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EMENTA

Penal e Processual. Embargos de declaração. Omissão. 

Ocorrência. Atribuição de efeito modifi cativo. Crime contra a ordem 

tributária. Recolhimento de ICMS em operações interestaduais. 

Guerra fi scal entre Estados federados. Trancamento da ação penal. 

Atipicidade da conduta.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, por construção 

pretoriana integrativa, erro material.

2. Constatada a existência de omissão no julgado acerca da 

atipicidade da conduta, a questão deve ser alvo de enfrentamento.

3. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial em 

sede de habeas corpus constitui “medida excepcional, só admitida 

quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame 

valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a 

ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência 

de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (HC 

n. 281.588-MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 

5.2.2014).

4. Hipótese em que os embargantes foram denunciados pela 

prática dos delitos descritos nos artigos 1º, IV, e 2º, II, da Lei n. 

8.137/1990, por duas vezes, porque teriam reduzido o valor a pagar a 

título de ICMS-ST em operações interestaduais de compra e venda 

de baterias automotivas.
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5. Situação que retrata a guerra fi scal entre estados federados, 

consubstanciada na concessão de incentivo fi scal a uma das partes da 

operação comercial, sem amparo em convênio celebrado no âmbito do 

CONFAZ, conforme determina a LC n. 24/1975.

6. “A guerra fi scal não se limita à alocação dos empreendimentos. 

Mesmo quando definidos os lugares de instalação, os embates 

continuam quando as unidades começam a funcionar, pois é comum a 

circulação de mercadorias entre estabelecimentos de Estados distintos, 

ensejando discussão acerca da validade e do abatimento do crédito 

relativo à operação anterior (entrada) na operação subsequente (saída), 

o que, caso não existisse o confl ito, deveria ser aceito normalmente, em 

face do princípio da não-cumulatividade do ICMS (art. 155, § 2º, I, 

CF/1988).” (FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A Extrafi scalidade e a 

Concretização do Princípio da Redução das Desigualdades Regionais. 

Quartier Latin, São Paulo, 2010, p. 134).

7. Afasta-se a configuração do delito capitulado no art. 1º, 

IV, da Lei n. 8.137/1990, se os dados informados na nota fi scal 

são exatos e correspondem à realidade, refl etindo fi el e cabalmente 

os detalhes da operação de compra e venda de mercadoria, com 

os lançamentos tributários exigidos por lei e já com pagamento 

antecipado e tempestivo do ICMS devido.

8. O aproveitamento de crédito de ICMS decorrente de diferenças 

de alíquotas interestaduais, ainda que possa ser passível de eventual 

condenação no âmbito fi scal (pagamento de créditos glosados), não 

caracteriza o delito descrito no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990.

9. Não se pode imputar a prática de crime tributário ao contribuinte 

que recolhe o tributo em obediência ao princípio constitucional da 

não-cumulatividade, bem como mantém a fi delidade escritural dentro 

das normas (em princípio) válidas no âmbito dos respectivos entes da 

Federação.

10. Embargos acolhidos, para não conhecer do habeas corpus e 

conceder a ordem, de ofício, determinando o trancamento da ação 

penal por atipicidade da conduta.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, acolher os embargos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), 

Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ-SP), Felix 

Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 19.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de embargos de declaração 

opostos por Lamartine Cesar Leite, Paulo José Gomes de Sales e Sérgio Viana 

Moura contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte, que denegou 

ordem impetrada.

Alegam os embargantes que, embora a impetração tenha apresentado três 

teses, o acórdão embargado teria enfrentado apenas duas, deixando de examinar 

a questão relativa à atipicidade de suas condutas.

Sustentam que a atipicidade se funda em dois motivos: o primeiro se liga à 

circunstância de que o crédito tributário tomado pela empresa COMINAS, que 

teria resultado no recolhimento a menor de ICMS, é totalmente legítimo porque 

oriundo de benefício fi scal concedido a Acumuladores Moura pelo Estado de 

Pernambuco. Sendo legítimo o crédito, não haveria que se falar em redução ou 

supressão de tributos, daí a atipicidade do fato. O segundo motivo se prenderia 

ao fato de que em nenhum momento se valeram de artifícios fraudulentos com 

o fi m de reduzir ou suprimir tributos, argumentando que é fato incontroverso 

nos autos que as notas fi scais mencionadas na denúncia não contêm dados falsos 

ou inexatos.

Relatam que o Supremo Tribunal Federal deferiu medida liminar em 

habeas corpus ali impetrado para sobrestar a Ação Penal n. 0487.08.034925-0, a 

mesma que se busca trancar no presente writ, com fundamento na atipicidade 

da conduta dos pacientes.
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Pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos com o fi m de 

sanar a omissão apontada.

Por meio do Ofício n. 00324162/2014, o Supremo Tribunal Federal 

encaminhou informações acerca do julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 

107.489-MG, impetrado pelos ora embargantes perante aquela Corte, inclusive 

com cópia da decisão que julgou prejudicado o pedido formulado, revogando a 

liminar deferida e determinando o arquivamento dos autos.

Contrarrazões foram oferecidas pelo Ministério Público Federal (fl s. 759-

765).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Os embargos de declaração têm 

ensejo quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado 

e, por construção pretoriana integrativa, erro material. 

No exame dos autos, observo que os ora embargantes foram denunciados 

pela prática dos delitos descritos nos artigos 1º, IV, e 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, 

por duas vezes, porque teriam reduzido o valor a pagar a título de ICMS-ST em 

operações interestaduais de compra e venda de baterias automotivas.

O writ foi impetrado com base nos seguintes argumentos: 1) inépcia da 

denúncia; 2) manifesta atipicidade da conduta; e 3) ilegitimidade passiva de 

Paulo José Gomes de Sales e de Sérgio Viana Moura.

No julgamento do habeas corpus, relatado pelo Ministro Adilson Vieira 

Macabu (Desembargador convocado do TJ-RJ), a Quinta Turma desta Corte 

afastou a alegação de inépcia da denúncia e de ilegitimidade passiva dos 

acusados acima referidos, deixando de analisar, entretanto, a questão acerca da 

atipicidade da conduta.

Assim, verifi cada a omissão no julgado, passo a analisar a referida questão.

É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o trancamento 

de ação penal ou de inquérito policial em sede de habeas corpus constitui 

“medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem 

a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade 
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da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência 

de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (HC n. 281.588-

MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5.2.2014).

De igual modo, o Colendo STF entende que “o trancamento de ação penal, 

em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser adotada quando 

se apresenta indiscutível a ausência de justa causa e em face de inequívoca 

ilegalidade da prova pré-constituída” (HC n. 107.948 AgR-MG, Rel. Min. Luiz 

Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2012).

In casu, a denúncia imputa aos acusados a prática de delitos contra a ordem 

tributária, nos seguintes termos:

Consta das inclusas peças de informação que nos dias 13.11.2007 e 9.12.2007, 

no posto fi scal César Diamante, localizado na BR-116, Município de Divisa Alegre-

MG, agentes de fiscalização constataram que os denunciados, na condição 

de sócio-gestores da empresa Cominas Comercial Minas de Baterias Ldta., 

suprimiram, por 02 (duas) vezes, pagamento de tributo, recolhendo valores a 

menor de ICMS devido a título de substituição tributária, quando da compra de 

baterias automotivas.

Apurou-se que os denunciados suprimiam o pagamento do ICMS decorrentes 

de aquisições interestaduais de baterias, reduzindo o valor do referido tributo nos 

cálculos.

Constatou-se que as condutas delituosas de sonegação perpetradas pelos 

denunciados, mediante recolhimento a menor de tributo devido a título de 

substituição tributária, causou prejuízo ao erário mineiro na ordem de R$ 

21.854,07 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos).

Por fi m, verifi cou-se que os denunciados são contumazes nessa prática delitiva, 

pois já foram autuados pelo Fisco por essa mesma conduta criminosa em pelo 

menos mais outras 07 (sete) oportunidades.

Assim, constata-se que os denunciados encontram-se incursos nas sanções do 

artigo 1º, inciso IV, e artigo 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, por 02 (duas) vezes, 

na forma do art. 69, do Código Penal. (fl s. 27-29).

A peça acusatória tem como arrimo a representação fi scal contida à fl . 32:

Tem-se constatado a prática rotineira, por parte do contribuinte mineiro, do 

recolhimento a menor do ICMS devido a título de substituição tributária devido 

ao fato do abatimento indevido do valor integral do ICMS destacado na nota 

fiscal de aquisição das baterias. Visto ser o remetente, sediado no estado de 

Pernambuco, benefi ciário de incentivo fi scal concedido sem amparo em convênio 

celebrado no âmbito do CONFAZ. Há descumprimento da legislação de regência 
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do imposto pois prevê a Resolução n. 3.166/01, em seu artigo primeiro e item 10.1, 

juntamente com as modifi cações introduzidas pela Resolução n. 3.282/02 que, no 

cálculo do ICMS/ST deverá ser excluído do ICMS da operação própria. O benefício 

concedido a título de crédito presumido, sendo descumprida essa determinação 

e efetuado o recolhimento antecipado do ICMS/ST a menor, fi cando parte do 

imposto devido não pago. Confi gura tal prática infração à legislação tributária e 

crime contra a ordem tributária.

