

provimento efetivo que ela visa assegurar.

Caso o prognóstico judicial seja de que a pena a ser imposta será somente de 

multa, ou uma pena privativa de liberdade que seja substituída por pena restritiva 

de direito, ou, ainda, uma pena privativa de liberdade que será condicionalmente 

suspensa (sursis), ou, fi nalmente, uma pena privativa de liberdade a ser cumprida 

em regime aberto, será ilegal a decretação da prisão preventiva, posto que 

desproporcional ao resultado fi nal do processo cuja utilidade se quer assegurar.

[...]
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[...]. A proporcionalidade não deve ser buscada somente tendo em vista a pena 

cominada ao delito, mas considerando-se a pena que provavelmente será aplicada, 

ainda que com base em uma cognição sumária. Em nenhuma hipótese, e por 

nenhum dos motivos que caracterizam o periculum libertatis, pode-se decretar 

a prisão preventiva se não há prognóstico de cumprimento efetivo de pena 

privativa de liberdade. (p. 718 e 719 - grifos próprios)

Por outro lado, continuando na lição, arremata o doutrinador, na obra 

já citada, que, “em tais situações poderá ser cabível, em tese, mas sempre 

dependendo da verifi cação das situações concretas, a imposição de medida 

cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 319 e 320)” (op. cit., p. 744).

A propósito, da jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, pode-se 

colacionar o seguinte excerto da ementa do HC n. 244.825-AM, da relatoria 

da Exma. Sra. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 22.10.2013, em que se 

afi rmou o seguinte:

[...]

II - A imposição de cautelas processuais, inclusive da prisão preventiva, requer 

análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282, do CPP, 

observando-se, ainda, por força do princípio da homogeneidade, se a constrição 

tencionada é proporcional ao gravame resultante da provável condenação 

ulterior.

III - A prisão preventiva, porquanto residual em relação às demais cautelares, 

somente poderá ser admitida, em lugar da liberdade provisória combinada, ou 

não, a medida restritiva de direitos, em face da seguinte conjuntura: a) o caso 

deve enquadrar-se em uma das hipóteses do art. 313, caput e parágrafo único, do 

CPP, afastadas as excludentes de ilicitude do art. 314, do mesmo diploma legal, 

b) vislumbre-se a probabilidade de condenação fi nal à prisão, a ser cumprida 

inicialmente em regime fechado; c) presentes o fumus comissi delicti e o periculum 

libertatis, a imposição de cautela alternativa, ou de uma combinação delas, não 

satisfaça o binômio necessidade/adequação, ou tenha o Acusado descumprido 

alguma delas. Precedentes desta Corte.

[...]

E, na espécie, como visto, trata-se de paciente denunciada pela prática de 

furto simples tentado, circunstância que leva a antever, em cognição sumária, 

própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda que eventualmente 

lhe for aplicada poderá vir a ser descontada em regime mais benéfi co do que 

aquele em que ora se encontra, mesmo sendo reincidente, o que evidencia a 

falta de proporcionalidade da segregação antecipada e a sufi ciência e adequação 
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das cautelares alternativas, menos gravosas, para alcançar os fi ns acautelatórios 

pretendidos, não se podendo olvidar, outrossim, que se encontra segregada há 

mais de 9 (nove) meses.

Nesse contexto, e apresentando-se as medidas cautelares diversas mais 

favoráveis em relação à decretação da prisão e, diante das particularidades 

do caso concreto, mostra-se necessária, adequada e suficiente a imposição 

das previstas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo 

e nas condições fi xadas pelo juiz, para informar e justifi car atividades), IV 

(proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente 

ou necessária para a investigação ou instrução) e V (recolhimento domiciliar 

no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha 

residência e trabalho fi xos), e VIII - fi ança, no valor de 1 (um) salário mínimo, 

todos do art. 319 do CPP.

Diante do exposto, por se afi gurar manifestamente incabível, não se conhece 

do habeas corpus substitutivo, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, nos 

termos do art. 654, § 2º, do CPP, para revogar a prisão preventiva da paciente, 

mediante a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e 

VIII, do Código de Processo Penal, arbitrando-se a fi ança no valor de 1 (um) 

salário mínimo.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 46.026-MG (2014/0054635-1)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Recorrente: Rúbia Cristina Santos de Souza (preso)

Advogado: Geberson Geraldo de Jesus

Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de entorpecentes. 

Flagrante convertido em preventiva. Condenação. Vedação do direito 

de recorrer em liberdade. Desproporcionalidade. Pena reduzida. 
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Pequena quantidade de droga apreendida. Agente benefi ciada com a 

aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Condições pessoais 

favoráveis. Medidas cautelares alternativas. Adequação e sufi ciência. 

Coação ilegal em parte demonstrada. Recurso parcialmente provido.

1. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão 

preventiva, requer aanálise, pelo julgador, de sua necessidade e 

adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, por força 

do princípio da proporcionalidade, se a constrição é proporcional ao 

gravame resultante da condenação.

2. A negativa do direito de recorrer em liberdade somente será 

determinada quando não for cabível a substituição da preventiva por 

outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e 

adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições 

pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.

3. A manutenção da segregação antecipada mostra-se 

desproporcional, revelando-se devida e sufi ciente a imposição de 

medidas cautelares alternativas, dada a pequena reprimenda imposta 

à condenada, a aplicação do benefício do art. 33, § 4º da Lei n. 

11.343/2006 e a apreensão de reduzida quantidade de estupefaciente, 

a demonstrar que não se trata de tráfi co de grande porte, e às condições 

pessoais favoráveis da agente, primária, sem registro de antecedentes 

criminais e com domicílio certo.

4. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras 

de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, 

quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por 

cautelares diversas, proporcionais, adequadas e sufi cientes aos fi ns a 

que se propõem.

5. Recurso ordinário parcialmente provido para revogar a 

prisão preventiva da recorrente, mediante a imposição das medidas 

alternativas previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo 

Penal, até o trânsito em julgado da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
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taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, 

Regina Helena Costa e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília (DF), 5 de junho de 2014 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 18.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus 

com pedido liminar interposto por Rúbia Cristina Santos de Souza contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou 

a ordem visada no HC n. 1.0000.14.001414-3/000, mantendo a vedação do 

recurso em liberdade nos autos em que fi ndou condenada ao cumprimento de 2 

(dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, por 

violação ao art. 33, caput e § 4º, c.c. art. 40, III, da Lei de Drogas.

Sustenta a recorrente a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o 

argumento de que não teriam sido apresentados elementos concretos que 

justifi cassem a vedação ao direito de recorrer em liberdade, uma vez que a 

negativa estaria baseada na gravidade abstrata do delito.

Pondera que em momento algum o juízo sentenciante teria consignado 

as razões que justifi cariam a prisão excepcional, bem como não fez menção 

à persistência ou não dos requisitos da custódia cautelar, alegando que não 

teria sido informado nem mesmo o dispositivo legal em que se enquadraria a 

hipótese.

Afi rma ser primária, com bons antecedentes e residência fi xa, e que não se 

dedicaria à atividade criminosa, predicados que lhe permitiriam responder ao 

processo em liberdade, asseverando, também, que não houvera qualquer notícia 

da existência de reiteração delituosa.

Destaca, outrossim, que a vedação à concessão da liberdade provisória aos 

acusados pela prática do delito de tráfi co de drogas, prevista no art. 44 da Lei n. 

11.343/2006, foi declarada inconstitucional pelo STF.
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Enfatiza a excepcionalidade da prisão preventiva, alegando que não pode a 

medida ser utilizada como antecipação de pena.

Aduz que o magistrado singular deixou de analisar a possibilidade de 

aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, previstas no art. 319 do 

CPP, alegando que seriam cabíveis à hipótese.

Requereu, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso, para que 

seja colocada em liberdade.

Sem contrarrazões, os autos ascenderam a este Superior Tribunal de 

Justiça.

A liminar foi indeferida (fl s. 169 a 170).

O Ministério Público opinou pelo improvimento do reclamo (fl s. 176 a 

181).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Compulsando-se os autos verifi ca-

se que a recorrente foi presa em fl agrante, convertida a prisão em preventiva, e 

posteriormente denunciada pela prática do delito tipifi cado no art. 33 da Lei 

n. 11.343/2006, porque, em 18.6.2013, no interior de uma delegacia de polícia, 

entregou 2,80 g (dois gramas e oitenta centigramas) de maconha ao corréu, seu 

companheiro, além de manter em depósito, juntamente com este, 164 g (cento 

e sessenta e quatro gramas) da mesma droga, acondicionadas em 64 (sessenta e 

quatro) invólucros e em 1 (um) tablete.

Encerrada a instrução criminal, a recorrente restou condenada ao 

cumprimento de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial 

fechado, mais pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, pela 

prática do delito previsto no art. 33, caput e § 4º, c.c. art. 40, inciso III, ambos da 

Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe vedado o direito de apelar em liberdade, sob os 

seguintes fundamentos:

Do direito de recorrer em liberdade:

Deixo de conceder aos acusados a possibilidade de recorrerem em liberdade, 

com fundamento no princípio da necessidade da prisão cautelar, pois eventual 

libertação dos réus nessa fase processual poderia ocasionar sua evasão do distrito 

da culpa.
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Logo, subsistem os motivos que justifi caram a sua segregação cautelar, daí 

porque a mantenho, com lastro no § 3º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072, de 1990 e na 

Súmula n. 7, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Acrescente-se, a possibilidade de indeferimento de se aguardar o julgamento 

em liberdade, sem qualquer ofensa à Carta Magna, nos termos do Verbete n. 9, 

Súmula da Superior Tribunal de Justiça, “A exigência de prisão provisória, para 

apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”. (fl s. 113-

114)

Inconformada, a defesa ingressou com habeas corpus perante o Tribunal de 

origem que, entendendo sufi ciente e fundamentada a decisão de primeiro grau, 

denegou a ordem, por considerar a manutenção da prisão necessária na espécie, 

destacando que “o réu mantido custodiado durante toda a instrução criminal 

deve assim permanecer, como um dos consectários necessários da condenação” 

(fl s. 155).

Na ocasião, o Órgão Colegiado consignou, ainda, que “a existência de 

circunstâncias pessoais favoráveis (tais como primariedade, bons antecedentes, 

ocupação lícita e residência fi xa) não constitui óbice, por si só, à imposição da 

segregação cautelar” (fl s. 159).

Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem (http://www.

tjmg.jus.br) colheu-se a informação de que foi interposto recurso de apelação 

criminal em favor da recorrente, o qual encontra-se em processamento.

Esclarecidos estes fatos, de relevo salientar que esta Quinta Turma adotou 

o entendimento de que não se aplicaria ao delito de tráfi co de drogas, perpetrado 

na vigência da Lei n. 11.343/2006, o benefício da liberdade provisória, haja vista 

a vedação expressa contida no art. 44 da aludida norma.

Contudo, em 10.5.2012, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento do Habeas Corpus n. 104.339-SP, da relatoria do 

Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, declarou, por maioria, incidentalmente, 

a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, na parte em que 

proibia a concessão de liberdade provisória aos acusados pelo delito de tráfi co 

de entorpecentes, de modo que, para a manutenção da prisão cautelar nos 

mencionados crimes, faz-se necessária a demonstração da presença dos 

requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, tem-se que, apesar de a segregação encontrar-se 

embasada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista as circunstâncias 

em que praticado o crime - dentro de de uma delegacia de polícia -, e no fato de 
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ter permanecido segregada durante toda a instrução criminal, a quantidade e a 

natureza do material tóxico efetivamente apreendido em seu poder - 2,80 g (dois 

gramas e oitenta centigramas) de maconha - além de suas condições pessoais 

favoráveis, autorizam a conclusão pela desproporcionalidade da manutenção da 

medida extrema no caso.

Ora, levando-se em consideração a reduzida quantidade de pena fi xada à 

paciente - 2 (dois) anos e 1 (um) meses de reclusão - e que a prisão cautelar é 

a última medida a ser ordenada pelo magistrado para assegurar o processo e a 

ordem pública e social, após a edição e entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011, 

as circunstâncias do caso conduzem à sufi ciência da imposição das medidas 

cautelares alternativas, uma vez que a condenada foi presa em fl agrante delito 

na posse de pequena quantidade de material tóxico, a demonstrar que não se 

trata de tráfi co de grande porte, ou seja, a potencialidade lesiva da conduta em 

si considerada não pode ser tida como das mais elevadas, tanto que foi agraciada 

com a aplicação no patamar máximo do redutor de pena previsto no § 4º do art. 