Verifi co que a questão foi alvo de apreciação pelo Supremo Tribunal 

Federal quando da análise do pedido liminar ali deferido. Na ocasião, o eminente 

Ministro Joaquim Barbosa, relator, entendendo pela existência de fl agrante 

constrangimento ilegal imposto aos acusados, analisou a questão e deferiu 

o pleito liminar, superando o óbice da Súmula n. 691 daquela Corte, para 

suspender a tramitação da Ação Penal n. 478.08.34925-0.

Posteriormente, o habeas corpus foi julgado prejudicado monocraticamente 

pelo ilustre Ministro sucessor, Roberto Barroso, sob o entendimento de que 

“o trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, 

de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente 

ausência de justa causa”, sem proceder, no entanto, à análise de qualquer desses 

elementos. E ainda porque “a orientação jurisprudencial da Corte é no sentido 

de que o habeas corpus não é via processual adequada para o reexame do conjunto 

fático do processo de origem”, sem apontar qual meio de prova necessitaria ser 

examinado para o deslinde da questão.

Ocorre que, conforme bem delineado pelo Ministro Joaquim Barbosa, 

“o fato da empresa remetente não ter efetivamente pago o valor do tributo 

por ela devido, com amparo em benefício fiscal concedido pelo Estado de 

Pernambuco, não torna falsa ou inexata a nota fi scal por ela emitida e utilizada 

pelos pacientes-compradores para o cálculo do tributo devido ao Estado de Minas 

Gerais. Os documentos que acompanharam a denúncia revelam que todos os 

dados informados na nota fi scal em questão - origem da operação (Estado de 

Pernambuco), fato gerador (compra-e-venda de baterias automotivas), valores 

envolvidos (base de cálculo, alíquota incidente, montante do ICMS devido na 

origem) - são exatos e correspondem à realidade”.

E continua: “assim, a questão resume-se a saber se os pacientes tinham 

ou não direito de deduzir, do valor do ICMS-ST por eles devido ao Estado de 

Minas Gerais, o valor do ICMS incidente sobre a operação própria - do remetente -, 

tendo em vista que o Estado de Pernambuco, em contrariedade à Resolução do 
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CONFAZ, dispensa o pagamento do referido tributo, como incentivo fi scal às 

empresas locais”.

E conclui que “tal como narrada na denúncia, a alegada sonegação fi scal 

não ultrapassa os limites do direito tributário. Em momento algum os pacientes 

são acusados de terem omitido ou declarado falsamente a origem da operação 

confi guradora do fato gerador (compra de mercadorias junto a empresa sediada 

em Pernambuco), os valores envolvidos na operação da compra-e-venda, a data, a 

alíquota incidente, nem alterado a exatidão desses fatos ou praticado fraude sobre 

o documento fi scal utilizado pelos pacientes. Com isso, os elementos objetivos 

e normativos dos artigos 1º, IV, e 2º, I, da Lei n. 8.137/1990 não estão, numa 

análise prefacial, narrados na denúncia” (fl s. 689-691 – grifos originais).

Coaduno-me com o entendimento a que chegou o ilustre Ministro 

Joaquim Barbosa na análise da presente controvérsia.

Conforme já exposto, os pacientes foram denunciados como incursos nos 

crimes defi nidos nos seguintes dispositivos:

Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

(...)

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 

deva saber falso ou inexato;

Art. 2º Constitui crime da mesma natureza:

(...)

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 

descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que 

deveria recolher aos cofres públicos;

Inicialmente, conforme se extrai dos autos, os ora embargantes não 

praticaram a conduta descrita no art. 1º, IV, da Lei n. 8.137/1990, porque 

eventual supressão ou redução do tributo devido não foi realizada através de 

utilização de documento falso ou inexato.

Consoante se depreende dos autos, os documentos fi scais exigidos tanto 

pela legislação do Estado de Pernambuco como pela do Estado de Minas 

Gerais refl etiram fi el e cabalmente os dados da operação de compra e venda 

de mercadoria, com todos os lançamentos tributários exigidos por lei e já com 

pagamento antecipado e tempestivo do ICMS devido ao Estado de Minas 

Gerais.
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Reitero as afi rmações do Ministro Joaquim Barbosa quanto a esse ponto, 

no sentido de que “a alegada sonegação fi scal não ultrapassa os limites do direito 

tributário”, pois “em momento algum os pacientes são acusados de terem omitido 

ou declarado falsamente a origem da operação confi guradora do fato gerador (compra 

de mercadorias junto a empresa sediada em Pernambuco), os valores envolvidos 

na operação da compra-e-venda, a data, a alíquota incidente, nem alterado a 

exatidão desses fatos ou praticado fraude sobre o documento fi scal utilizado pelos 

pacientes”, afastando-se, assim, a hipótese de confi guração do delito capitulado 

no art. 1º, IV, da Lei n. 8.137/1990.

No que diz respeito à caracterização do crime descrito no art. 2º, II, da 

mesma norma, ainda com razão os embargantes.

O caso presente retrata situação de guerra fi scal entre os entes federados, 

consubstanciada na concessão, pelo Estado de Pernambuco, de incentivo fi scal 

a uma das partes da operação comercial, sem amparo em convênio celebrado no 

âmbito do CONFAZ, conforme determina a LC n. 24/1975, o que acarretou 

a edição da Resolução n. 3.166, de 11 de julho de 2001, por parte do Estado 

de Minas Gerais, vedando a “apropriação de crédito do ICMS nas entradas, 

decorrentes de operações interestaduais, de mercadorias cujos remetentes 

estejam benefi ciados com incentivos fi scais concedidos em desacordo com a 

legislação de regência do Imposto”.

Hipótese semelhante já foi descrita na doutrina, conforme se verifi ca do 

seguinte trecho que extraio da obra de minha autoria, assim delineado:

Apenas para ilustrar esses embates, o Governo do Estado de São Paulo 

editou, em 29.7.2004, o Comunicado CAT n. 36, objetivando esclarecer sobre 

a impossibilidade de aproveitamento dos créditos de ICMS provenientes de 

operações ou prestações amparadas por benefícios fi scais não autorizados por 

convênio celebrado nos moldes da Lei Complementar n. 24/1975, determinando 

que, nas remessas para estabelecimento localizado em território paulista, por 

estabelecimento localizado em outra unidade da Federação, só seriam admitidos 

os créditos relativos ao imposto efetivamente cobrado no Estado de origem.

Em anexo ao comunicado foram listados diversos benefícios 

considerados inconstitucionais, sendo uns impugnados por ações diretas de 

inconstitucionalidade e outro sequer contestados judicialmente, mas concedidos 

por dez Estados da Federação, dentre os quais Bahia, Pernambuco e Rio Grande do 

Norte, na região Nordeste, ressalvando-se o caráter meramente exemplifi cativo 

da lista, acarretando uma nítida glosa de créditos.

Como se pode ver, a guerra fiscal não se limita à alocação dos 

empreendimentos. Mesmo quando defi nidos os lugares de instalação, os embates 
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continuam quando as unidades começam a funcionar, pois é comum a circulação 

de mercadorias entre estabelecimentos de Estados distintos, ensejando discussão 

acerca da validade e do abatimento do crédito relativo à operação anterior 

(entrada) na operação subsequente (saída), o que, caso não existisse o confl ito, 

deveria ser aceito normalmente, em face do princípio da não-cumulatividade do 

ICMS (art. 155, § 2º, I, CF/1988). (FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A Extrafi scalidade 

e a Concretização do Princípio da Redução das Desigualdades Regionais. Quartier 

Latin, São Paulo, 2010, p. 133 e 134).

Essa guerra fiscal entre os estados federados não pode ensejar uma 

persecução penal sem justa causa se os contribuintes, em face do benefício fi scal, 

recolhem o ICMS segundo o princípio da não-cumulatividade e não se valem 

de artifícios fraudulentos com o fi m de reduzir ou suprimir o pagamento dos 

tributos.

No caso em apreço, a empresa vendedora (Acumuladores Moura) apontou 

nas notas fi scais o valor das operações, aplicando a alíquota de 12% incidente 

na operação, em conformidade com a legislação tributária do Estado de 

Pernambuco. O comprador (Cominas) tomou tais créditos, abatendo-os do 

valor a pagar a título de ICMS ao Estado de Minas Gerais.

Ora, o aproveitamento de crédito de ICMS decorrente de diferenças de 

alíquotas interestaduais, nos termos acima delineados, sem que tenha havido 

fraude fi scal, isto é, adulteração de documentos ou inserção falsa de dados, não 

tem repercussão no âmbito do direito penal.

Sendo assim, verifi co que os pacientes, ainda que porventura possam ser 

passíveis de eventual condenação no âmbito fi scal (pagamento de créditos 

glosados), não praticaram o delito descrito no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990.

Com efeito, mesmo que se indague acerca da regularidade do crédito 

concedido pelo Estado de Pernambuco, a questão pode ser alvo de ação direta 

de inconstitucionalidade ou contenda (fi scal) direta com o contribuinte. O que 

não se pode é imputar a prática de crime tributário ao contribuinte que recolhe 

o tributo em obediência ao princípio constitucional da não-cumulatividade, 

bem como mantém a fi delidade escritural, dentro das normas (em princípio) 

válidas no âmbito dos respectivos entes da Federação.

Registro, a propósito, trecho do acórdão de Relatoria do eminente Ministro 

Castro Meira acerca do tema, proferido nos autos do RMS n. 31.714-MT, 

Segunda Turma, DJe 19.9.2011:
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Se outro Estado da Federação concede benefícios fi scais de ICMS sem a observância 

das regras da LC n. 24/75 e sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter 

junto ao Supremo, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou 

ato normativo do Estado de onde de originam as mercadorias - como aliás foi feito 

pelos Estados de São Paulo e Amazonas nos precedentes citados pela Ministra Eliana 

Calmon - e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território.