33 da Lei n. 11.343/2006, por reconhecer o togado singular a sua primariedade, 

que não fazia parte de organização criminosa, nem se dedicava a atividades 

criminosas.

Com efeito, referida lei, em seu art. 282, § 6º, dispõe que: “A prisão 

preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra 

medida cautelar (art. 319)”.

Assim, por disposição legal, a referida medida extrema deverá ser decretada 

somente em último caso, quando realmente mostre-se necessária e adequada às 

circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, no 

caso, primária, sem registro de antecedentes criminais e com residência fi xa, predicados 

reconhecidos na sentença (fl s. 112).

A propósito é a lição de EUGENIO PACELLI OLIVEIRA e 

DOUGLAS FISCHER, em comentários ao art. 282 do CPP:

A nova legislação que, no ponto, se alinha ao modelo português e ao italiano, 

prevê diversas medidas cautelares diversas da prisão, reservando a esta última 

um papel, não só secundário, mas condicionado à indispensabilidade da medida, 

em dupla perspectiva, a saber, (a) a proporcionalidade e adequação, a serem 

aferidas segundo a gravidade do crime, as circunstâncias do fato (meios e modo 

de execução), e, ainda as condições pessoais do agente; e (b) a necessidade, a 

ser buscada em relação ao grau de risco à instrumentalidade (conveniência da 

investigação ou da instrução) do processo ou à garantia da ordem pública e/ou 

econômica, a partir de fatos e circunstâncias concretas que possam justifi car a 

segregação provisória.
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(Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 4ª ed. rev. e 

atual. até dezembro de 2011. São Paulo: Atlas, 2012, p. 541)

Aliás, o art. 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 

12.403/2011, traz um rol de medidas cautelares diversas da prisão que podem 

ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observado o 

binômio proporcionalidade e adequação ao fato-crime perpetrado e às condições 

pessoais de seu autor.

Condições pessoais favoráveis, como sabido, mesmo não sendo garantidoras 

de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando 

demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, 

proporcionais, adequadas e sufi cientes ao fi m a que se propõem, como ocorre na 

espécie.

Não se pode olvidar, outrossim, que há “um princípio de proporcionalidade 

que governa as medidas cautelares e, em especial, a prisão cautelar”, como afi rma 

GUSTAVO BADARÓ, na sua obra Processo Penal, RJ: Campus: Elsevier, 2012, 

de onde retira-se que:

Consequência disso é que o juiz não deve se limitar a analisar “prova da 

existência do crime e indício sufi ciente da autoria” para a decretação da prisão 

preventiva (CPP, art. 312). Esses critérios são indicadores do denominado fumus 

comissi delicti, isto é, da probabilidade, baseada em cognição sumária, de que o 

acusado seja o autor do delito. São elementos necessários, mas insufi cientes para 

a prisão cautelar.

A análise do “direito hipotético” não deve se limitar à “probabilidade de uma 

condenação”. Há mais a ser considerado nesse juízo prognóstico. O juiz deverá 

também considerar a probabilidade de que seja imposta uma pena privativa de 

liberdade a ser executada. Somente no caso em que se anteveja, com base nos 

elementos concretos existentes nos autos, que o acusado terá que se submeter 

a uma pena privativa de liberdade, a prisão cautelar será proporcional ao 

provimento efetivo que ela visa assegurar.

Caso o prognóstico judicial seja de que a pena a ser imposta será somente de 

multa, ou uma pena privativa de liberdade que seja substituída por pena restritiva 

de direito, ou, ainda, uma pena privativa de liberdade que será condicionalmente 

suspensa (sursis), ou, fi nalmente, uma pena privativa de liberdade a ser cumprida 

em regime aberto, será ilegal a decretação da prisão preventiva, posto que 

desproporcional ao resultado fi nal do processo cuja utilidade se quer assegurar.

[...]

[...]. A proporcionalidade não deve ser buscada somente tendo em vista a pena 

cominada ao delito, mas considerando-se a pena que provavelmente será aplicada, 
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ainda que com base em uma cognição sumária. Em nenhuma hipótese, e por 

nenhum dos motivos que caracterizam o periculum libertatis, pode-se decretar 

a prisão preventiva se não há prognóstico de cumprimento efetivo de pena 

privativa de liberdade. (p. 718 e 719 - grifos próprios)

Por outro lado, continuando na lição, arremata o doutrinador, na obra 

já citada, que, “em tais situações poderá ser cabível, em tese, mas sempre 

dependendo da verifi cação das situações concretas, a imposição de medida 

cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 319 e 320)” (op. cit., p. 744).

A propósito, da jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, pode-se 

colacionar o seguinte excerto da ementa do HC n. 244.825-AM, da relatoria 

da Exma. Sra. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 22.10.2013, em que se 

afi rmou o seguinte:

[...]

II - A imposição de cautelas processuais, inclusive da prisão preventiva, requer 

análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282, do CPP, 

observando-se, ainda, por força do princípio da homogeneidade, se a constrição 

tencionada é proporcional ao gravame resultante da provável condenação 

ulterior.

III - A prisão preventiva, porquanto residual em relação às demais cautelares, 

somente poderá ser admitida, em lugar da liberdade provisória combinada, ou 

não, a medida restritiva de direitos, em face da seguinte conjuntura: a) o caso 

deve enquadrar-se em uma das hipóteses do art. 313, caput e parágrafo único, do 

CPP, afastadas as excludentes de ilicitude do art. 314, do mesmo diploma legal, 

b) vislumbre-se a probabilidade de condenação fi nal à prisão, a ser cumprida 

inicialmente em regime fechado; c) presentes o fumus comissi delicti e o periculum 

libertatis, a imposição de cautela alternativa, ou de uma combinação delas, não 

satisfaça o binômio necessidade/adequação, ou tenha o Acusado descumprido 

alguma delas. Precedentes desta Corte.

[...]

E, na espécie, como visto, trata-se de agente primária, sem antecedentes 

criminais, com domicílio certo no distrito da culpa, surpreendida na posse de 

pequena quantidade de material tóxico, já agraciada com a aplicação do previsto 

no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que levou à fi xação da pena em 2 (dois) ano 

e 1 (um) mês de reclusão, circunstâncias que levam a antever, em cognição 

sumária, própria da via restrita do habeas corpus, a possibilidade de, em sede de 

apelação, já aforada pela defesa, ser modifi cado o regime inicial de cumprimento 

da reprimenda para outro, mais benéfi co, e inclusive de substituição da sanção 
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por medidas alternativas, o que evidencia a falta de proporcionalidade da 

preservação da segregação antecipada e a sufi ciência e adequação das cautelares 

diversas, menos gravosas, para alcançar os fi ns acautelatórios pretendidos.

Nesse contexto, e apresentando-se as medidas cautelares diversas mais 

favoráveis em relação à decretação da prisão e, diante das particularidades do 

caso concreto - condenação pelo cometimento de tráfi co de entorpecentes 

-, mostra-se necessária, adequada e sufi ciente a imposição das previstas nos 

incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fi xadas 

pelo juiz, para informar e justifi car atividades), IV (proibição de ausentar-se 

da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 

investigação ou instrução) e V (recolhimento domiciliar no período noturno e 

nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho 

fi xos), todos do art. 319 do CPP.

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso ordinário em habeas 

corpus para revogar a prisão preventiva da recorrente, mediante a imposição das 

medidas alternativas previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo 

Penal, até o trânsito em julgado da condenação.

É o voto.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 30.880-CE 

(2009/0219669-9)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Maria Zélia de Menezes Lima e outros

Advogado: Luciano Brasileiro de Oliveira e outro(s)

Recorrido: Estado do Ceará

Procurador: Daniel Maia Teixeira e outro(s)

EMENTA

Direito Constitucional e Administrativo. Servidor aposentado 

e benefi ciário de pensão por morte. Teto constitucional. Incidência 
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isolada sobre cada uma das verbas. Interpretação lógico sistemática 

da Constituição. Caráter contributivo do sistema previdenciário do 

servidor público. Segurança jurídica. Vedação do enriquecimento 

sem causa. Princípio da igualdade. Recurso ordinário em mandado de 

segurança provido.

1. Sendo legítima a acumulação de proventos de aposentadoria de 

servidor público com pensão por morte de cônjuge fi nado e também 

servidor público, o teto constitucional deve incidir isoladamente sobre 

cada uma destas verbas.

2. Inteligência lógico-sistemática da Constituição Federal.

3. Incidência dos princípios da segurança jurídica, da vedação do 

enriquecimento sem causa e da igualdade.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Senhores Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por maioria, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Laurita Vaz, Jorge Mussi e Marco Aurélio Bellizze 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Votou vencida a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília (DF), 20 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 24.6.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Trata-se de recurso ordinário em mandado 

de segurança interposto por Maria Zélia de Menezes e outros contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará que recebeu a seguinte ementa:
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Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Servidores 

públicos. Autoridade impetrada. Ilegitimidade passiva. Poder Executivo. Teto 

remuneratório. Subsídio do governador. Lei Estadual n. 13.627/2005. Prêmio por 

desempenho fi scal. Inclusão. Aplicação do inciso XI, do artigo 37, com a redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003 à Constituição Federal de 1988 c.c. 

art. 17, do ADCT. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes.

1. Ilegítima a indicação do Superintendente do IPEC em virtude da previdência 

estadual ter passado a ser administrada pelos Secretários da Fazenda e da 

Administração, nos termos da Emenda Constitucional n. 52/2003, embora após 

a edição da Lei Complementar n. 62, de 14 de fevereiro de 2007, tal atribuição 

tenha passado a ser desempenhada pelo Secretário de Planejamento e Gestão do 

Estado do Ceará.

2. Não existe direito adquirido à irredutibilidade de vencimentos se a 

remuneração do servidor ultrapassa o teto remuneratório implementado em 

conformidade com a regra contida nas EC n. 41/2003 à Constituição Federal e EC 

n. 56/2004 à Constituição do Estado do Ceará, segundo o princípio da supremacia 

constitucional, corroborado pelo art. 17 do ADCT.

3. No caso em apreço, verifi ca-se que em razão da Lei Estadual n. 13.627, de 19 

de julho de 2005, ter fi xado o valor do subsídio do Governador em R$ 9.691,61 

(nove mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), o que 

ultrapassar esse quantum deverá ser abatido dos vencimentos/proventos do 

servidor público estadual.

4. As vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, a exemplo do Prêmio 

por Desempenho Fiscal - PDF, passaram a integrar o montante da remuneração 

para fi ns do cálculo dos vencimentos, conforme o art. 9º da EC n. 41/2003, que 

consitui norma auto-aplicável, incidindo imediatamente após a sua publicação, 

prescindindo de lei específi ca para regulamentá-la.

5. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.

6. Segurança denegada (fl s. 468-469).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl s. 510-519).

Neste recurso ordinário, esclareceram que são servidores públicos estaduais 

aposentados e simultaneamente viúvos de pessoas que também detinham vínculo 

funcional com o Estado do Ceará. Argumentaram que o teto constitucional deve 

incidir em separado sobre os proventos de aposentadoria e de pensão porque tais 

benefícios seriam acumuláveis. Pontuou que as origens dos proventos seriam 

diversas, ou seja, que a aposentadoria decorre do vínculo de trabalho, enquanto a 

pensão por morte é uma espécie de seguro público.

O Estado do Ceará contrariou o recurso (fl s. 554-569).
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O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento (fl s. 584-589).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): O recurso merece provimento.

Não desconheço que a jurisprudência desta Corte se fi rmou no sentido de 

que a acumulação de proventos de aposentadoria e pensão por morte é possível, 

desde que restringido o somatório delas ao teto constitucional.

Acredito, entretanto, que a questão deva ser repensada até porque a própria 

jurisprudência da Corte evoluiu com os direitos de terceira geração.

Como se sabe, a interpretação do texto constitucional não pode ser 

realizada exclusivamente com base no método gramatical.

É certo que a Constituição Federal estabelece que:

Art. 37. A administração pública direta e  indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência e, também, 

ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998)

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupan tes de cargos, funções e empregos 

públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, 

pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 

incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão 

exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos 

Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do 

Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do 

Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, 

limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 

mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito 

do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, 

aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 41, 19.12.2003)

E que:
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Art. 40. Aos servidores titulares de cargo s efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio fi nanceiro e atuarial 

e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 41, 

19.12.2003)

(...)

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 3 7, XI, à soma total dos proventos de 

inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos 

públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime 

geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de 

inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo 

eletivo. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998)

A interpretação meramente gramatical de tais dispositivos levava muitos 

a afi rmar que a possibilidade de percepção conjunta de aposentadoria e pensão 

por morte de cônjuge fi cava limitada ao teto constitucional.

A lei fundamental, entretanto, deve ser interpretada de forma lógico-

sistemática e no tempo em que está inserida. Perceba-se que o caput do art. 40, 

da Constituição Federal, estabelece que a previdência do servidor público tem 

caráter contributivo. Há até mesmo previsão de contribuição dos inativos para 

o sistema.

Deste caráter contributivo, como já salientou o Conselho Nacional de 

Justiça, decorre que a pensão por morte é direito legítimo do benefi ciário. 

Confi ra-se:

Administração Pública. Regime previdenciário. Percepção conjunta, por 

magistrado ou servidor, de pensão e remuneração, subsídio ou provento. Hipótese 

excepcional que não se submete à disciplina inscrita no inciso XI do art. 37 da CF. 

Diante da natureza contributiva do regime previdenciário da Administração Pública 

(art. 40 da CF), a pensão por morte regularmente instituída constitui direito legítimo 

do benefi ciário, pouco importando a existência concomitante ou pregressa de vínculo 

funcional entre este e a Administração Pública. Deve, por isso, ser preservada 

a percepção simultânea de pensão com outras espécies remuneratórias, 

observando-se, contudo, sobre qualquer dessas espécies remuneratórias, o teto 

máximo previsto no Texto Constitucional (art. 37, inciso XI). (PP/CNJ n. 445, 

Relator Conselheiro Douglas Alencar Rodrigues, DJ 7.7.2006).
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E não poderia ser diferente porque tanto o cônjuge falecido quanto o 

aposentado contribuíram para o sistema. Têm (ou teriam, se não tivesse havido o 

passamento), direito individual à contraprestação.

Como já decidiu o Tribunal de Contas da União:

O benefi ciário da pensão não receberá melhor tratamento do q ue o instituidor. 

Da relação estabelecida em vida pelo instituidor com o Estado resulta o direito 

do beneficiário à pensão, cujo valor submete-se ao teto cons titucional. De 

outra relação, con stituída por outro servidor com o Estado, resulta o direito à 

remuneração, quando na atividade, e ao provento de aposentadoria, quando 

na inatividade. A ca da uma das relações constituídas aplica-se, isoladamente, o 

teto constitucional. (Consulta n. 009.585/ 2004-9, Plenário, Relator Conselheiro 

Ubiratan Aguiar, Acórdão n. 2.079/2005, DOU 9.12.2005).

A imposição de teto ao somatório da aposentadoria com a pensão 

por morte, em se tratando de regime contributivo, insisto, implica inegável 

enriquecimento indevido dos cofres públicos.

Há aqui um aspecto de segurança jurídica a ser observado.

O servidor contribui ao longo de toda a sua carreira para o sistema 

previdenciário na justa expectativa de que será amparado em sua velhice ou na 

de que sua família será amparada na sua ausência. Não me parece legítimo que 

o Estado se aproprie dessas contribuições porque elas merecem a retribuição 

esperada.

Ademais, não se pode olvidar que a Constituição Federal garante a 

irredutibilidade de vencimentos (que o Ministro Sepúlveda Pertence costumava 

considerar “modalidade qualificada de direito adquirido” - MS n. 24.875, 

Tribunal Pleno, j. 11.5.2006, DJ 6.10.2006 pp-00033 Ement vol-02250-02 pp-

00284 RTJ vol-00200-03 pp-01198). E a irredutibilidade de vencimentos deve 

afastar a ideia de decesso remuneratório.

A questão deve ainda ser enfocada sob a luz do princípio da igualdade. A 

Resolução n. 13/2006, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece a seguinte 

regra para os membros do Poder Judiciário:

Art. 6º Para efeito de percepção cumulativ a de subsídios, remuneração ou 

proventos, juntamente com pensão decorrente de falecimento de cônjuge ou 

companheira(o), observar-se-á o limite fixado na Constituição Federal como 

teto remuneratório, hipótese em que deverão ser considerados individualmente. 

(Redação dada pela Resolução n. 42, de 11.9.2007)
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Ora, se aos membros do Poder Judiciário se reconhece que na percepção 

cumulada de proventos de aposentadoria e pensão por morte o teto deve ser 

averiguado isoladamente, e não pela soma dos benefícios, nada justifi ca que a 

regra não seja estendida aos demais servidores.

Vale salientar que esta Corte Superior tem optado, em suas mais recentes 

decisões e em situações assemelhadas à presente, por determinar o isolamento 

das verbas recebidas para fi ns de limitação ao teto constitucional:

Constitucional e Processo Civil. Agravo regimental. Decisão monocrática 

que, reconsiderando decisão anterior, deu provimento a recurso ordinário em 

mandado de segurança. Servidor público. Cumulação legítima de cargos. Teto 

constitucional. Aplicabilidade a cada um dos cargos. Decisão mantida. Agravo 

regimental não provido.

1. Tratando-se de cumulação legítima de cargos, a remuneração do servidor 

público não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos, para este fi m, 

ser considerados isoladamente. Precedentes.

2. Vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no RMS n. 33.100-DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, j. 7.5.2013, DJe 15.5.2013)

Recurso ordinário em mandado de segurança. Constitucional e Administrativo. 

Servidor público aposentado. Acumulação de proventos. Cargo técnico e 

professor. Teto remuneratório. Recurso provido. Ordem concedida.

A acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício 

cumulado de dois cargos, de técnico e de professor, não se submete ao teto 

constitucional, devendo os cargos serem considerados isoladamente para esse fi m. 

Recurso ordinário provido para conceder a ordem.

(RMS n. 33.170-DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão 

Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, j. 15.5.2012, DJe 7.8.2012)

Administrativo e Constitucional. Recurso ordinário em mandado de 

segurança. Servidor público aposentado. Cumulação de cargos permitida 

constitucionalmente. Médico. Art. 17, § 2º, do ADCT. Teto remuneratório. 

Inaplicabilidade.

1. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado por Márcia 

Silva com objetivo de assegurar o pagamento integral da remuneração a que tem 

direito, relativamente a cada um dos vínculos que mantém com a Administração 

(dois cargos de médico exercidos na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito 

Santo).
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2. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003, todos os 

vencimentos percebidos por servidores públicos, inclusive os proventos e 

pensões, estão sujeitos aos limites estatuídos no art. 37, XI, da Constituição.

3. Por outro lado, a EC n. 41/2003 restabeleceu a vigência do art. 17 do 

ADCT que, embora em seu o caput afaste a invocação do direito adquirido ao 

recebimento de verbas remuneratórias contrárias à Constituição, os respectivos 

§§ 1º e 2º trazem exceção ao assegurar expressamente o exercício cumulativo de 

dois cargos ou empregos privativos de profi ssionais de saúde.

4. Assim, a acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência 

do exercício cumulado de dois cargos de médico, legalmente exercidos, nos termos 

autorizados pela Constituição, não se submete ao teto constitucional, devendo os 

cargos ser considerados isoladamente para esse fi m.

5. Recurso Ordinário provido.

(RMS n. 38.682-ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 

18.10.2012, DJe 5.11.2012)

Não me restam dúvidas, portanto, de que é plenamente legítimo 

o isolamento dos valores percebidos a títulos distintos, fazendo incidir 

individualmente o teto constitucional.

Nessas condições, pelo meu voto, dou provimento ao recurso ordinário e 

concedo a segurança, garantindo a cada um dos agravantes a percepção isolada 

dos seus benefícios em acumulação, respeitado o teto constitucional de cada 

qual, retroagindo o cálculo das diferenças à data da impetração.

Custas “ex lege”.

Incabível a fi xação de honorários.

RECURSO ESPECIAL N. 1.354.672-DF (2012/0244282-5)

Relatora: Ministra Laurita Vaz

Recorrente: Ministério Público Federal

Recorrido: A O M B

Advogado: Antônio Cláudio Mariz de Oliveira



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

520

EMENTA

Recurso especial. Processo Penal. Habeas corpus impetrado perante 

o TRF da 1ª Região. Corrupção passiva. Denúncia tida por inepta. 

Defeito inexistente. Descrição absolutamente apta à confi guração do 

tipo previsto no art. 317 do CP. Recurso especial provido.

1. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, 

a confi guração do crime de corrupção passiva (“Art. 317 - Solicitar 

ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”), na sua forma básica 

do caput, não requer seja explicitada, detalhadamente, qual seria a 

conduta funcional do agente corrompido, bastando a indicação de ela 

potencialmente vir a existir. Esta, aliás, caso venha a ocorrer, confi gura 

exaurimento da conduta, tornando o apenamento mais gravoso em 

face da incidência da causa de aumento do § 1º do art. 317 do Código 

Penal (“§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência 

da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar 

qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”).

2. A narrativa acusatória afi rma que o ora Recorrido, de início, 

na condição de Diretor de Recursos Humanos da ECT e, depois, 

como Diretor de Administração, juntamente com outros, valeu-se do 

emprego público com o objetivo de angariar recursos para si e para a 

agremiação político-partidária de forma ilícita. Para tanto, segundo 

o Parquet, o Recorrido, com a colaboração de outros denunciados, 

buscava vantagens ilícitas das empresas que quisessem contratar com 

a ECT ou que já estivessem contratadas.

3. A “contrapartida” está absolutamente clara: os agentes 

públicos envolvidos, detentores de cargos importantes na estrutura 

organizacional, valiam-se desse poder de ingerência nas contratações 

e execuções de contratos para arrecadar as vantagens indevidas. 

Como consta da denúncia: “como a execução de um contrato exige 

naturalmente uma série de decisões desses empregados da ECT, 

as solicitações amparadas nesse contexto ganhariam uma força de 

persuasão extraordinária.”
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4. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido, 

permitindo-se o regular processamento do Recorrido pelo crime de 

corrupção passiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 

notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar 

provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 12 de agosto de 2014 (data do julgamento).

Ministra Laurita Vaz, Relatora

DJe 25.8.2014

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Laurita Vaz: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público Federal, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e 

c, da Constituição Federal, em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região que, nos autos do Habeas Corpus n. 0023973-

96.2012.4.01.0000-DF, concedeu a ordem, consoante a seguinte ementa:

Processo Penal. Habeas corpus. Corrupção passiva. Denúncia inepta.

Corrupção passiva: não pode a denúncia ser recebida se a acusação não indica 

qual o ato funcional vinculado à vantagem indevida.

Na corrupção passiva, o funcionário público corrupto se vende, por aquilo 

que deveria fazer sem nada receber ou receber menos. Enfi m, há uma mercancia. 

Recebe o agente a propina, que pode ser de logo dada ou prometida para o 

futuro, para fazer alguma coisa. (fl . 353)

Alega a Procuradoria Geral da República, em suas razões, violação ao 

art. 317 do Código Penal e aos arts. 41 e 395, inciso I, do Código de Processo 

Penal. Pondera que, para a confi guração do crime de corrupção passiva, “O 

fundamental é que a vantagem indevida solicitada ou recebida pelo funcionário 
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público tenha relação com o exercício da função pública do agente público, 

enfi m, a perspectiva de um ato de ofício incluído dentro das atribuições do 

funcionário público. Esse ato, no entanto, não precisa, necessariamente, estar 

especifi cado ou vinculado à vantagem, o foco do tipo penal ao mencionar ainda 

que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, é a mercancia da 

função pública.” (fl s. 361-362).

Indica como paradigmas dissidentes os seguintes julgados: TRF3, Segunda 

Turma, ACR n. 02065890219954036104, Juiz convocado Souza Ribeiro, DJU 

22.7.2002 e REsp n. 200200694573, Paulo Medina, Sexa Turma, DJ 9.10.2006; 

p. 00367.

Assevera ainda o Parquet Federal:

Patente a indicação na denúncia de que as solicitações das vantagens indevidas 

foram dirigidas pelo paciente (e seus aliados e subordinados demais integrantes 

da quadrilha) aos responsáveis palas empresas que possuíam contratos com 

a EBCT, em especial na área de atuação do paciente, especifi camente porque 

o seu cargo permitia que tomasse decisões de interesse desses contratantes, 

assinalando assim a predisposição do funcionário a atuar de modo favorável aos 

interesses das empresas contratantes nas situações concretas que se vissem a 

confi gurar.