[...]

Recentemente, a Ministra Ellen Gracie concedeu antecipação de tutela em 

ação cautelar (AC n. 2.611-MG) para suspender a exigibilidade de tributo cobrado 

pelo Estado de Minas Gerais decorrente da glosa ao creditamento realizado por 

contribuinte sediado em seu território que adquiriu mercadorias oriundas do 

Estado de Goiás.

No decisum, a eminente Relatora deixa claro que o único caminho a ser 

percorrido pelos Estados que se sintam prejudicados pela chamada “Guerra Fiscal” é a 

propositura de ação direta de inconstitucionalidade contra as normas locais de outra 

unidade federada que não respeitem as disposições constitucionais e legais relativas 

à concessão de benefícios fi scais no âmbito do ICMS.

[...]

Em sua decisão, a nobre Ministra assevera que a glosa “pura e simples” dos créditos 

apropriados pelos contribuintes situados no Estado de Minas Gerais é ilegítima, pois 

não é aceitável que um erro seja compensado com outro. Em outras palavras, afi rmou 

que “não se compensam as inconstitucionalidades”, devendo o “equívoco” cometido 

pelo Estado de origem - ao conceder benefícios de ICMS ao arrepio das normas 

constitucionais que exigem autorização do CONFAZ - ser solucionado no Judiciário 

por meio da propositura da ação direta de inconstitucionalidade. (Grifos acrescidos).

Diante do exposto, acolho os presentes embargos de declaração para, 

sanando a omissão do acórdão embargado, não conhecer do habeas corpus, dado 

que substitutivo de recurso próprio, e conceder a ordem, de ofício, para determinar 

o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 269.038-RS (2013/0116911-8)

Relator: Ministro Felix Fischer

Impetrante: Jader da Silveira Marques e outro
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Advogado: Jader da Silveira Marques e outro(s)

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Paciente: Alexandre Buneder

EMENTA

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não 

cabimento. Dosimetria da pena. Homicídio culposo. Causa de 

aumento. Omissão de socorro. Confi guração.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso fi rmou orientação 

no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo 

ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 

n. 109.956-PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11.9.2012; RHC 

n. 121.399-SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º.8.2014 e RHC n. 

117.268-SP, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 13.5.2014). As Turmas 

que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, 

e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida 

do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 

n. 284.176-RJ, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 

2.9.2014; HC n. 297.931-MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, DJe de 28.8.2014; HC n. 293.528-SP, Sexta Turma, 

Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 4.9.2014 e HC n. 253.802-MG, Sexta 

Turma, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, DJe de 4.6.2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, 

a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso 

próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. 

Contudo, no caso de se verifi car confi gurada fl agrante ilegalidade 

apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a 

concessão da ordem de ofício.

III - Incide a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º do CP 

(omissão de socorro) quando o agente possui condições de realizar a 

conduta exigida, sem que isso comprometa a preservação de sua vida 

ou integridade física. (Precedentes desta Corte).

IV - In casu, o comportamento imposto pela norma não pode ser 

afastado ao argumento de que houve a morte instantânea da vítima, 
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situação que, aliás, não pode, via de regra, ser atestada pelo agente da 

conduta delitiva no momento da ação. (Precedentes).

V - Ademais, a causa de aumento prevista na segunda parte 

do § 4º do art. 121 do CP tem por fundamento a obrigação do 

agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua 

conduta culposa, realçando-se a ratio da norma, que é a necessidade de 

observância da solidariedade nas relações sociais.

Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, não conhecer do pedido.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Gurgel de Faria, Newton Trisotto 

(Desembargador convocado do TJ-SC) e Walter de Almeida Guilherme 

(Desembargador convocado do TJ-SP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 2 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 19.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, 

substitutivo de recurso especial, impetrado em benefício de Alexandre Buneder, 

em face de v. acórdão prolatado pela col. Terceira Câmara Criminal do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Apelação 

Criminal n. 70045430824, assim ementado:

Código Penal. Crimes contra a vida. Art. 121, § 3º. Homicídio culposo. Art. 135. 

Omissão de socorro. Existência do fato e autoria.

Colisão de veículos aquáticos, uma lancha e um bote de pescador. Induvidosa 

a existência do fato, com o resultado morte de uma das vítimas, demonstrado o 

nexo de causalidade. Também efi ciente e segura a prova com relação ao segundo 
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fato, a omissão de socorro, vitima uma criança. Também ausente qualquer dúvida 

a respeito da autoria.

Culpa do condutor da lancha.

Emerge cristalina a culpa do acusado, piloto da lancha, que inclusive ignorou 

aviso de outro tripulante da lancha, ensejando a colisão.

Penas privativas de liberdade.

Penas reduzidas, vencido, em parte, o Relator, que apenas expurgava a 

agravante no crime de omissão de socorro, para não levar a pena além do máximo 

cominado.

Penas substitutivas.

Quantidade total da pena, bem como natureza dos crimes, a permitir a 

substituição. Mas seriam duas as substitutivas, e o Juiz aplicou apenas uma. Apelo 

apenas defensivo.

Apelo defensivo provido, em parte.

Conforme consta dos autos, o paciente foi condenado como incurso nas 

sanções do art. 121, §§ 3º e 4º (1ª parte) e 135, caput, na forma do art. 69, 

todos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, 

substituídas por restritivas de direitos.

O eg. Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para 

reduzir a pena para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.

Aduzem os Impetrantes que não poderia ser aplicada a causa de aumento 

prevista no art. 121, § 4º do CP, pois a vítima teve morte instantânea. Assevera 

que “a incidência de tal majorante só se admite quando cabível o socorro. Se a 

vítima falece no momento do fato, torna-se impossível falar-se na exasperação 

da pena. A norma violada não se sustenta no caso concreto, uma vez que não há 

crime quando o socorro é inútil, desnecessário” (fl . 04).

Requerem, ao final, seja excluída a majorante referente à omissão de 

socorro.

Informações prestadas às fl s. 1.039-1.118.

A douta Subprocuradoria-Geral da República, às fls. 1.122-1.125, 

manifestou-se pela denegação da ordem:

Direito Penal e Processual Penal Art. 121, § 3%, c/e o § 40’ do CP. Majorante 

mantida

- A manutenção da majorante da omissão de socorro está devidamente 

fundamentada e justifi cada no conjunto probatório e análises circunstanciais, 
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aptas a confirmarem a condenação pelo crime de homicídio culposo com 

aumento de pena (art. 121,§ 30, c.c. o § 40 do Código Penal).

- Parecer pela denegação da ordem do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): A Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso fi rmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas 

corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário 

(v.g.: HC n. 109.956-PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11.9.2012; RHC n. 

121.399-SP, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 1º.8.2014 e RHC n. 117.268-SP, 

Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 13.5.2014).

As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta 

dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do 

writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176-RJ, 

Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 2.9.2014; HC n. 297.931-

MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28.8.2014, HC 

n. 293.528-SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 4.9.2014 e HC n. 

253.802-MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, DJe de 

4.6.2014).

Portanto, não se admite mais, perfi lhando esse entendimento, a utilização 

de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que 

implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verifi car 

confi gurada fl agrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda 

a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

A questão ora em debate consiste em saber se é possível, consideradas as 

circunstâncias do caso concreto, o afastamento da causa de aumento referente à 

omissão de socorro no crime de homicídio culposo (art. 121, § 4º, do CP).

Dispõe o texto legal que, nesta hipótese, a pena pode ser aumentada “se o 

agente deixa de prestar imediato socorro à vítima”.

Por ocasião do julgamento do REsp n. 207.148-MG, assentei que:

“A majorante, no caso, não se identifi ca totalmente com a estrutura da 

omissão de socorrer (art. 135 do CP). Aqui (§ 4º), tem-se um dever que, 

inobservado, aumenta a pena, ressalvado o risco pessoal. É, na verdade, aplicação 
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do princípio da especialidade em relação aos arts. 135 e 13 § 2º, alínea c, do 

CP, este último levando a uma conclusão muito mais rigorosa. A lei, no texto 

enfocado, diz ‘deixa de prestar imediato socorro à vítima (...)’. A origem do 

citado dever de solidariedade, por si, basilar, comezinha obrigação, é diferente 

do caso de omissão genérica. Ele, réu, foi causador do evento. Não fosse a 

regra especial, responderia por homicídio doloso em decorrência do insculpido 

na alinea c do art. 13 § 2º do estatuto repressivo. Na omissão geral ele não é 

causador. Conseqüentemente, no § 4º, mesmo com outras pessoas atendendo e 

não havendo risco pessoal, a sua atuação é legalmente exigida. O desinteresse total 

pela sorte da vitima dá o suporte para a majoração. Se, ex hypothesis, a atuação de 

terceiros tivesse tornado inequivocamente despicienda a efetiva colaboração do 

acusado, aí sim, não teria sentido a majoração”.

Portanto, exige-se a conduta, consubstanciada na imediata prestação de 

socorro, daquele que, culposamente, produziu o resultado morte. Na linha de 

consagrada doutrina “o que constitui a agravante é a descaridade, a indiferença 

egoística do agente, que, podendo, ele próprio, prestar imediato socorro à vítima, 

deixa de fazê-lo” (HUNGRIA, Nelson in “Comentários ao Código Penal, 

volume V”, 5ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1979, p. 192).