Cristalino na denúncia que as vantagens indevidas são feitas em troca de uma 

conduta potencial incluída nos poderes que o cago do paciente lhe confere, o 

que é sufi ciente para a confi guração do crime do artigo 317 do Código Penal. 

Justamente por isso que as solicitações são direcionadas aos responsáveis pelas 

empresas que estão dentro do leque de contratos da atuação funcional do 

paciente. A função pública e as possibilidades advindas delas funcionam como 

elemento de “persuasão” das empresas. Melhor dizendo, as empresas têm um 

interesse cuja satisfação coincide com algo que o funcionário pode fazer, deixar 

de fazer ou retardar, dentro da esfera legal de sua função.

Desse modo, descrito na denúncia que a vantagem indevida solicitada e 

recebida das empresas contratantes com a EBCT tinha por perspectiva um ato de 

ofício do paciente incluído dentro das suas atribuições, impõe-se reconhecer que 

o MPF se desincumbiu de fazer a exposição do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias, devendo assim, ser afastada a inépcia da denúncia aventada no 

acórdão ora combatido, sob pena de violação dos artigos 317 do Código Penal, 41 

e art. 395, I, ambos do Código de Processo Penal. (fl . 374)

Admissibilidade às fl s. 488-489.

Contrarrazões às fl s. 468-486, pugnando pela negativa de seguimento 

ao recurso especial, uma vez que não há violação a lei federal, nem dissídio 
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jurisprudencial. Alega o Recorrido a falta de interesse em recorrer, porque o 

Parquet teria concordado com a tese do acórdão recorrido. Sustenta que:

Em nenhum momento, absolutamente nenhum, a decisão recorrida afi rmou 

que para a confi guração do crime de corrupção, em seu caput, seria necessária 

a efetiva realização de ato de oficio por parte do funcionário público para a 

confi guração do delito.

Afi rmou, sim, em acolhimento aos argumentos expostos na inicial, que era 

necessário estabelecer um elo entre o pedido formulado e a função pública. 

É necessário haver no mínimo uma perspectiva de retribuição. É necessário 

demonstrar que o funcionário mercadeja com a função. Sob pena de agir como 

particular e não praticar fato típico. (fl . 471)

O Ministério Público Federal manifestou-se às fl s. 506-511, opinando 

pelo provimento do recurso especial, em parecer assim ementado:

Recurso especial. Crime de corrupção passiva. Alegação de atipicidade por 

falta de indicação do ato de ofício realizado em contraprestação às vantagens 

percebidas pelo agente público. Descabimento.

O ato de ofício não precisa se concretizar na realidade sensorial para que o 

crime de corrupção ocorra, sendo sufi ciente que exista em potência, como futuro 

resultado prático pretendido. (Min. Luiz Fux - AP n. 470 - STF)

Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento e provimento do recurso 

especial.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Laurita Vaz (Relatora): O recurso especial ministerial 

preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual passo ao 

exame de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a viabilidade da denúncia oferecida contra 

o ora Recorrido pelo crime de corrupção passiva (“Art. 317 - Solicitar ou receber, 

para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 

de tal vantagem: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa”).

A Corte Regional, como se viu, entendeu ser inepta a denúncia, uma vez 

que não teria descrito o ato funcional do agente em contraprestação à vantagem 

indevida recebida. O acórdão recorrido adotou a seguinte fundamentação:
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[...]

Analisemos a atuação do paciente, segundo a denúncia.

Solicita o agente uma vantagem ilícita, de cunho patrimonial ou não, o que 

constitui o elemento normativo do tipo. Ou seja o funcionário público corrupto 

se vende, por aquilo que deveria fazer sem nada receber ou receber menos. 

Enfi m, há uma mercancia. Recebe o agente a propina, que pode ser de logo dada 

ou prometida para o futuro, para fazer alguma coisa. Qual o ato que o paciente 

praticaria por receber a vantagem ilícita, indevida? A denúncia não diz.

Não pode a denúncia ser recebida se a acusação não indica qual o ato funcional 

vinculado à vantagem indevida. Denúncia, portanto, inepta.

2. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus impetrada em favor 

do paciente, Antônio Osório Menezes Batista, para excluir da denúncia o crime de 

corrupção passiva (CP, art. 317) a ele imputado.

Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, a 

confi guração do crime de corrupção ativa, na sua forma básica do caput, não 

requer seja explicitada, detalhadamente, qual seria a conduta funcional do 

agente corrompido, bastando a indicação de ela potencialmente vir a existir. 

Esta, aliás, caso venha a ocorrer, confi gura exaurimento da conduta, tornando 

o apenamento mais gravoso em face da incidência da causa de aumento do § 

1º do art. 317 do Código Penal (“§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, 

em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de 

praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional”).

No caso em tela, concessa venia, está mais do que claro, e devidamente 

descrita na denúncia, qual seria a potencial conduta funcional do agente público 

corrupto. Ora, as vantagens indevidas eram solicitadas daquelas empresas 

licitantes ou que já tinham contratos com a EBCT. Caso essas solicitações não 

fossem atendidas, uma das muitas retaliações possíveis era justamente “emperrar” 

a execução desses contratos, criando difi culdades. E, os “colaboradores”, ao revés, 

contariam com “facilidades” dos gestores.

A propósito, colhe-se da denúncia, quando descreve o modus operandi da 

quadrilha, os seguintes trechos esclarecedores (destaque nosso):

2. Quadrilha.

Emerge dos elementos de convicção colhidos na fase pré-processual que 

Roberto Jeff erson, Antonio Osório, Fernando Godoy, Mauricio Marinho, Roberto 

Garcia Salmeron, Horacio Batista, Eduardo Coutinho e Julio Imoto, entre fevereiro 

de 2003 e junho de 2005, associaram-se de modo estável e permanente com o 
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objetivo de obter vantagem patrimonial indevida por meio da pratica de crimes 

contra a Administração Publica.

É fato público e notório que os partidos políticos integrantes da base de apoio 

do Governo Federal buscam de modo obstinado ocupar todos os cargos públicos 

disponíveis dentro da estrutura estatal.

No caso concreto, a investigação logrou comprovar que a ocupação da 

Diretoria de Recursos Humanos e, posteriormente, da Diretoria de Administração 

da ECT por um membro do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Antonio Osório) 

teve o espúrio objetivo de arrecadar vantagem patrimonial indevida para a citada 

agremiação.

Como parte de um plano bem engendrado e coordenado pelo denunciado 

Roberto Jeff erson, a indicação do denunciado Antônio Osório foi a etapa inicial da 

estratégia montada para levantar criminosamente fundos para o PTB.

O esquema articulado envolveu a união de esforços dos denunciados 

vinculados ao PTB (Roberto Jeff erson, Antonio Osório, Roberto Garcia Salmeron 

e Horacio Batista) e dos denunciados empregados públicos da ECT (Fernando 

Godoy, Mauricio Marinho, Eduardo Coutinho e Julio Imoto).

Em 11 de fevereiro de 2003, o denunciado Antonio Osório, por indicação do 

então Presidente do PTB (José Carlos Martinez - falecido) e do então líder da 

bancada na Câmara dos Deputados (denunciado Roberto Jeff erson), foi nomeado 

para o cargo de Diretor de Recursos Humanos na ECT (2).

[...]

O problema, como dito acima, é que a nomeação do denunciado Antonio Osório 

para o mencionado cargo de direção não almejava atender qualquer finalidade 

pública.

Pelo contrario, o objetivo traçado pelo denunciado Roberto Jefferson, chefe 

da estrutura criminosa, era o delituoso levantamento de valores para o PTB (3). A 

ocupação do cargo, portanto, inseriu-se em um projeto de poder (manutenção e 

ampliação do PTB no cenário político) a ser fi nanciado pela pratica de crimes.

(3) Vide, entre outros documentos, trechos do livro “Nervos de Aço”, cujo 

autor é o próprio denunciado Roberto Jeff erson (Documento n. 03). Seguem 

alguns destaques: “É preciso que uma coisa fique bem clara: no Brasil, as 

nomeações políticas para diretoria de estatais sempre tiveram o objetivo de 

jazer caixa para o partido. Por isso, os políticos disputam com unhas e dentes a 

ocupação de cargos em todos os níveis de governo. E a partir dessas nomeações 

que se fazem negócios, lícitos e ilícitos, ‘por dentro’ ou por baixo do pano.” (fl . 

201); “Todos as partidos querem ter um homem numa área importante de 

decisão, que estabeleça uma relação com as empresas privadas que gravitam 

em torno dessa área para, na seleção de algumas - que podem ou não respeitar 

os parâmetros éticos - pedir que contribuam com o caixa do partido. É assim 
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que funciona” (fl. 204); e “Aqueles que são designados para ocupar cargos 

de relevância tem essa missão: arrecadar contribuições dos prestadores de 

serviços privados para o partido que o indicou” (fl . 205).

A Diretoria de Recursos Humanos, pela sua limitada capacidade de movimentar 

valores dentro da estrutura da ECT, serviu praticamente de estágio para a 

quadrilha em formação, fase na qual o denunciado Antonio Osório agregou seus 

dois principais auxiliares empregados públicos: denunciados Fernando Godoy e 

Mauricio Marinho.

[...]

Aproximadamente após um ano ocupando o cargo de Diretor de Recursos 

Humanos, o denunciado Antônio Osório passou a responder cumulativamente pelo 

cargo de Diretor de Administração até que, fi nalmente, foi efetivado na nova Diretoria 

em 19 de maio de 2005 “com a chancela e apoio do PTB”.

Ocupada uma Diretoria de relevo dentro da ECT pelo denunciado Antônio 

Osório, a quadrilha pôde autar com plena desenvoltura em prol de seus objetivos, 

inclusive mediante a ampliação do seu quadro de empregados públicos 

cooptados (denunciados Eduardo Coutinho e Julio Imoto).

A forma criminosa de se apropriar do Estado é tão profi ssional dentro do PTB, 

que, ao assumir o novo cargo, o denunciado Antonio Osório recebeu “orientações 

técnicas” do Sr. Emilio de Faria Braga, chefe de gabinete da Fundação Instituto 

Getúlio Vargas, centro de estudos politicos do partido.

Alguns trechos, extraídos do documento arrecadado na residência de Antonio 

Osorio em Brasilia (Apenso 33, Volume 01, item 19, Hotel Torre Palace), merecem 

destaque:

Com as decisões colegiadas, o jogo é conseguir a parceria de dois ou 

três outros diretores e atuar em conjunto, trocando informações, serviços, 

atendimento político etc. É importante, porém, que o presidente sempre saiba 

antes das propostas a serem apresentadas e concorde com elas.

(...)

A diretoria administrativa faz as compras do Correio. Neste exato momento, 

por decisão tomada ontem, a diretoria administrativa foi autorizada a comprar 

equipamento para fazer a Internet funcionar na ECT em 4.500 municípios. O 

valor disso e imenso.

Há ainda obras de reformas de prédios, manutenção de equipamentos, 

compra de veículos, um mundo sem fi m.

Aí entramos na parte operacional, que é igual em qualquer lugar. Primeiro, 

antes de inventar gente de fora, dar uma parada nos processos a título de 

tomar conhecimento e endurecer o jogo para os fornecedores virem ter 

uma conversa olho no olho e saber que a diretoria tem novo dono.
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A Diretoria de Administração é responsável pela gestão administrativa de 

contratos dentro da ECT, também coordenando as atividades das seguintes 

áreas: Contratação e Administração de Material; Patrimônio e Serviços Gerais; 

Segurança Físico-Patrimonial; Suporte à Administração Central; Pregoeiro; e 

Comissão Permanente de Licitação, Diante disso, trata-se de Diretoria estratégica 

para quem deseja arrecadar recursos mediante o cometimento de delitos.

Enfim, era o caldo de cultura perfeito para a implantação do esquema 

capitaneado pelo denunciado Roberto Jeff erson.

Nesse ponto, é preciso registrar que a atuação dos órgãos de investigação tem 

revelado cada vez mais a prática sistematizada de crimes, basicamente contra a 

Administração Pública, cujo objetivo primordial é o fi nanciamento de projetos 

politicos. Na situação sub examine, além desse aspecto, também foi possível 

identifi car, principalmente no que tange aos denunciados que ocupavam cargos 

dentro da ECT, o interesse em angariar recursos em benefi cio próprio e não só do 

PTB.