Tal obrigação, a meu ver, somente pode ser afastada de plano quando 

inequívoca a impossibilidade de ação por parte do agente (quando, por exemplo 

sua integridade física puder ser comprometida por populares ou quando 

terceiros prestem o socorro de imediato), situação não confi gurada na hipótese, 

conforme evidenciam os seguintes trechos colhidos da sentença condenatória e 

do v. acórdão que lhe sucedeu, verbis:

“Cumpre, ainda, analisar a questão da qualifi cadora do § 4º do artigo 121 

do CP, da omissão de socorro.

Não obstante, alegado pelo acusado de que após a colisão, retornou 

imediatamente para casa, pois imaginou ter ‘batido em um toco’, tenho que 

restou evidenciado que o acusado percebeu ter colidido em algo que não um 

simples toco, pois segundo o depoimento da testemunha Th iago Rosito, ele 

chegou a gritar avisando a existência de pessoas na água, porém, o acusado não 

conseguiu evitar o abalroamento e ‘passou com a lacha por cima do barco das 

vítimas’.

Admitido pelo réu que, após ‘bater em algo’, o qual pensou ser um ‘toco’, 

entendeu por retornar imediatamente à sua residência, sob a alegação de que 

poderia ter ocorrido alguma avaria na lancha. Ocorre que, em vez, de atracar 
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no ponto mais perto, desembarcar seus tripulantes e prestar socorro as vítimas, 

optou por navegar até a sua casa, guardar a lancha, pegar um jet ski e retornar ao 

local do abalroamento, demonstrando total ausência de solidariedade humana. 

Assim, reconheço a qualifi cadora da omissão de socorro” (fl . 857).

(...)

“Quanto ao aumento de pena constante no § 4º do artigo 121 do Código 

Penal, também deverá ser mantido, não merecendo respaldo a tese defensiva.

Diferente do que alegado pela defesa, o recorrente teve ciência de que havia 

atingido uma outra embarcação, bem como de que restaram pessoas em perigo. 

Nesse sentido, imperioso mencionar o relato da testemunha Th iago Fagundes 

Rosito (fl s. 365-385) que de forma categórica informa que após a colisão alertou 

o apelante de que havia ouvido gritos de uma menina pedindo socorro, tendo 

solicitado que o recorrente retornasse para prestar auxílio, momento que lhe foi 

dito por Alexandre de que este retorno poderia gerar problemas.

Quanto ao argumento de que a vítima sofreu morte instantânea, motivo 

pelo qual não poderia se falar na majorante por omissão de socorro, também 

não merece prosperar, uma vez que segundo entendimento doutrinário “pouco 

importa se o socorro prestado pelo agente pudesse salvar a vida da vítima, pois o 

juízo maior de reprovação está na omissão em si, não no resultado lesivo”.

Ademais, em princípio, a alegada morte instantânea da vítima, de igual 

modo, não serve de fundamento para se afastar a obrigação legal de prestação de 

socorro.

O aumento imposto à pena, como já enfatizei, decorre do “desinteresse total 

pela sorte da vítima”. Portanto, a não ser que seja evidente a morte instantânea, 

perceptível por qualquer pessoa, o dever imposto ao agente autor do homicídio 

remanesce. Em outras palavras, havendo dúvida sobre a ocorrência do óbito 

imediato, compete ao réu envidar os esforços necessários para minimizar as 

consequências do fato.

A propósito, conforme já decidiu esta Corte “ao agressor, não cabe, no 

momento do fato, presumir as condições físicas da vítima, medindo a gravidade 

das lesões que causou e as consequências de sua conduta. Tal responsabilidade 

é do especialista médico, autoridade científi ca e legalmente habilitada para, 

em tais circunstâncias, estabelecer o momento e a causa da morte” (REsp n. 

277.403-MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp).
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Insta consignar que o caso objeto do recurso especial acima referido foi 

alçado ao col. Supremo Tribunal Federal, que manteve a mesma orientação 

perfi lhada no âmbito desta Corte. Nesse sentido:

Ementa: Habeas Corpus. 2. Homicídio culposo agravado pela omissão de 

socorro. 3. Pedido de desconsideração da causa de aumento de pena prevista 

no art. 121, § 4º, do Código Penal, para que se opere a extinção da punibilidade, 

em face da conseqüente prescrição da pretensão punitiva, contada pela pena 

concreta. 4. Alegação de que, diante da morte imediata da vítima, não seria 

cabível a incidência da causa de aumento da pena, em razão de o agente não 

ter prestado socorro. Alegação improcedente. 5. Ao paciente não cabe proceder 

à avaliação quanto à eventual ausência de utilidade de socorro. 6. Habeas Corpus 

indeferido” (HC n. 84.380-MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 

4.5.2005, grifos aditados).

Vale destacar, ainda, o que consta da Exposição de Motivos do Código 

Penal na parte que trata das causas de aumento relativas ao homicídio culposo:

“O projeto visa, principalmente, a condução de automóveis, que constitui, 

na atualidade, devido a um generalizado descaso pelas cautelas técnicas 

(notadamente quanto à velocidade), uma causa frequente de eventos lesivos 

contra a pessoa, agravando-se o mal com o procedimento post factum dos 

motoristas, que, tão obstante com o fi m egoístico de escapar à prisão em fl agrante 

ou à ação da justiça penal, sistematicamente imprimem maior velocidade ao 

veículo, desinteressando-se por completo da vítima, ainda quando um socorro 

imediato talvez pudesse evitar-lhe a morte”.

Nessa senda, atento ao infelizmente sempre crescente número de mortes 

em decorrência de acidentes de trânsito, o legislador, ao editar o Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997), no art. 304, previu o crime de omissão de 

socorro, assim delineado:

“Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato 

socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de 

solicitar auxílio da autoridade pública”.

O parágrafo único do artigo em referência traz relevante esclarecimento nos 

seguintes termos: “incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, 

ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com 

morte instantânea ou com ferimentos leves”.

Insta sublinhar, por necessário, que referida regulamentação legal, a toda 

evidência, não se aplica à espécie, cuja conduta esta enquadrada em tipo previsto 
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no Código Penal (art. 121, § 3º). Não obstante, evidencia, com maior ênfase, 

a ratio da majorante inserta no parágrafo 4º do art. 121 do CP, cujo móvel é a 

observância do dever de solidariedade que deve reger as relações na sociedade 

brasileira (ex vi do art. 3º, inciso I, da CF/1988).

Em suma, o que pretende a regra em destaque é realçar a importância 

da alteridade. Assim, o agente deve demonstrar interesse pela integridade da 

vítima, a despeito de a possibilidade do socorro prestado vir a ter êxito ou não. 

Tanto é que não só a omissão de socorro majora a pena no caso de homicídio 

culposo, mas também se o agente “não procura diminuir as consequências do seu 

ato, ou foge para evitar a prisão em fl agrante”.

No caso em apreço, como já ressaltado, não havia, no momento do acidente, 

certeza por parte do Paciente quanto à morte imediata da vítima, circunstância 

que evidencia a adequação na manutenção da majorante.

Ante o exposto, não conheço do writ.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 304.404-PI (2014/0237731-2)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Piauí

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Piauí

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

Paciente: Hélio dos Santos Feitosa

EMENTA

Habeas corpus. Homicídio e tentativa de homicídio. Termo de 

apelação formulado pelo acusado por intermédio da Defensoria 

Pública. Desistência do recurso pelo defensor intimado para apresentar 

as respectivas razões. Inexistência de anuência do réu. Cerceamento de 

defesa. Constrangimento ilegal caracterizado. Concessão da ordem.
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1. Conquanto não haja dúvidas de que os recursos são regidos 

pelo princípio da voluntariedade, não havendo como se impor a 

sua interposição pela parte, o certo é que na hipótese em apreço o 

acusado, ainda que por meio de seu defensor, manifestou interesse em 

apelar do édito repressivo, não se podendo admitir que na segunda 

instância, quando deveriam ser apresentadas as respectivas razões, 

haja a desistência da irresignação, especialmente sem a anuência do 

interessado, o que cerceia o seu direito de defesa. Precedentes do STJ 

e do STF.

2. Ordem concedida para anular o trânsito em julgado da 

condenação, determinando-se que outro Defensor Público seja 

intimado para apresentar as razões de apelação, a fi m de que seja 

apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

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, conceder a ordem, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Newton 

Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), Walter de Almeida Guilherme 

(Desembargador convocado do TJ-SP) e Felix Fischer votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 9 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 17.12.2014

RELATÓRIO

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

liminar impetrado em favor de Hélio dos Santos Feitosa, apontando como 

autoridade coatora Desembargador da 1ª Câmara Especializada Criminal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Relator da Apelação Criminal n. 

2013.00001.004154-9.
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Noticiam os autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri e, 

inconformado, interpôs, por seu Defensor, recurso de apelação, requerendo que 

as respectivas razões fossem apresentadas na instância ad quem.

Recebidos os autos no Tribunal estadual, o Desembargador Relator 

determinou a intimação do Defensor de Categoria Especial para apresentar 

as citadas razões, tendo este se manifestado por cota nos autos desistindo do 

recurso, o que foi homologado.

Sustenta o impetrante que não seria admissível o arquivamento de apelação 

a pedido de defensor sem poderes especiais para tal e sem anuência do acusado, 

que manifestou expressamente seu desejo de recorrer.

Aduz que, havendo confl ito entre o defensor e a parte no que tange a 

recorrer ou não, deveria prevalecer a vontade deste.

Alega que seria inequívoco o interesse em recorrer, tendo em vista a 

existência de erro material quanto à aplicação da pena que, corrigido chegaria a 

8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, tendo constado da sentença 10 (dez) 

anos.

Defende que teria havido ilegalidade na fi xação da pena, tanto na análise 

das circunstâncias judiciais, quanto na fração de diminuição pela tentativa.

Requer a concessão da ordem para que seja cassada a decisão que 

determinou o arquivamento da apelação interposta, desconstituindo o trânsito 

em julgado da condenação, intimando-se a Defensoria Pública para apresentar 

as respectivas razões.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de fl s. 30-31.

O Ministério Público Federal, em parecer de fl s. 39-43, manifestou-se pela 

concessão da ordem de ofício para que seja anulado o despacho que arquivou 

o recurso, afastando trânsito em julgado da condenação e, consequentemente, 

apreciada a apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

É o relatório.

VOTO

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

pretende-se, em síntese, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, 

determinando-se que o Tribunal Estadual aprecie a apelação interposta pela 

defesa.
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Como se sabe, em favor do acusado em processo penal - por meio do 

qual o Estado é legitimado a exercer o seu direito de punir quando constatada 

a violação à determinada norma penal incriminadora - são previstas certas 

garantias estabelecidas constitucionalmente contra possíveis arbitrariedades por 

parte do ente estatal no curso do procedimento defl agrado para a apuração da 

responsabilidade criminal.

Dentre estas, pode-se citar o direito do acusado de ser ver processado 

de acordo com o devido processo legal, consubstanciado, dentre outras, na 

garantia à ampla defesa e ao contraditório (artigo 5º, inciso LV, da CF/1988), 

permitindo-se o equilíbrio e o tratamento isonômico das partes integrantes da 

causa levada à apreciação do Poder Judiciário.

Assim, reveste-se de ilegalidade qualquer ação penal na qual são mitigadas 

tais garantias, por se tratar de um retrocesso à arbitrariedade já vista em 

plúmbeos tempos e repudiada pela sociedade brasileira, tendo em vista os 

esforços árduos para a concretização de um Estado Democrático de Direito 

com todas as características que lhe são inerentes.

Com efeito, nos dias atuais não se pode conceber o exercício da pretensão 

punitiva por parte do Estado sem que sejam observadas as garantias do acusado 

à ampla defesa e ao contraditório, as quais, frise-se, não se prestam somente para 

zelar pelo interesse deste, mas também para que seja preservada a imparcialidade 

do órgão julgador, ao conduzir um processo no qual as partes foram tratadas de 

forma parelha, sem nenhuma vantagem para qualquer delas.

O estudo de tais institutos garantistas indica que um se constitui em 

complemento do outro, ou a sua razão de existência. Nos dizeres dos Professores 

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães 

Gomes Filho, “é do contraditório (visto em seu primeiro momento, da 

informação) que brota o exercício da defesa; mas é essa - como poder correlato 

ao de ação - que garante o contraditório” (As nulidades no processo penal. 10ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 87).

No caso dos autos, o paciente, por intermédio do Defensor Público que 

o patrocinava em juízo, interpôs apelação contra a sentença condenatória, 

pugnando que as respectivas razões fossem apresentadas no Tribunal de Justiça 

(e-STJ fl . 16).

O Desembargador Relator intimou a Defensoria Pública Especial para 

que apresentasse as razões do inconformismo, tendo esta desistido o reclamo 
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sob o argumento de que a pena teria sido aplicada dentro dos parâmetros legais 

(e-STJ fl . 22), o que foi homologado (e-STJ fl . 22).

Ora, conquanto não haja dúvidas de que os recursos são regidos pelo 

princípio da voluntariedade, não havendo como se impor a sua interposição 

pela parte, o certo é que na hipótese em apreço o acusado, ainda que por meio 

de seu defensor, manifestou interesse em apelar do édito repressivo, não se 

podendo admitir que na segunda instância, quando deveriam ser apresentadas 

as respectivas razões, haja a desistência da irresignação, especialmente sem a 

anuência do acusado.

Tal procedimento, à toda evidência, cerceia o seu direito de defesa, 

impedindo que exerça o direito ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça:

Habeas corpus. Crime de furto. Deficiência da defesa técnica. Paciente 

devidamente assistido por Defensor Público durante toda a fase cognitiva. 

Prejuízo não demonstrado. Aplicação da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal 

Federal. Condenado que manifesta desejo de apelar. Defensor Público que desiste 

de apresentar as referidas razões recursais. Cerceamento de defesa evidenciado. 

Habeas corpus parcialmente concedido.

1. Descabe considerar indefeso réu que foi satisfatoriamente assistido durante 

a instrução criminal por Defensor Público que atuou em todos os atos processuais, 

compareceu às audiências e apresentou alegações fi nais. Incidência da Súmula n. 

523 do Supremo Tribunal Federal.

2. Evidente, de outro lado, a nulidade do processo-crime quando a defesa 

técnica, contrariando a vontade expressa do condenado, desiste do recurso 

de apelação sob o fundamento de que a autoria estava comprovada e a pena 

adequada, mormente quando rechaçadas as alegações fi nais defensivas quanto 

ao pedido de reconhecimento de redução da pena pela confi ssão espontânea.

3. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para anular a ação penal a 

partir da fase de apresentação das razões de apelação defensivas, com nomeação 

de outro Defensor Público para apresentá-las.

(HC n. 168.240-MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

2.8.2012, DJe 13.8.2012)

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Recurso em sentido 

estrito. Interesse em recorrer manifestado pessoalmente pelo réu. Desistência 

apresentada somente pelo Defensor Público. Impossibilidade. Voluntariedade 

recursal. Desistência. Requisitos. Ampla defesa. Constrangimento ilegal não 

evidenciado.
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1. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição concretiza-se 

processualmente na possibilidade da parte impugnar, por meio do recurso, a 

decisão judicial da qual não se conforma.

Nesse sentido, a voluntariedade constitui característica do recurso, 

estabelecido no art. 574 do CPP.

2. A desistência ao recurso é possibilitada à defesa, desde que regularmente 

manifestada. É dizer, ao patrono constituído, exige-se representação com poderes 

especiais para “confessar, (...) desistir” (arts. 38 do CPC c.c. 3º do CPP); ao Defensor 

Público, demanda-se a manifesta anuência do réu juntamente ao petitório.

4. Na hipótese de interesses colidentes entre réu e defensor, isto é, há 

desistência por um e não por outro, o recurso seguirá seu curso normal, em 

consagração ao princípio da ampla defesa.

5. In casu, verifi ca-se que o paciente manifestou pessoalmente interesse em 

recorrer, enquanto que a desistência foi apresentada unicamente pelo Defensor 

Público, razão por que corretamente o Tribunal de origem não homologou do 

pedido.

(...)

2. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 190.056-SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 18.8.2011, 

DJe 29.8.2011)

Na mesma esteira, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal 

Federal:

Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. (...) Desistência da apelação 

por parte da Defensoria Pública Estadual. Prevalência do interesse do paciente em 

recorrer. Inexistência de vício a ser sanado. Recurso conhecido em parte e improvido 

(...) 4. Prevalência do interesse de recorrer manifestada pelo réu em relação ao 

pedido de desistência formulada pela Defensoria Pública. Encaminhados os autos 

ao TJ-TO, o ora recorrente, por meio de advogada constituída, apresentou suas 

razões recursais, alegando todas as teses que julgava convenientes. Inexistência 

de vício a ser sanado. (...) 7. Recurso ordinário conhecido em parte e improvido. 

(RHC n. 119.590, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 

13.5.2014, processo eletrônico DJe-102 divulg 28.5.2014 public 29.5.2014)

Ante o exposto, concede-se a ordem para anular o trânsito em julgado da 

condenação, determinando-se que outro Defensor Público seja nomeado para 

apresentar as razões de apelação, a fi m de que seja apreciada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí.

É o voto.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

728

HABEAS CORPUS N. 308.473-ES (2014/0287775-5)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Vanessa Moreira Vargas

Advogado: Homero Junger Mafra e outro(s)

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Paciente: Nestor Ribeiro Dantas

EMENTA

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Concessão da ordem 

em mandamus impetrado na origem. Decisão unânime. Posterior 

anulação do julgamento em decorrência do impedimento de um dos 

desembargadores. Manifestação que não altera a decisão proferida. 

Necessidade de manutenção do julgado. Constrangimento ilegal 

caracterizado.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça 

e do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos só são anulados em 

decorrência da participação de autoridade judicial impedida quando a 

sua manifestação é capaz de alterar a decisão proferida.

2. No caso dos autos, a ordem foi concedida à unanimidade de 

votos, motivo pelo qual, ainda que subtraído o voto do Desembargador 

que posteriormente se declarou impedido, o resultado seria o mesmo, 

revelando-se incorreta, por conseguinte, a decisão da Corte Estadual 

que, em questão de ordem, anulou o acórdão já prolatado.

Novo julgamento do mandamus com base em documentos 

apresentados pelo Ministério Público e sobre os quais o impetrante não teve 

a oportunidade de se manifestar. Ofensa aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório. Concessão da ordem.