[...]

O denunciado Antônio Osório transformou imediatamente a Diretoria de 

Administração da ECT em uma verdadeira base operacional do PTB.

De perfil exclusivamente político, seu tempo dentro da ECT era 

substancialmente destinado para atividades político-partidárias, conforme revela 

a leitura de sua agenda funcional.

Os denunciados Fernando Godoy e Maurício Marinho eram os principais 

operadores do esquema de arrecadação de recursos dentro da estrutura 

coordenada, no plano da ECT, pelo denunciado Antônio Osório.

Assessor Executivo, o denunciado Fernando Godoy, dentro da confi guração 

do grupo, tanto resolvia pendências de políticos que procuravam o denunciado 

Antônio Osório, como atuava diretamente no levantamento de dinheiro junto a 

empresas que mantinham contratos com a ECT.

Como auxiliar mais próximo do Diretor, e em razão da sua condição de 

funcionário de carreira, tinha o papel de fornecer elementos técnicos para 

viabilizar minimamente o desempenho das atividades do denunciado Antônio 

Osório, que não tinha o menor preparo para tal função.

O denunciado Maurício Marinho, por sua vez, desempenhava uma função 

praticamente operacional na atuação da quadrilha, sendo o principal responsável 

pelo contrato com as empresas que forneceriam os recurso escusos.

Sua nomeação, pelo denunciado Antônio Osório, para o cargo de chefe da DECAM 

teve exatamente o objetivo de permitir que ele pudesse, no exercício de sua função 

pública, interagir com as empresas licitantes e contratadas em busca de vantagem 

indevida para os membros da quadrilha e para o PTB.

Com efeito, o DECAM é um departamento absolutamente estratégico no 

desenrolar de uma licitação, inclusive em sua fase interna, e na execução do contrato.
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A atuação criminosa dos denunciados Antônio Osório, Fernando Godoy e 

Maurício Marinho era extremamente organizada. Provas documentais disso são 

planilhas arrecadadas nos computadores dos denunciados Maurício Marinho 

e Fernando Godoy, bem como no Gabinete funcional do denunciado Antônio 

Osório.

[...]

Importante consignar que foram localizados diversos documentos ligados às 

empresas que estão presentes nas listas de propina, inclusive anotações telefônicas, 

nos endereços referentes aos denunciados Antônio Osório, Fernando Godoy 

e Maurício Marinho. Isso revela um interesse especial por esses contratos que 

fi nanciavam o esquema criminoso ora denunciado. [...] (fl s. 21-37)

E prossegue a denúncia:

3. Corrupção passiva

A quadrilha descrita de modo detalhado no item anterior tinha como objetivo 

principal levantar recursos para o PTB. Também almejava o enriquecimento ilícito 

de seus membros.

Além dessa dupla finalidade, os denunciados Antônio Osório e Fernando 

Godoy, seus principais membros na ECT, na época da eleição de 2004, decidiram 

solicitar material de campanha (vantagem indevida) em benefício dos candidatos 

apoiados por Antônio Osório em sua base eleitoral. A execução caberia 

principalmente ao denunciado Maurício Marinho.

O período eleitoral de 2004 trouxe uma grande demanda por material de 

campanha entre os Diretores e o Presidente da ECT, tendo em vista que todos 

eram políticos ou vinculados a alguma agremiação que sustentava sua nomeação.

Essa prática é importante para que os Diretores e o Presidente da ECT possam 

manter e ampliar seus raios de infl uência política.

Nesse ponto, imprescindível registrar que a base eleitoral de Antônio Osório, 

conforme comprovam de modo irrefutável os documentos apreendidos e os 

contatos telefônicos, fi ca na região sul da Bahia, especialmente Porto Seguro. 

Antônio Osório, ao transformar a Diretoria de Administração em uma base política 

do PTB, destinava parte substancial do seu tempo para suas articulações políticas 

no sul da Bahia.

Além disso, o denunciado João Henrique, então Presidente da ECT, apresentou 

uma demanda ao Diretor Antônio Osório para que ele angariasse junto a empresa 

contratada do referido órgão público, material de campanha em benefício de um 

candidato a Prefeito no Município de Ariquemes-RO, que era seu coligado.

Observe-se, no ponto, que o denunciado João Henrique era um político 

membro do Partido Movimento Democrático Brasileiro - PMDB.
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O denunciado Antônio Osório, atuando em consórcio com Fernando Godoy, 

acatou o pleito do Presidente João Henrique e o repassou ao denunciado Maurício 

Marinho para execução.

O quadro de descalabro era tão explícito que o denunciado Antônio Osório 

já deixava guardado em seu gabinete funcional na ECT moldes de “santinhos” de 

seus apoiados na região sul da Bahia para repassar aos empresários procurados 

(Apenso 40, item 06).

Nesse contexto, também mantinha em sua sala de trabalho um controle dos 

‘santinhos’ que iam ser distribuídos em seu reduto eleitoral, com indicação da 

pessoa, inclusive endereço, que iria recebê-los (Apenso 40, Volume 5, item 14). 

Da lista apreendida em seus gabinete na ECT, serão transcritos a seguir apenas os 

Municípios e as quantidades dos “santinhos” que iam ser distribuídos:

Porto Seguro-BA - 8.000

Eunápolis-BA - Qtde: 5.000

Itagimirim-BA - Qtde: 2.500

Nova Vicçosa-BA - Qtde: 2.500

Medeiros Neto-BA - Qtde: 3.000

Belmonte - Qtde: 3.000

Qtde: 6.000 NOME: Hilton Borges de Menezes

Diante das demandas (correligionários de Antônio Osório e do Presidente 

João Henrique), a estratégia dos denunciados Antônio Osório, Fernando Godoy 

e Maurício Marinho era valer-se dos cargos por eles ocupados para viabilizar as 

solicitações. Nessa linha, o plano idealizado e implementado foi identifi car empresas, 

cujos contratos estivessem vinculados à Diretoria de Administração, que pudessem 

colaborar com os candidatos apoiados por Antônio Osório, além de atender a 

demanda do Presidente.

Ao selecionar empresas desse grupo específi co, eles tinham como objetivo utilizar 

suas funções públicas como fator para facilitar o atendimento dos pleitos. Afi nal de 

contas, Antônio Osório era o Diretor da área, Fernando Godoy o Assessor Executivo e 

Maurício Marinho o Chefe do DECAM.

Mais do que isso, em um dos casos era o próprio cargo de Presidente da ECT que 

estava servindo de suporte para a solicitação.

Enfi m, e como a execução de um contrato exige naturalmente uma série de 

decisões desses empregados da ECT, as solicitações amparadas nesse contexto 

ganhariam uma força de persuasão extraordinária. Em outras palavras e 

sendo mais explícito, os denunciados valer-se-iam dos cargos públicos para 

obter vantagem indevida.
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Os benefi ciários direitos seriam os correligionários de Antônio Osório e João 

Henrique. Os indiretos, por seu turno, seriam os próprios denunciados Antônio 

Osório e João Henrique, que manteriam e ampliariam suas infl uências políticas.

Nessas condições, coube à Maurício Marinho, membro mais operacional 

do grupo, selecionar empresas com contratos vinculados à Diretoria de 

Administração para formular as solicitações de vantagens indevidas em 

benefício dos apoiados de Antônio Osório e João Henrique.

As empresas criteriosamente escolhidas por Maurício Marinho foram:

[...]

Em razão dos contratos acima listados, todos geridos administrativa e 

operacionalmente pela Diretoria de Administração, haveria uma substancial 

motivação dos proprietários e representantes das empresas para atenderem os 

pleitos formulados pelo Diretor de Administração, Assessor Executivo da Área, Chefe 

do DECAM e, em um dos casos, pelo próprio Presidente da ECT.

Em prol de João Henrique e seu correligionário Maurício Marinho solicitou 

material de campanha (vantagem indevida) para a empresa Multiformas em 

benefício do candidato à Prefeito do Município de Ariquemes-RO, parceiro 

político do denunciado João Henrique. Segue trecho do depoimento de Maurício 

Marinho: [...] (fl s. 48-52)

Como se vê, a narrativa acusatória afi rma que o ora Recorrido, de início, 

na condição de Diretor de Recursos Humanos da ECT e, depois, como Diretor 

de Administração, juntamente com outros, valeu-se do emprego público com 

o objetivo de angariar recursos para si e para a agremiação político-partidária 

de forma ilícita. Para tanto, segundo o Parquet, o Recorrido, com a colaboração 

de outros denunciados, buscava vantagens ilícitas das empresas que quisessem 

contratar com a ECT ou que já estivessem contratadas.

A “contrapartida”, reiterando as vênias, está absolutamente clara: os 

agentes públicos envolvidos, detentores de cargos importantes na estrutura 

organizacional, valiam-se desse poder de ingerência nas contratações e execuções 

de contratos para arrecadar as vantagens indevidas. Como consta da denúncia: 

“como a execução de um contrato exige naturalmente uma série de decisões desses 

empregados da ECT, as solicitações amparadas nesse contexto ganhariam uma 

força de persuasão extraordinária.”

No mesmo diapasão, é o doutro parecer do Ministério Público Federal, 

da lavra do eminente Subprocurador-Geral da República Dr. Oswaldo José 

Barbosa Silva, cujos fundamentos integro à decisão, notadamente a referência às 
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valiosas considerações do eminente Ministro Luiz Fux da Suprema Corte, por 

ocasião do julgamento da Apn n. 470:

9. Consta dos autos que o recorrido, A O M B, foi denunciado por estar 

envolvido em um suposto esquema de corrupção visando obter vantagem 

patrimonial indevida por meio de crimes contra a Administração Pública.

10. O acusado, A O M B, foi indicado pelo então presidente do PTB, José Carlos 

Martinez, e pelo líder da bancada na Câmara dos Deputados à época, Roberto 

Jefferson, para ocupar a Diretoria de Recursos Humanos na ECT - Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos.

11. Entretanto, conforme narra a denúncia, o propósito da nomeação de 

A O M B não almejava atender qualquer finalidade pública. Seu estratégico 

cargo propiciou um esquema altamente organizado, envolvendo vários outros 

denunciados, com o fito de “captar” verbas de empresas que mantinham 

contratos com a ECT, utilizando a função pública para facilitar atendimento de 

pleitos de seus “colaboradores”. A verba desviada destinava-se principalmente 

ao fi nanciamento da campanha eleitoral do PTB, mas há indícios de que parte do 

montante arrecadado ilegalmente também seria distribuído aos integrantes da 

quadrilha.

12. Na ordem de Habeas Corpus impetrada, solicitando a inépcia da denúncia 

quanto ao crime de corrupção passiva, a defesa de A O M B alegou a atipicidade 

da conduta, uma vez que não teria detalhado pormenorizadamente o ato 

de atribuição do sujeito do delito, em razão da função pública, realizado em 

contraprestação à vantagem pecuniária ilegalmente percebida.

13. O artigo 317 do Código Penal assim dispõe:

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

14. Depreende-se do dispositivo legal que este crime se confi gura quando o 

funcionário público usa da função pública como um balcão de negócios, para fi ns 

de mercancias. O agente público, valendo-se das atribuições de seu cargo, aceita 

vantagem que sabe ser indevida para praticar atos que deveria naturalmente 

realizar em razão das competências do ofício que ocupa.

15. No presente caso, o cerne da discussão gira em torno da necessidade ou 

não de delimitar os atos de ofício praticados em troca das vantagens ilegalmente 

percebidas. O acórdão hostilizado entendeu que a acusação não indicou qual o 

ato funcional vinculado à vantagem indevida, concedendo a ordem impetrada 
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pelo paciente, ora recorrido, e excluiu da denúncia a imputação do crime de 

corrupção passiva.

16. O Ministério Público Federal, por sua vez, alegou não ser necessário 

“identifi car o específi co ato de ofício de interesse do corruptor, para o efeito do 

disposto no caput do art. 317, CP, mas apenas ato que guarda relação com o ofício, 

a função”, uma vez que para a fi gura típica do artigo 317, CP, “é a mercancia da 

função, demonstrada de maneira satisfatória, prescindindo-se da necessidade de 

apontar e demonstrar um ato específi co da função, dentro do âmbito dos atos 

possíveis de realização pelo funcionário” (fl s. 363).

17. Com razão o Parquet Federal.

18. O artigo 317 do CP visa coibir o tráfi co de funções públicas e desestimular 

o uso abusivo das prerrogativas estatais. O tipo penal prevê três condutas do 

funcionário público que possam enquadrá-lo no crime em testilha: solicitar 

vantagem indevida (a), receber tal vantagem (b) ou mesmo aceitar promessa de 

uma futura vantagem em razão da função que ocupa (c).

19. Assim, a mera prática de uma dessas condutas já confi gura o crime de 

corrupção passiva. No caso da solicitação, inclusive, independente da resposta 

que vier a ser apresentada pelo destinatário, o delito estará já consumado, por se 

tratar de crime formal. Desta forma, imperioso ressaltar que o crime de corrupção 

sequer depende da efetiva prática de atos de ofício pelo funcionário público 

infrator.

20. Acerca do tema, o Ministro Luiz Fux proferiu o seguinte entendimento em 

voto na prestigiada Ação Penal n. 470, em trâmite no STF:

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato 

de ofício representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele 

que oferece a peita, a fi nalidade que o anima. Em outros termos, é a prática 

possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de vantagem 

indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento (por parte de 

terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo, 

certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma 

penal é a pretensão de infl uência indevida no exercício das funções públicas, 

traduzida no direcionamento do seu desempenho, comprometendo a 

inseção e imparcialidade que devem presidir o regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os 

aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão “em razão dela”, no art. 

317 do Código Penal, e da preposição “para” no art. 330 do Código Penal. 

Trata-se de construções linguísticas com campo semântico bem delimitado, 

ligado às noções de explicação, causa ou fi nalidade, de modo a revelar que o 

ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal, existe na corrupção 
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em estado potencial, i.e, como razão bastante para justifi car a vantagem 

indevida, mas sendo dispensável para a consumação do crime[...]. (Fls. 60-

61)

[…] Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não signifi ca 

que este seja irrelevante para a confi guração do crime de corrupção passiva. 

Consoante consignado linhas atrás, o ato de ofício representa, no tipo penal 

da corrupção, o móvel do criminoso, a fi nalidade que o anima. Daí que, 

em verdade, o ato de ofício não precisa se concretizar na realidade sensorial 

para que o crime de corrupção ocorra. É necessário, porém, que exista em 

potência, como futuro resultado prático pretendido, em comum, pelos 

sujeitos envolvido (corruptor e corrupto). O corruptor deseja infl uenciar, 

em seu próprio favor ou em benefício de outrem. O corrupto “vende” o ato 

em resposta à vantagem indevidamente recebida. (Fl. 64)

21. A questão debatia a condenação de réus envolvidos em contratos do BB 

e da Câmara, tendo o órgão colegiado decidido ao fi nal, por maioria, no mesmo 

sentido do voto do Ministro Luiz Fux.

22. Assim, seguindo a esteira do recente entendimento proferido pela Corte 

Suprema, é de se concluir pelo não cabimento da alegação de atipicidade do 

delito de corrupção imputado ao recorrido na inicial. A denúncia não faltou com 

sua obrigação ao art. 41 do CPP e nem se apresentam, de forma incontestável, 

qualquer das situações previstas no art. 395 do Código Penal.

23. O contexto narrado possibilita vislumbrar inúmeras situações em potencial 

nas quais o acusado poderia ser enquadrado no estratagema de mercancia da 

função pública que ocupava, uma vez que detinha poder de decisão e infl uência 

nos contratos celebrados entre a ECT e as empresas “colaboradoras” da quadrilha.

24. Eis porque a denúncia merece ser recebida em sua integralidade. Ressalte-

se que as provas documentais e testemunhais a serem produzidas terão 

a incumbência de comprovar as alegações fi rmadas. Não é o caso de atalhar 

qualquer decisão de mérito nesse momento processual, apenas de verifi car se a 

denúncia é plausível. E isto, data venia, ela é. (fl s. 508-511)

Portanto, sem adentrar no mérito de procedência ou não da acusação, o 

fato é que ela é deduzida de forma clara e direta, permitindo ao acusado o livre 

exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual não há falar em 

inépcia da denúncia.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão 

recorrido, permitindo-se o regular processamento do Recorrido pelo crime de 

corrupção passiva.

É o voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.438.363-ES (2013/0400142-3)

Relator: Ministro Moura Ribeiro

Recorrente: Antônio Leopoldo Teixeira

Advogado: Fabrício de Oliveira Campos e outro(s)

Advogada: Conceição Aparecida Giori

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

EMENTA

Recurso especial. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio 

qualifi cado. Inocorrência de violação ao art. 535, II, do Código de 

Processo Civil e ao art. 619, do Código de Processo Penal. Embargos 

declaratórios acolhidos na origem para sanar a omissão apontada por 

este Superior Tribunal de Justiça. Tribunal do Júri. Denúncia que 

imputou ao acusado crime de homicídio na forma comissiva. Pronúncia 

que, além da modalidade comissiva, imputou ao acusado a prática 

do delito na forma omissiva imprópria. Violação aos princípios do 

contraditório, da plenitude de defesa e da correlação entre a denúncia 

e a pronúncia. Modalidade omissiva imprópria não caracterizada. 

Tese de excesso de linguagem prejudicada. Não conhecimento da 

tese de violação ao art. 252, II e III, do Código de Processo Penal. 

Incidência da Súmula n. 283, do Supremo Tribunal Federal. Inépcia 

da denúncia e ausência de indícios sufi cientes de autoria. Reexame 

de provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula n. 7-STJ. Recurso 

especial conhecido em parte e provido para despronunciar o acusado 

da imputação de crime de homicídio na forma omissiva imprópria.

1. Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da 

parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir 

matéria já decidida.

2. Denúncia que imputou ao acusado a “autoria intelectual” do 

crime de homicídio qualifi cado. Pronúncia que acresceu o crime de 

homicídio praticado na forma omissiva imprópria, porque o acusado, 

sabedor do plano para ceifar a vida da vítima, nada fez. Além disso, 

com seu comportamento anterior e suas estreitas ligações com o crime 

organizado, criou o risco para a produção do resultado.
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3. Inovação na pronúncia que impõe à parte que se defenda de 

algo que nem sequer foi objeto da acusação, ferindo os princípios do 

contraditório, da plenitude de defesa e da correlação entre a denúncia 

e a pronúncia.

4. Segundo entendimento desta Corte Superior de Justiça, o 

“princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia 

representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, 

uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os 

fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar 

a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não 

descritos na denúncia” (HC n. 245.123-SP, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.5.2013, DJe 23.5.2013).

5. Omissão imprópria não configurada. Vítima que tinha 

conhecimento da ameaça de morte contra ela dirigida e tinha 

seguranças à sua disposição. Organização criminosa formada por 

policiais militares que também tinham o dever de evitar o resultado 

fatal.

6. Impossibilidade de imputação ao réu de conduta alternativa, 

pedido que só pode ser formulado no âmbito processual civil. 

Necessidade de individualização da conduta do réu na peça acusatória, 

com a especifi cação do tipo de participação que ele teve no ilícito. 

Ainda que nos crimes de autoria coletiva seja prescindível a descrição 

minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, resulta ilegal 

a indicação de conduta alternativa, pois o crime ou foi praticado por 

ação, ou por omissão.

7. Diante da exclusão do crime omissivo impróprio, fica 

prejudicada a análise do excesso de linguagem porque só neste tópico 

o recorrente alegou o tema.

8. Impossibilidade de anular a pronúncia para que a acusação 

proceda ao aditamento da denúncia com a inclusão do crime omissivo 

impróprio, nos termos dos arts. 384 e 411, § 3º, do Código de Processo 

Penal, uma vez ausentes os requisitos para a confi guração do delito de 

homicídio na modalidade comissiva por omissão.

9. Não se conhece da tese de violação ao art. 252, II e III, do 

Código de Processo Penal, porque o acórdão atacado se assentou em 

mais de um fundamento para rebater a tese defensiva de impedimento 
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de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, incidindo ao 

caso a Súmula n. 283, do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível 

o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais 

de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange todos eles”).

10. A análise das teses relativas à inépcia da denúncia e à 

ausência de indícios sufi cientes de autoria para pronunciar o acusado 

demandaria incursão no conjunto probatório dos autos, providência 

de todo inadequada em sede de recurso especial, em função do óbice 

da Súmula n. 7 desta Corte Superior.

11. Recurso especial conhecido em parte e nela provido para 

despronunciar o acusado da imputação de crime de homicídio na 

forma omissiva imprópria, mantendo-se a pronúncia pelos crimes 

previstos nos arts. 288, parágrafo único e art. 121, § 2º, I e V, c.c. art. 

29, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com o prosseguimento 

do feito e seu julgamento pelo Tribunal do Júri, prejudicada a tese de 

excesso de linguagem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Senhores Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, 

dar -lhe provimento e julgar prejudicada a tese de excesso de linguagem, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Laurita Vaz, Jorge Mussi e Marco 

Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente: Dr. Conceição Aparecida Giori (p/recte).

Brasília (DF), 20 de maio de 2014 (data do julgamento).

Ministro Moura Ribeiro, Relator

DJe 23.5.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro: Trata-se de recurso especial interposto 

por Antonio Leopoldo Teixeira, com fundamento no art. 105, III, a e c, da 
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Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que por determinação deste 

Superior Tribunal de Justiça julgou novamente os embargos de declaração 

para sanar a omissão apontada (tese de ausência de correlação entre a exordial 

acusatória e a pronúncia), acolhendo-os parcialmente (fl s. 17.311-17.358-STJ).

O inconformismo veio fi rme nas teses de que (1) o Tribunal a quo não 

se manifestou de forma adequada sobre a incompatibilidade entre o teor da 

acusação formulada na denúncia e a decisão de pronúncia, o que ofende o 

art. 535, II, do Código de Processo Civil, e o art. 619, do Código de Processo 

Penal; (2) mais da metade dos membros do Tribunal estavam impedidos para 

processar e julgar o feito, violando o art. 252, II, do Código de Processo Penal; 

(3) a denúncia é inepta, o que fere o art. 41, do Código de Processo Penal; 

(4) a pronúncia padece de vício insanável porque não tem correlação com a 

denúncia, violando os arts. 384 e 411, § 3º, do Código de Processo Penal; (5) 

a decisão ofendeu os arts. 413, § 1º, 472, parágrafo único, e 480, § 3º, todos do 

Código de Processo Penal, pois o acórdão está eivado de nulidade absoluta em 

virtude do vício decorrente do excesso de linguagem; (6) não há que se falar em 

responsabilização do acusado por conduta omissiva, pois fere o disposto no art. 

13, § 2º, a e c, do Código Penal; e, (7) não há nos autos indícios sufi cientes de 

autoria, o que ofende os arts. 414 e 415, II, ambos do Código de Processo Penal.

Negado seguimento ao recurso especial pelo Presidente do Tribunal de 

origem, a decisão foi tornada sem efeito após a interposição de agravo em 

recurso especial, determinando-se sua conversão (fl s. 17.772-17.773-STJ).

As contrarrazões foram apresentadas às fl s. 17.608-17.611-STJ.

O parecer do Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do 

agravo em recurso especial e deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso 

(fl s. 17.757-17.763 e 17.782-STJ).

VOTO

O Sr. Ministro Moura Ribeiro (Relator): Antonio Leopoldo Teixeira, 

Juiz de Direito aposentado compulsoriamente, foi pronunciado pela prática 

de homicídio qualifi cado porque cometido mediante paga ou promessa de 

recompensa e para ocultar a impunidade de outro crime, bem como por crime 

omissivo impróprio e pelo delito de formação de quadrilha, em concurso 

material (art. 121, § 2º, I e V, c.c. art. 29 e art. 288, parágrafo único, na forma do 
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art. 69, e art. 13, § 2º, a e c, todos do Código Penal), porque teria participado da 

morte da vítima Alexandre Martins de Castro Filho, também Juiz de Direito, 

ocorrida aos 24 de março de 2003.

Insurge-se o acusado contra a falta de correlação entre a exordial acusatória 

e a pronúncia, porque na primeira lhe foi imputada conduta comissiva e na 

segunda, conduta omissiva.