1. No caso dos autos, em sede de remédio constitucional 

destinado a preservar a liberdade de locomoção do acusado, a 

autoridade apontada como coatora, ao reapreciar o writ originário após 

a anulação do primeiro julgamento em decorrência da participação 

de Desembargador impedido, denegou a ordem então concedida 

com base em documentos apresentados pelo Ministério Público 
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após a mencionada decisão, e sobre os quais o impetrante não teve a 

oportunidade de se manifestar, o que caracteriza evidente violação aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Ordem concedida para anular o julgamento da Questão de 

Ordem no HC n. 0018067-29.2014.8.08.0000, restabelecendo-se o 

acórdão proferido na sessão realizada em 3.9.2014, a fi m de que o 

paciente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal mediante 

o cumprimento das medidas cautelares previstas nos incisos I, III, 

IV e V do artigo 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de 

que nova ordem de segregação seja proferida caso se demonstrem 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código 

de Processo Penal.

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, conceder a ordem, nos termos 

do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Newton 

Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), Walter de Almeida Guilherme 

(Desembargador convocado do TJ-SP) e Felix Fischer votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 3.2.2015

RELATÓRIO

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

impetrado em favor de Nestor Ribeiro Dantas, apontando como autoridade 

coatora a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo, que denegou a ordem pleiteada no HC n. 0018067-29.2014.8.08.0000.

Noticiam os autos que o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 

121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.
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Designada sessão de julgamento, a intimação pessoal do paciente não se 

realizou, tendo o ofi cial de justiça certifi cado que se encontrava em local incerto 

e não sabido, motivo pelo qual foi decretada sua prisão preventiva.

A defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar, que foi 

indeferido pelo magistrado singular, motivo pelo qual foi impetrado o mandamus 

na origem, tendo a ordem sido concedida, em sessão realizada em 3.9.2014, para 

aplicar ao paciente as medidas cautelares previstas nos incisos I, III, IV e V do 

artigo 319 do Código de Processo Penal.

No entanto, o Ministério Público, em petição datada de 9.9.2014, requereu 

a anulação do acórdão, pois o Desembargador Adalto Dias Tristão, que 

participou do julgamento, já havia “manifestado o seu impedimento para atuar 

nos autos originários em que fi gura o paciente” (e-STJ fl . 153).

O citado Desembargador arguiu questão de ordem na qual afi rmou estar 

impedido de atuar no habeas corpus em razão de parentesco com o togado de 

piso, restando anulado o aresto, tendo o Relator pedido vista dos autos.

Em novo julgamento, realizado em 24.9.2014, a ordem foi denegada, por 

maioria, mantida a custódia cautelar do paciente.

Sustenta o impetrante que o impedimento do mencionado Desembargador 

não mais existiria, pois possuiria parentesco com magistrado que havia atuado 

anteriormente nos autos da ação penal, salientando que a decisão impugnada 

teria sido proferido por outro Juiz.

Defende que, ainda que impedido, o voto do citado Desembargador não 

teria alterado o resultado, pois os outros dois julgadores haviam concedido a 

ordem.

Afi rma que o Ministério Público deveria ter interposto o recurso cabível 

para modificar o resultado proclamado no julgamento do habeas corpus, 

reputando teratológica a decisão que declarou a nulidade do acórdão que havia 

concedido a ordem em favor do paciente.

Entende que seria ilegal a manifestação do Ministério Público antes 

do novo julgamento, na qual requereu a denegação da ordem e a juntada de 

documentos, sem que se fosse dada à defesa a oportunidade de se manifestar.

Requer a concessão da ordem para que seja cassado o mencionado aresto, 

restabelecendo-se aquele no qual foi revogada a prisão preventiva decretada em 

desfavor do paciente.
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A liminar foi deferida, nos termos da decisão de fl s. 230-232.

O Ministério Público Federal, em parecer de fl s. 244-246, manifestou-se 

pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

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

pretende-se, em síntese, o restabelecimento de acórdão no qual se permitiu ao 

paciente aguardar em liberdade o julgamento, mediante o cumprimento das 

medidas cautelares previstas nos incisos  I, III, IV e V do artigo 319 do Código 

de Processo Penal.

Inicialmente, das peças processuais acostadas ao mandamus, é impossível 

aferir se o Desembargador Adalto Dias Tristão estaria ou não impedido de atuar 

no julgamento do writ originário, pois os documentos anexados ao feito não 

permitem verifi car em que atos do processo teria atuado o magistrado que com 

ele teria parentesco.

Por outro lado, é desnecessária a verifi cação da ocorrência ou não do 

impedimento do referido Desembargador pois, como se sabe, os julgamentos 

só são anulados em decorrência da participação de autoridade judicial impedida 

quando a sua manifestação é capaz de alterar a decisão proferida.

Assim, nos casos em que, subtraído o voto do julgador impedido, o 

resultado permaneceria o mesmo, inexiste prejuízo às partes, mantendo-se, por 

conseguinte, o julgamento.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça:

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento 

jurídico. (...) 2. Participação de Desembargadora impedida no julgamento do 

recurso em sentido estrito. Nulidade não confi gurada. Dano não demonstrado. 

Preclusão. 3. Habeas corpus não conhecido.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que 

se tenha por comprometida a imparcialidade do julgamento, é necessário que o 

magistrado declarado impedido se manifeste sobre o mérito da causa. Em suma, 

para o reconhecimento da invalidade, deve se demonstrar que a subtração da 

manifestação do julgador declarado parcial alteraria o resultado fi nal da decisão. 
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Na espécie, embora a Desembargadora impedida tenha participado da sessão, 

o resultado do julgamento foi unânime. Assim, ainda que subtraído o seu voto, 

permaneceriam válidos os demais e idêntico seria o resultado do julgamento. 

Ademais, ocorreu a preclusão, pois, muito embora o julgamento do recurso em 

sentido estrito tenha ocorrido em 6.12.2007, a defesa quedou-se inerte, arguindo 

a referida irregularidade após transcorridos mais de 6 (seis) anos da data da 

sessão e quase 2 (dois) anos após o julgamento do recurso de apelação interposto 

contra a sentença condenatória do paciente pelo Tribunal do Júri.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 284.867-GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado 

em 24.4.2014, DJe 2.5.2014)

Habeas corpus. (...) Nulidade. Composição do órgão especial. Desembargador 

que à época respondia a procedimento criminal. Inexistência de prova quanto ao 

seu afastamento das funções jurisdicionais por ocasião do julgamento Exceção de 

suspeição ajuizada quanto a outros magistrados. Impedimento. Eiva inexistente.

1. Não acarreta a nulidade do julgamento a participação de Desembargador 

que à época respondia a procedimento criminal se, a par de seu voto não alterar 

o resultado fi nal do decisum, não havia qualquer impedimento decorrente de 

deliberação afastando-o das suas funções jurisdicionais.

2. A mera alegação de haver arguição de suspeição de Magistrados, que 

participaram do julgamento dos aclaratórios, em outros processos criminais, 

sem a comprovação de que efetivamente encontravam-se na situação apontada, 

aliada à ausência de juntada de peças referentes às exceções aventadas e de 

decisões a respeito da questão, demonstram a fragilidade da nulidade ventilada.

(...)

2. Habeas corpus parcialmente conhecido, sendo nesta extensão denegada a 

ordem.

(HC n. 112.444-SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 1º.9.2009, DJe 

13.10.2009)

Na mesma esteira, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal 

Federal:

Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Crime de peculato (art. 312 do 

CP). Condenação mantida no Superior Tribunal de Justiça. Embargos declaratórios 

em recurso especial. Participação de Ministros impedidos no julgamento dos 

embargos. Decisão unânime. A exclusão dos votos dos Ministros impedidos não 

modifi ca o resultado do julgamento. Inutilidade de pronunciamento da nulidade 

absoluta. Aplicação do art. 563 do CPP. Precedente. Habeas corpus denegado e 

liminar cassada. 1. O pronunciamento da nulidade absoluta não terá nenhum 
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efeito prático no mundo jurídico, devendo imperar, na espécie, o disposto no art. 

563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado 

nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 2. 

Não há nenhuma utilidade na anulação de julgamento que teve como resultado 

votação unânime pela rejeição dos embargos, pois a subtração dos votos dos 

Ministros impedidos não teria o condão de modifi car o resultado antes verifi cado. 

3. Habeas corpus denegado e liminar cassada. (HC n. 92.235, Relator(a): Min. 

Menezes Direito, Primeira Turma, julgado em 6.11.2007, DJe-026 divulg 14.2.2008 

public 15.2.2008 DJ 15.2.2008 Ement Vol-02307-03 pp-00577 RTJ Vol-00205-03 

pp-01332)

No caso dos autos, verifi ca-se que a decisão proferida no julgamento no 

qual foi concedida a ordem em favor do paciente se deu à unanimidade de votos, 

ou seja, ainda que excluído o voto do Desembargador que posteriormente se 

declarou impedido o resultado seria o mesmo, motivo pelo qual não se revela 

correta a decisão da Corte Estadual que, em questão de ordem, anulou o 

acórdão já prolatado.

Mas não é só. Em total desrespeito às garantias do contraditório e da 

ampla defesa, e em sede de remédio constitucional destinado a preservar a 

liberdade de locomoção do acusado, a autoridade apontada como coatora, ao 

reapreciar o writ originário após a anulação do primeiro julgamento, denegou a 

ordem então concedida com base em documentos apresentados pelo Ministério 

Público após a mencionada decisão, e sobre os quais o impetrante não teve a 

oportunidade de se manifestar.

Com efeito, antes da renovação do julgamento do prévio habeas corpus, o 

Ministério Público ofertou nova petição na qual reafi rmou seu entendimento no 

sentido de ser denegada a ordem, juntando, para tanto, documentos, dentre os 

quais “notícias publicadas em jornais de grande circulação a respeito de Ameaça 

sofrida pela Promotora de Justiça Dra. Paula Fernanda Almeida supostamente 

realizada pelo Paciente” (e-STJ fl . 164).