A matéria já foi trazida a este Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial autuado sob o n. 127.789-ES, no qual esta Quinta Turma entendeu 

que houve violação ao art. 619, do Código de Processo Penal, e anulou os 

embargos de declaração julgados na origem, determinando que o Tribunal 

Estadual se manifestasse sobre a tese de ausência de correlação entre a inicial e a 

pronúncia (fl s. 17.241-17.249-STJ).

A Corte Estadual proferiu novo julgamento dos embargos declaratórios 

primitivos, acolhendo-os parcialmente para sanar a omissão apontada (fls. 

17.311-17.358-STJ).

A questão foi novamente suscitada porque o Tribunal de origem teria 

incorrido, mais uma vez, em omissão ou, alternativamente, o recorrente pleiteou 

o provimento do recurso especial.

Não há que se falar em violação ao art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o acórdão recorrido se pronunciou de forma clara e sufi ciente 

sobre a matéria abordada, evitando incorrer no excesso de linguagem que levaria 

à nulidade da decisão.

Não houve omissão, mas sim decisão contrária ao interesse do recorrente.

É bom destacar que os embargos de declaração não devem se revestir 

de caráter infringente, pois a “maior elasticidade que se lhes reconhece, 

excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade 

do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifi ca, sob 

pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a 

sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado 

e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)”, consoante a anotação de 

THEOTÔNIO NEGRÃO, na obra “CPC e Legislação Processual em Vigor”, 

Saraiva, 37ª edição, 2005, p. 623.

Dessa forma, os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo 

da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria 

já decidida.
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Quanto à ofensa ao princípio da correlação entre a inicial acusatória e a 

pronúncia, assiste razão ao recorrente no que se refere à imputação do crime de 

homicídio na modalidade omissiva imprópria.

Com efeito, a denúncia nada disse sobre crime omissivo, pelo contrário, 

imputou ao réu a “autoria intelectual” do crime de homicídio qualifi cado (fl . 13-

STJ).

No entanto, o réu foi pronunciado também pela modalidade omissiva 

imprópria, nos termos do art. 13, § 2º, a e c, do Código Penal, porque sabedor do 

plano para ceifar a vida da vítima, nada fez. Além disso, com seu comportamento 

anterior e suas estreitas ligações com o crime organizado, teria criado o risco 

para a produção do resultado.

Segundo a pronúncia, o dever legal de agir do réu deriva da Constituição 

Federal, pois “na condição de juiz de direito, como membro de um poder estatal, 

é um garantidor dos direitos humanos fundamentais. Não poderia fi car inerte 

diante de violações ou ameaças de lesão, efetivas ou potenciais, aos direitos 

fundamentais constitucionalmente consagrados, sendo um ‘diuturno fi scal e 

garantidor’ da observância dos direito à vida, liberdade e segurança” (fl . 15.724-

STJ).

Por seu turno, a decisão do Tribunal de origem manteve a pronúncia por 

conduta omissiva:

No caso dos autos, como bem observado pela magistrada de primeiro grau, 

ao proferir a decisão de pronúncia, seja pela condição de magistrado, cujos deveres 

inerentes à função o obrigavam a zelar pela paz pública, equilíbrio social e ainda 

garantir o respeito ao direito fundamental do cidadão, seja pela questão de haver 

indícios de que seu comportamento frente à 5ª Vara Criminal de Vitória criou a 

situação de risco fatal para a vítima, o embargante possuía o dever legal de informar, 

concretamente, a vítima e os órgãos de segurança pública quanto ao criminoso de 

seus comparsas, e ainda, sob outro enforque, desencorajá-los a seguir adiante 

com a cruel empreitada (fl s. 17.311-17.358-STJ).

O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o 

“princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma 

das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas 

podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de 

forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não 

descritos na denúncia” (HC n. 245.123-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

Sexta Turma, julgado em 14.5.2013, DJe 23.5.2013).
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No caso, a denúncia imputou ao recorrente colaboração comissiva dolosa e 

ativa nos eventos que conduziram à morte da vítima. Entretanto, na pronúncia, 

afi rmou que ele incorreu em conduta omissiva porque teria criado situação de 

risco fatal para a vítima.

Como se vê, a inovação na pronúncia impõe à parte que se defenda de algo 

que nem sequer foi objeto da acusação, ferindo os princípios do contraditório, 

da plenitude de defesa e da correlação entre as duas peças processuais.

Como bem observou o combativo defensor, a pronúncia feriu o princípio 

do contraditório e a ampla defesa, pois o acusado se defendeu “durante toda 

a instrução de não ter sido o mandante ou autor intelectual de qualquer 

conspiração para a morte da vítima. Não esteve em nenhum momento, na pauta 

acusatória, uma suposta omissão a partir do conhecimento acerca dos meios, 

hora e modo de execução da vítima” (fl . 17.441-STJ).

Portanto, viola o princípio da correlação fundamentar a pronúncia com 

elementos que não constavam na exordial acusatória, conforme a jurisprudência 

deste Superior Tribunal de Justiça:

Paciente submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri ante o 

reconhecimento de nulidade na quesitação. Item referente ao dolo eventual 

julgado prejudicado pelo Juiz Presidente. Quesito formulado sem que houvesse a 

necessária alegação pelas partes. Violação aos princípios do contraditório, plenitude 

de defesa e correlação entre denúncia, pronúncia, libelo-crime e questionário. 

Constrangimento ilegal evidenciado. Concessão da ordem.

1. Não se desconhece entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido 

de que o questionário relativo à prática do delito de homicídio com dolo eventual 

não decorre do que defendido pela acusação, mas sim da tese desclassifi catória 

apresentada pela defesa, já que para se acolher o entendimento de que o acusado 

não teria agredido a vítima com a intenção de matá-la, faz-se necessário, também, 

afastar a possibilidade de que ele teria agido assumindo o risco de eliminá-la.

2. No entanto, não obstante os relevantes fundamentos defendidos por 

esta corrente, a orientação mais condizente com os princípios do contraditório, da 

plenitude de defesa e da correlação entre a pronúncia, o libelo-crime e os quesitos 

é aquela que não permite a elaboração do questionário referente ao dolo eventual, 

quando este não é alegado pelo Ministério Público durante o processo, nem abordado 

pela defesa em suas manifestações.

3. Estando a acusação restrita à prática do delito de homicídio com dolo direto, 

e tendo a defesa sustentado unicamente a desclassifi cação do ilícito para lesões 

corporais seguidas de morte, sobrevindo a resposta negativa dos jurados ao 

terceiro quesito, referente à atuação do paciente querendo o resultado morte, 
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mostrou-se correta a atuação do Juiz Presidente, que interrompeu a votação, até 

mesmo porque a questão relativa à assunção do risco de produzir o resultado 

morte por parte do acusado sequer deveria ter sido elaborada, pois não foi objeto 

do libelo e das teses defensivas, também não estando inserida nas matérias que 

podem ser objeto de questionamento pelo próprio Juiz Presidente.

4. Em arremate, é imperioso ressaltar a total improcedência da conclusão 

pela qual para se desclassifi car o crime de homicídio para o de lesões corporais 

seguidas de morte seria necessário afastar tanto o dolo direto quanto o eventual, 

pois para que tal desiderato seja alcançado pela defesa, basta que a tese principal 

da acusação, qual seja, a prática de crime contra a vida com dolo direto ou 

eventual, a depender do que tenha sido sustentado pelo Ministério Público na 

denúncia, na pronúncia e no libelo, seja afastada pelo Conselho de Sentença.

5. Ordem concedida para afastar a nulidade reconhecida no acórdão 

objurgado, determinando-se que o Tribunal de origem prossiga na análise da 

insurgência ministerial (HC n. 131.196-SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 23.8.2011, DJe 1º.9.2011).

Penal e Processual Penal. Recurso especial. Homicídio qualifi cado. Recurso 

que impossibilitou a defesa da vítima. Exclusão. Súmula n. 7-STJ. Correlação 

entre denúncia e decisão de pronúncia. Inocorrência. Nulidade. Admissão de 

qualificadora. Necessidade de fundamentação. Habeas corpus concedido de 

ofício. (...)

II - Viola o princípio da ampla defesa a r. decisão de pronúncia, no ponto 

confi rmada em segundo grau, que admite na acusação qualifi cadora não tratada na 

denúncia, por quebra de correlação (Precedente). (...)

Recurso especial não conhecido.

Ordem concedida de ofício para expungir da acusação a qualifi cadora tratada 

art. 121, § 2º, inciso IV do CP, quanto aos delitos de homicídio tentado, bem como 

para determinar ao e. Tribunal de origem que examine como entender de direito 

a admissão da qualifi cadora no que pertine ao delito remanescente (REsp n. 

1.113.786-SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 13.10.2009, DJe 16.11.2009).

Recurso especial. Processual Penal. Homicídio qualificado. Sentença de 

pronúncia. Qualifi cadora. Torpeza. Ausência de correlação entre a denúncia e a 

pronúncia.

1. É defeso ao magistrado fundamentar a pronúncia com elementos que não 

constavam na exordial acusatória em violação ao princípio da correlação da 

denúncia e a pronúncia.

2. Recurso conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, 

determinando a anulação da pronúncia para que outra seja proferida, em 
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obediência ao princípio da correlação (REsp n. 703.030-PR, Rel. Ministra Laurita 

Vaz, julgado em 29.11.2007, DJe 7.4.2008).

Além disso, da leitura da pronúncia, não se verifi ca que a conduta imputada 

ao réu confi gure a prática de homicídio na forma comissiva por omissão.

A lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI a propósito do tema 

defi ne e exemplifi ca o tipo legal em questão:

São crimes omissivos impróprios os que envolvem um não fazer, que implica 

a falta do dever legal de agir, contribuindo, pois, para causar o resultado. Não 

têm tipos específi cos, gerando uma tipicidade por extensão. Para que alguém 

responda por um delito omissivo impróprio é preciso que tenha o dever de 

agir, imposto por lei, deixando de atuar, dolosa ou culposamente, auxiliando na 

produção do resultado. Exemplo: um policial acompanha a prática de um roubo, 

deixando de interferir na atividade criminosa, propositadamente, porque a vítima 

é seu inimigo. Responderá por roubo, na modalidade comissiva por omissão 

(“Código de Processo Penal Comentado”. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 12ª 

edição, 2013, nota 17 ao art. 13, p. 166).

O dever legal de agir do acusado, segundo a pronúncia, diz respeito à sua 

condição de juiz de direito, garantidor dos direitos humanos fundamentais, com 

base na Constituição Federal, pois a doutrina moderna entende que o dever de 

atuar “não resulta apenas de direito positivo, mas de exigências de solidarismo 

do homem para com outros homens dentro da comunidade ou de relação fática 

entre o autor e a fonte de perigo pelo qual é o responsável” (fl . 15.725-STJ).

No entanto, tal doutrina destoa do caso sob análise.

A própria vítima tinha conhecimento da ameaça de morte contra ela 

dirigida, em razão de carta anônima que lhe foi encaminhada. Consta na 

pronúncia que “o ofendido vinha recebendo ameaças e fora alertado pelas ‘cartas 

anônimas’ que poderia sofrer um atentado, tanto isso é verdade que já tinha a sua 

disposição alguns seguranças” (fl . 15.707 e fl . 15.729-STJ).

Dessa forma, não há se falar que a omissão do acusado contribuiu para 

a consecução do plano para ceifar a vida da vítima, pois ela tinha ciência das 

ameaças de morte contra ela dirigidas e já havia tomado as providências que 

entendeu cabíveis (andava escoltado por seguranças).

Ademais, nos crimes de homicídio deve ser demonstrado o nexo causal 

entre a conduta omissiva e a morte da vítima, desde que seja possível concluir, 

com alto grau de probabilidade, que o resultado não ocorreria se a ação esperada 

do agente fosse realizada.
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A pronúncia faz menção a uma organização criminosa, composta por vários 

agentes, principalmente policiais militares, que também tinham interesse na 

morte da vítima e, aliás, também tinham o dever de evitar a prática do crime. 

Assim sendo, não é possível presumir que o delito não ocorreria se o acusado 

tivesse tentado impedir o resultado.

Para além de tudo isto, muito mais importante é o fato de que a conduta 

do réu deve ser individualizada pela peça acusatória, com a especifi cação do tipo de 

participação que ele teve na prática do ilícito.

A propósito, cumpre destacar o seguinte precedente, que se amolda ao caso 

em debate:

Recurso especial. Júri. Despronúncia. Ausência de correlação da denúncia com 

a pronúncia. Indicação de co-autoria. Pronúncia como mandante. Particularidades 

do julgamento. Recomendação anterior de ajuste da acusação. Validade do 

argumento do acórdão recorrido.