A despeito de ter o Relator ratifi cado o teor do julgamento anterior, 

“embora ciente da nova e grave informação de que a Promotora de Justiça 

vem sendo ameaçada” (e-STJ fl . 207), o Desembargador Fernando Estevam 

Bravin Ruy, no voto vencedor, após tecer inúmeras considerações acerca do 

comportamento do paciente, que estaria “criando óbice ao trâmite processual, 

colocando em risco a aplicação da lei penal em eventual caso de condenação” 

(e-STJ fl . 218), manifestando-se sobre os mencionados documentos juntados 

pelo órgão acusatório, entendeu necessária a manutenção da custódia cautelar 
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também para a garantia da ordem pública, “especifi camente no que diz respeito 

a preservação da própria instituição do Ministério Público e de seus membros, 

bem como para manutenção da paz social que ao que aparenta está sendo 

atormentada por diversas atividades nas quais fortes indícios demonstram a 

participação do acusado” (e-STJ fl s. 221-222).

Constata-se, então, que a prisão preventiva do paciente foi mantida não só 

em razão de sua não localização para ser intimado quanto à sessão de julgamento 

designada - fundamento do decreto proferido pelo magistrado de origem -, mas 

também em decorrência das novas informações e documentos trazidos aos autos 

pelo Parquet, sem que à defesa tenha sido dada a oportunidade de sobre elas se 

manifestar, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, concede-se a ordem para anular o julgamento da Questão 

de Ordem no HC n. 0018067-29.2014.8.08.0000, restabelecendo-se o acórdão 

proferido na sessão realizada em 3.9.2014, a fi m de que o paciente aguarde em 

liberdade o julgamento da ação penal mediante o cumprimento das medidas 

cautelares previstas nos incisos I, III, IV e V do artigo 319 do Código de 

Processo Penal, sem prejuízo de que nova ordem de segregação seja proferida 

caso se demonstrem presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 

do Código de Processo Penal.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 32.523-MG (2012/0073988-4)

Relator: Ministro Gurgel de Faria

Recorrente: Oscar José de Castro Lacerda

Recorrente: Lenir Leite de Castro Lacerda

Recorrente: Antônio Fernando Bonisatto

Recorrente: Sérgio Moraes Sampaio

Recorrente: Nadir de Castro Neves

Advogado: Jair Leonardo Lopes e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
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EMENTA

Penal e Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Busca e 

apreensão. Poderes investigatórios do Ministério Público. Nulidade 

inexistente. Prévia autorização judicial. Recurso desprovido.

1. Esta Corte assentou entendimento no sentido de que, em 

princípio, são válidos os atos investigatórios realizados pelo Ministério 

Público, cabendo-lhe ainda requisitar informações e documentos, 

a fi m de instruir seus procedimentos administrativos, com vistas ao 

oferecimento da denúncia.

2. Está implícito o poder de investigação criminal do Ministério 

Público, porquanto diretamente ligado ao cumprimento de sua função 

de promover, privativamente, a ação penal pública.

3. Os procedimentos realizados pelo Ministério Público, na 

hipótese dos autos, revestem-se de legalidade, uma vez que investidos 

do legítimo poder de investigação e, no que tange à busca e apreensão, 

antecedida da necessária determinação judicial.

4. Não há que se falar em cerceamento do exercício da ampla 

defesa, uma vez que, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF, 

o acesso aos dados colhidos sob sigilo é restrito aos documentos já 

colacionados aos autos, não se estendendo às diligências ainda em 

curso, sob pena de tornar inefi caz o meio de coleta de prova, tal qual a 

busca e apreensão cuja validade discute o recorrente.

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Newton 

Trisotto (Desembargador convocado do TJ-SC), Walter de Almeida Guilherme 

(Desembargador convocado do TJ-SP), Felix Fischer e Jorge Mussi votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 16 de outubro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Gurgel de Faria, Relator

DJe 30.10.2014



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

736

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas 

corpus, interposto por Oscar José de Castro Lacerda, contra acórdão proferido 

pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

o qual reputou válido procedimento de busca e apreensão conduzido contra o 

recorrente.

Consta dos autos que o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Uberaba deferiu medida cautelar de busca e apreensão em face do recorrente 

e de terceiros, baseando-se em investigações presididas de forma sigilosa pelo 

Ministério Público para apurar a possível prática de crime contra a ordem 

tributária.

O recorrente teve habeas corpus impetrado em seu favor, com o escopo 

de anular o referido procedimento de busca e apreensão, sob o fundamento 

de que a investigação criminal conduzida pelo Ministério Público estaria 

eivada de nulidade, porque confi gurada usurpação de competência atribuída 

constitucional e exclusivamente à polícia judiciária.

Inicialmente, diante da notícia do pedido ministerial de extinção do 

procedimento investigatório, o Tribunal de Origem julgou prejudicado o habeas 

corpus. No entanto, atendendo a pedido de reconsideração, a referida Corte 

conheceu do habeas corpus impetrado em favor do recorrente e, no mérito, 

denegou a ordem.

Irresignado, o recorrente pugna pelo reconhecimento da nulidade do 

procedimento de busca e apreensão movido contra si alegando em síntese: (a) 

ilegalidade do procedimento investigatório presidido pelo Ministério Público; 

(b) ilegalidade das provas colhidas ao longo da fase inquisitiva, porque o 

procedimento teria sido conduzido sob sigilo, sem que os investigados tivessem 

ciência da investigação; (c) extinção da punibilidade em relação aos autos de 

infração fi scal relacionados às fl s. 15-16 do processo cautelar, em razão da 

liquidação do débito fi scal.

O Ministério Público se manifestou pelo parcial conhecimento do recurso 

e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator): Esta Corte assentou 

entendimento no sentido de que, em princípio, são válidos os atos investigatórios 

realizados pelo Ministério Público, cabendo-lhe ainda requisitar informações e 

documentos, a fi m de instruir seus procedimentos administrativos, com vistas ao 

oferecimento da denúncia.

A legitimidade do Ministério Público para conduzir atos investigatórios 

decorre do próprio texto constitucional que lhe confere, na letra de seus arts. 

127 e 129, “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”, o exercício do “controle externo da atividade 

policial”, incumbindo-lhe, ainda, “requisitar diligências investigatórias e a 

instauração do inquérito policial”, bem como “outras funções que lhe forem 

conferidas, desde que compatíveis com sua fi nalidade”.

Desse modo, está implícito o poder de investigação criminal do Ministério 

Público, porquanto diretamente ligado ao cumprimento de sua função de 

promover, privativamente, a ação penal pública.

Nesse sentido, confi ram-se os seguintes julgados:

Processo Penal. Recurso em habeas corpus. Quadrilha armada. (1) Ministério 

Público. Poderes investigatórios. Ilegalidade. Ausência. (2) Escuta ambiental. 

Embasamento para decretação em desfavor de outros investigados. Legitimidade. 

Ausência. 1. A compreensão firmada no seio desta Corte é que não há 

ilegalidade na investigação criminal encetada pelo Ministério Público (ressalva 

de entendimento da relatora). 2. Não é apropriado o ajuizamento de habeas 

corpus em favor de certo paciente a fi m de discutir suposta ilegalidade que teria 

acometido outros investigados. In casu, foi determinada a escuta ambiental, no 

parlatório de presídio, para a colheita dos diálogos de supostos membros de 

facção criminosa paulista com seus advogados, a fi m de se colher elementos 

sobre a planificação de homicídios de autoridades do governo bandeirante. 

3. O sigilo das comunicações entre advogados e clientes é inviolável. Todavia, 

tal garantia não tem o condão de acobertar o suposto emprego espúrio do 

múnus público para a prática delitiva. 4. Recurso em habeas corpus a que se nega 

provimento. (RHC n. 26.063-SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 20.9.2012, DJe 2.10.2012)

Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Quebra de sigilo bancário 

pleiteada pelo Ministério Público em procedimento investigatório por ele defl agrado. 

Alegada necessidade de instauração de inquérito policial prevista no artigo 1º, § 

4º, da Lei Complementar n. 105/2001. Desnecessidade. Inteligência do artigo 6º, 
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inciso XVIII, alínea a, da Lei Complementar n. 75/1993. Constrangimento ilegal não 

evidenciado. Ordem denegada. 1. De acordo com entendimento consolidado na 

Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, amparado na jurisprudência 

do Pretório Excelso, ainda que não se permita ao Ministério Público a condução 

do inquérito policial propriamente dito, e tendo em vista o caráter meramente 

informativo de tal peça, não há vedação legal para que aquele órgão proceda a 

investigações e colheita de provas para a formação da opinio delicti. 2. Dentre as 

providências que podem ser tomadas pelo Parquet para a reunião de provas no 

curso das investigações por ele promovidas está a de representar pela quebra 

do sigilo de dados, consoante o disposto no inciso XVIII do artigo 6º da Lei 

Complementar n. 75/1993. 3. Embora o § 4º do artigo 1º da Lei Complementar n. 

105/2001 estabeleça que a quebra de sigilo poderá ser decretada em qualquer 

fase do inquérito ou de processo judicial, o certo é que tal disposição legal não 

impede que a medida seja autorizada em procedimento investigatório conduzido 

pelo órgão ministerial, como previsto na Lei Complementar n. 75/1993. 4. O 

requerimento de quebra do sigilo bancário por parte do Ministério Público 

prescinde da prévia instauração de inquérito policial, permitindo-se que a medida 

seja requerida ao Poder Judiciário no curso de investigação por ele dirigida. 