Tendo o Tribunal a quo recomendado em julgamento anterior, em que a 

primeira decisão de pronúncia foi anulada, a realização de ajuste na acusação, 

para o fi m de delinear a verdadeira individualização da conduta de um dos réus, a 

existência de nova pronúncia sem a observância do decidido poderia gerar, como 

gerou, a exclusão do acusado do rol dos pronunciados, conforme ponderou o 

aresto recorrido.

A condição de mandante ou de co-autor, no procedimento do júri, tem grande 

importância pelo fato de gerar consequências penais diversas, principalmente em 

relação à comunicabilidade de qualifi cadoras e da intensidade de punição. (...)

Recurso especial não conhecido (REsp n. 883.361-DF, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 19.12.2011).

Ainda que nos crimes de autoria coletiva seja prescindível a descrição 

minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, resulta ilegal a 

indicação de conduta alternativa, pois o crime ou foi praticado por ação, ou por 

omissão.

Em outras palavras, a pronúncia disse que se o acusado não foi o mandante, 

pelo menos com sua omissão, auxiliou na produção do resultado, pois nada 

fez para evitá-lo, imputando-lhe uma conduta alternativa: uma ou outra, 

como se fosse possível “transformar a denúncia em uma metralhadora giratória, 

cujo gatilho é acionado pela álea do conjunto probatório” ( JOSÉ HENRIQUE 

RODRIGUES, citado por NUCCI, Guilherme de Souza. “Código de Processo 
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Penal Comentado”. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 12ª edição, 2013, nota 

98 ao art. 41).

Além disso, se afi gura contraditório dar a ordem para matar a vítima e 

avisá-la do perigo que a rondava e desencorajar “os temerários comparsas de 

seus funestos planos” (fl . 15.727-STJ).

Cabe lembrar que pedidos alternativos só podem ser formulados no âmbito 

processual civil, por força do disposto no art. 288, do Código de Ritos.

A sistemática processual penal não admite a formulação de tal pedido por 

ir contra a exigência da individualização da conduta do réu, prevista no art. 41, 

da lei processual penal, além de ferir o princípio da plenitude de defesa, previsto 

na Constituição Federal especifi camente nos processos submetidos ao Tribunal 

do Júri (art. 5º, XXXVIII, a), pois o julgamento da causa é atribuído a juízes 

leigos que não necessitam fundamentar suas decisões.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI não admite a denúncia alternativa:

98. Denúncia ou queixa alternativa: entendemos ser inviável essa modalidade 

de denúncia ou queixa. Se o órgão acusatório está em dúvida quanto a 

determinado fato ou quanto à classifi cação que mereça, deve fazer sua opção 

antes do oferecimento, mas jamais apresentar ao juiz duas versões contra o 

mesmo réu, deixando que uma delas prevaleça ao fi nal. Tal medida impossibilita 

a ideal e ampla defesa pelo acusado, que seria obrigado a apresentar argumentos 

em vários sentidos, sem saber, afi nal, contra qual conduta se volta o Estado-

acusação. (...)

Alternativo é o que possui mais de uma opção, motivo pelo qual não se pode 

daí deduzir tratar-se de acusação precisa, como se exige para que a ampla defesa 

(autodefesa e defesa técnica) realize-se a contento. Se alguns réus podem sair-

se bem de uma imputação alternativa, outros tantos perder-se-iam ao tentar 

explicar o que fi zeram, uma vez que nem ao menos conseguiram entender o que 

o órgão acusatório imagina que realmente praticaram. Em suma, dadas várias 

hipóteses na denúncia, transfere-se à defesa a árdua missão de negá-las todas ou 

indicar qual seria a correta e, se assim for feito, para a condenação será um passo 

(Op. cit., nota 98 ao art. 41, p. 168-169).

Mais uma vez nos valemos da lição de GUILHERME DE SOUZA 

NUCCI, ao tratar da alteração da classifi cação do crime na pronúncia: “embora 

o art. 418 do CPP nada mencione a respeito, o reconhecimento de nova defi nição 

jurídica do fato necessita estar ligado a circunstâncias devidamente descritas na 

denúncia. Caso haja elementares não contidas na peça acusatória, o prejuízo para o 

réu torna-se evidente, uma vez que não se defendeu correta e amplamente, como lhe 
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assegura a Constituição Federal” (“Tribunal do Júri”. Ed. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, 4ª edição, 2013, p. 114).

O art. 383, do Código de Processo Penal, dispõe que “o juiz, sem modifi car 

a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe defi nição 

jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”

Ao analisar o artigo mencionado, o citado autor explica que “a reforma 

trazida pela Lei n. 11.719/2008 tornou bem claro não poder o magistrado, ao 

promover a denominada emendatio libelli, modifi car qualquer fato descrito na peça 

acusatória. Cabe-lhe atribuir nova defi nição jurídica ao fato, mas este é imutável, 

sob o prisma do julgador. São ofensivas à regra da correlação entre acusação e 

sentença as alterações pertinentes ao elemento subjetivo (transformação do crime doloso 

para culposo ou vice-versa), as que disserem respeito ao momento consumativo 

(transformação de crime consumado para tentado ou vice-versa), bem como as 

que fi zerem incluir fatos não conhecidos da defesa, ainda que possam parecer 

irrelevantes, como a mudança do endereço onde o delito ocorreu” (Op. cit., nota 

22 ao art. 383, p. 740).

Daí por que não é o caso de anular a pronúncia para que a acusação proceda 

ao aditamento da denúncia com a inclusão do delito de homicídio na forma 

omissiva imprópria, nos termos dos arts. 384 e 411, § 3º, do Código de Processo 

Penal.

A melhor solução, no meu sentir, é dar provimento ao recurso para 

despronunciar o acusado da imputação do crime de homicídio na modalidade 

omissiva imprópria, mantendo-se a pronúncia pelos crimes previstos nos arts. 

288, parágrafo único e art. 121, § 2º, I e V, c.c. art. 29, na forma do art. 69, 

todos do Código Penal, com o prosseguimento do feito e seu julgamento pelo 

Tribunal do Júri.

Diante da exclusão da conduta omissiva imprópria, fi ca prejudicada a 

análise do aludido excesso de linguagem, pois o recorrente apenas alegou o 

defeito na parte da pronúncia que se referia ao delito omissivo (fl s. 17.480-

17.495-STJ).

Por fi m, não podem ser conhecidas as teses mencionadas nos itens “2”, “3” 

e “7” do relatório.

Com efeito, não se conhece da tese de violação ao art. 252, II e III, do 

Código de Processo Penal, porque o acórdão atacado se assentou em mais de um 

fundamento para rebater a tese defensiva de impedimento de mais da metade 
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dos membros do Tribunal de origem, a saber: (a) a renovação dos membros 

daquela Corte; (b) eventuais recursos de revisão criminal e de mandado de 

segurança seriam julgados pelas Câmaras Reunidas; e, (c) o julgamento do 

recurso em sentido estrito teve a participação de três membros do Tribunal, 

sendo que nenhum deles foi incluído dentre os nominados como impedidos.

No entanto, o recorrente deixou de infirmar o argumento de que os 

Desembargadores que julgaram o recurso em sentido estrito não estavam 

impedidos, incidindo ao caso, por analogia, a Súmula n. 283, do Supremo 

Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão 

recorrida assenta em mais de um fundamento sufi ciente e o recurso não abrange 

todos eles”).

Também não se conhece das teses relativas à inépcia da denúncia e à 

ausência de indícios sufi cientes de autoria para pronunciar o acusado (itens “3” e 

“7” do relatório).

Isto porque a Corte Estadual, amparada na interpretação do arcabouço 

probatório dos autos, entendeu que a denúncia continha todos os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 41, do Código de Processo Penal. Veja-se:

Conforme se infere da inicial verifi ca-se que não há qualquer inadequação ou 

mácula capaz de causar sua inépcia.

A explanação do fato criminoso, ainda que sucinta, não é capaz de gerar sua 

inépcia.

Importante frisar, que a denúncia contra o recorrente teve como fundamento 

um extenso rol de indícios e demais elementos materiais – processo com 55 

volumes – onde restou delineada de forma individualizada a possível participação 

no evento delituoso (fl s. 15.907-15.908-STJ).

No que se refere à tese de ausência de indícios sufi cientes de autoria, o 

Tribunal a quo entendeu que:

Quanto aos indícios de autoria, tenho que as provas testemunhas e 

documentais juntadas aos autos formam indícios suficientes para manter a 

pronúncia do ora recorrente, não sendo caso de despronúncia.

Entendo ser desnecessária a transcrição dos depoimentos, pois tais já foram 

devidamente citados pela MM. Juíza de Direito de 1º grau quando da exaração da 

decisão de pronúncia.

Por fi m saliento que em momento algum está sendo formado um juízo de 

certeza em desfavor do ora recorrente, como afi rma a defesa em suas razões 
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recursais. Como deve ser em sede de análise desse tipo de recurso. Estamos 

diante de um exame técnico e formal acerca da existência ou não dos requisitos 

necessários para a decisão de pronunciar o recorrente (fl . 15.919-STJ).

Dessa forma, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o 

Tribunal a quo, seria inevitável o revolvimento das provas produzidas nos autos, 

procedimento sabidamente inviável na instância especial.

Com efeito, não se mostra plausível nova análise do contexto probatório 

por parte desta Corte Superior, que não pode ser considerada uma terceira 

instância recursal.

Aliás, referida vedação encontra respaldo na Súmula n. 7 desta Corte: “A 

pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial”.

Neste sentido são os precedentes desta Corte Superior:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Homicídio doloso. 

Pronúncia. Presença de indícios de autoria e materialidade. Reexame fático-

probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula n. 7-STJ.

I. Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto à presença de indícios 

de autoria e materialidade para a pronúncia do réu, bem como quanto à 

classifi cação da conduta, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula n. 7 do 

Superior Tribunal de Justiça.

II. Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp n. 387.827-MG, Rel. Ministra 

Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 17.12.2013, DJe 3.2.2014).

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Homicídio qualifi cado. Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Alegação, em recurso 

especial, de falta de provas a ensejar a sentença de pronúncia. Súmula n. 7-STJ. 

Reexame de provas. Impossibilidade. Motivo torpe. Vingança. Emprego de recurso 

que difi cultou a defesa da vítima. Exclusão das qualifi cadoras. Necessidade de 

reexame do contexto fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Agravo 

regimental improvido.

(...)

III. Consoante a jurisprudência do STJ, “se as instâncias ordinárias entenderam 

que o suporte probatório dos autos autorizava a pronúncia do ora agravante, 

bem como a inserção das qualifi cadoras, não cabe a esta Corte Superior rever a 

conclusão, por força da Súmula n. 7-STJ. A pronúncia está fundamentada, uma 

vez que demonstrou a existência de indícios, evidenciando a participação do 

agravante na preparação da emboscada utilizada na prática do homicídio, que 

teria, ainda, ocorrido por motivo torpe (vingança). Para a pronúncia, que encerra 
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simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico 

o exame da ocorrência da materialidade do fato e da existência de indícios 

sufi cientes da autoria ou de participação, não se demandando aqueles requisitos 

de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória” (STJ, AgRg 

no Ag n. 1.208.730-CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 

1º.2.2013).

IV. Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp n. 352.663-DF, Rel. Ministra 

Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 17.9.2013, DJe 1º.10.2013).

Nestas condições, pelo meu voto, não conheço das teses mencionadas nos 

itens “2”, “3” e “7” do relatório, nego provimento à tese de violação ao art. 619, do 

Código de Processo Penal (item “1”), dou parcial provimento ao recurso especial 

para reconhecer a ausência de correlação entre a denúncia e a pronúncia (item 

“4”) e para reconhecer a impossibilidade de responsabilização por omissão (item 

“6”) e, em consequência, despronuncio o acusado da imputação de crime de homicídio 

na forma omissiva imprópria, mantendo-se a pronúncia pelos crimes previstos nos 

arts. 288, parágrafo único e art. 121, § 2º, I e V, c.c. art. 29, na forma do art. 69, todos 

do Código Penal, com o prosseguimento do feito e seu julgamento pelo Tribunal 

do Júri.

Por fi m, julgo prejudicada a tese do excesso de linguagem (item “5”).

É como voto.