Precedentes. 5. Ordem denegada. (HC n. 168.184-SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 

Quinta Turma, julgado em 2.2.2012, DJe 15.2.2012)

No mesmo sentido é o entendimento da Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal:

“Habeas corpus”. Alegação de inépcia da denúncia. Inocorrência. Observância 

dos requisitos fi xados pelo art. 41 do CPP. Peça acusatória que atende, plenamente, 

às exigências legais. Falta de justa causa. Necessidade de indagação probatória. 

Inviabilidade na via sumaríssima do “habeas corpus”. Recebimento de denúncia. 

Ausência de Fundamentação. Alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição. 

Inocorrência. Legitimidade jurídica do poder investigatório do Ministério Público. 

Jurisprudência (Segunda Turma do STF). Inexistência de constrangimento ilegal. 

Recurso de agravo improvido. (HC n. 107.066 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, 

Segunda Turma, julgado em 12.11.2013, processo eletrônico DJe-233 divulg 

26.11.2013 public 27.11.2013)

Destarte, os procedimentos realizados pelo Ministério Público, na hipótese 

dos autos, revestem-se de legalidade, uma vez que investidos do legítimo poder 

de investigação e, no que tange à busca e apreensão, antecedida da necessária 

determinação judicial.

No que concerne à alegação de ilegalidade do procedimento de busca 

e apreensão conduzido sob sigilo, entendo não haver restado configurado 

cerceamento do exercício da ampla defesa, uma vez que, nos termos da Súmula 
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Vinculante n. 14 do STF, o acesso aos dados colhidos sob sigilo é restrito aos 

documentos já colacionados aos autos, não se estendendo às diligências ainda 

em curso, sob pena de tornar inefi caz o meio de coleta de prova, tal qual a busca 

e apreensão cuja validade discute o recorrente.

Ademais, apesar de o recorrente defender a inexistência de “prova robusta” 

hábil a autorizar a medida cautelar de busca e apreensão, entendo que tal 

análise não se mostra compatível com a via estreita do habeas corpus, a qual não 

permite revolver o conjunto fático-probatório coligido aos autos. O mesmo se 

diga em relação ao pedido de extinção da punibilidade com base na liquidação 

dos débitos objeto dos autos de infração relacionados às fl s. 15-16 do processo 

cautelar, cuja análise demandaria aprofundamento de provas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 52.407-RJ (2014/0258008-5)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: Ricardo Fernandes da Silva Porto (preso)

Advogado: Joaquim Queiroga Neto e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Falsidade 

ideológica. Uso de documento falso. Prisão preventiva. Superveniência 

de sentença condenatória. Regime inicial semiaberto. Negativa do 

direito de apelar em liberdade. Incompatibilidade. Recurso ordinário 

provido.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, 

por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes 

do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na 

sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva 
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só se justifi ca caso demonstrada sua real indispensabilidade para 

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei 

penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão 

preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode 

ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado 

ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas 

instâncias superiores (HC n. 93.498-MS, Segunda Turma, Rel. Min. 

Celso de Mello, DJe de 18.10.2012).

II - É incompatível a imposição/manutenção de prisão preventiva 

na sentença condenatória a réu condenado a cumprir a pena no regime 

inicial diverso do fechado, notadamente quando não há recurso da 

acusação quanto a este ponto.

III - A tentativa de compatibilização da custódia cautelar com 

as regras do regime aberto ou semiaberto, neste caso, implica indevida 

execução provisória da pena. (Precedentes do STF).

Recurso ordinário provido para revogar a prisão preventiva do 

recorrente, substituindo-a por prisão domiciliar, nos termos do art. 

318, do Código de Processo Penal, cujos critérios deverão ser fi xados 

pelas instâncias ordinárias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Gurgel de Faria, Newton Trisotto 

(Desembargador convocado do TJ-SC) e Walter de Almeida Guilherme 

(Desembargador convocado do TJ-SP) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. Joaquim Queiroga Neto (p/ recte) e Ministério 

Público Federal.

Brasília (DF), 10 de dezembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 18.12.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso ordinário em habeas 

corpus, interposto por Ricardo Fernandes da Silva Porto, contra v. acórdão 

proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em fl agrante no dia 22 

de março de 2011, pela prática, em tese, do delito tipifi cado nos arts. 299 e 304 

do Código Penal. Em dia 31 de março de 2011, foi concedida sua liberdade 

provisória, oportunidade em que o recorrente fi rmou termo de compromisso 

de comparecer mensalmente àquele juízo, sob pena de revogação da liberdade, 

não podendo se ausentar de sua residência por mais de oito dias, sem prévia 

autorização, bem como informar eventual mudança de endereço. Em virtude do 

descumprimento do compromisso assumido pelo recorrente, foi decretada sua 

prisão preventiva, em 24 de janeiro de 2014, com amparo no art. 282, § 4º, do 

Código de Processo Penal.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, 

com pedido de liminar, tendo sido a ordem denegada em acórdão, cuja ementa 

transcrevo a seguir:

Habeas corpus. Falsidade ideológica e uso de documento falso (artigos 299 e 304, 

ambos do Código Penal). Alegação de constrangimento ilegal consubstanciado na 

ausência de requisitos para decretação do ergástulo cautelar do paciente decisão 

adequadamente fundamentada. Presença de fumus comissi delicti e periculum 

libertatis. Análise de argumentos que necessitam de prova pré-constituída. 

Dilação probatória incabível na via estreita do writ. Constrangimento ilegal 

inocorrente. Ordem conhecida e denegada.

Daí o presente recurso, no qual sustenta o recorrente, em síntese, 

a desnecessidade da custódia preventiva do recorrente. Argumenta que, no 

requerimento de revogação da prisão preventiva, foi feito pedido alternativo 

para que esta fosse convolada em prisão domiciliar, em razão do seu grave estado 

de saúde, bem como pelo fato de o recorrente ser advogado.

Requer, assim, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por 

prisão domiciliar, seja em virtude da condição de advogado do recorrente, seja 

em virtude do seu debilitado estado de saúde.

Não houve pedido liminar.
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A douta Subprocuradoria-Geral da República, às fl s. 107-109, manifestou-

se pela prejudicialidade do recurso, em razão da existência de novo título judicial 

a fundamentar a prisão preventiva.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Preliminarmente, afi rmo que, a 

despeito da superveniência de sentença condenatória, consoante informa o 

parecer do Ministério Público Federal, às fl s. 107-109, entendo que não ocorreu 

a perda do objeto do presente recurso, uma vez que, ao negar ao recorrente 

o recurso em liberdade, o magistrado sentenciante utilizou-se dos mesmos 

fundamentos que embasaram o decreto de prisão preventiva, de fl s. 3-4, razão 

pela qual ele permanece hígido. Vejamos:

“Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que descumpriu 

o compromisso de comparecer mensalmente em Juízo e, atualmente, se encontra 

foragido, mostrando que sua liberdade representa risco à aplicação da lei penal” 

(fl .109).

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o recorrente, por meio do presente recurso ordinário em habeas 

corpus, a revogação da prisão preventiva a ele imposta ou a substituição da 

custódia cautelar pela prisão domiciliar, em razão de ser advogado, regularmente 

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como em virtude do seu 

estado de saúde.

Insta consignar, inicialmente, que a prisão cautelar deve ser considerada 

exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes 

do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença 

transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifi ca caso 

demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a 

instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código 

de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza 

cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do 

indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas 

instâncias superiores.

Neste sentido, cito o seguinte precedente do col. Pretório Excelso:
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Ementa: “Habeas corpus”. Prisão cautelar. Falta de adequada fundamentação. 

Caráter extraordinário da privação cautelar da liberdade individual. Utilização, 

pelo magistrado, no decreto de prisão preventiva, de critérios incompatíveis com 

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (gravidade objetiva do delito). 

Indispensabilidade da verifi cação concreta de razões de necessidade subjacentes 

à utilização, pelo Estado, dessa medida extraordinária. Situação excepcional 

não verifi cada na espécie. Injusto constrangimento confi gurado. Irrelevância, 

para efeito de controle de legalidade da decisão que decreta a prisão cautelar, 

de eventual reforço de argumentação acrescentado pelas instâncias superiores. 

Precedentes. “Habeas corpus” deferido. Prisão cautelar. Caráter excepcional. - 

A privação cautelar da liberdade individual - cuja decretação resulta possível em 

virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República 

(CF, art. 5º, LXI), não confl itando, por isso mesmo, com a presunção constitucional 

de inocência (CF, art. 5º, LVII) - reveste-se de caráter excepcional, somente devendo 

ser ordenada, por tal razão, em situações de absoluta e real necessidade. A prisão 

processual, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da 

satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência 

material do crime e indício suficiente de autoria) - que se evidenciem, com 

fundamento em base empírica idônea, razões justifi cadoras da imprescindibilidade 

dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do 

réu. Doutrina. Precedentes. A prisão preventiva - Enquanto medida de natureza 

cautelar - Não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada 

do indiciado ou do réu. - A prisão cautelar não pode - nem deve - ser utilizada, 

pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem 

se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado 

em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com 

punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A 

prisão cautelar - que não deve ser confundida com a prisão penal - não objetiva 

infl igir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada 

a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal 

desenvolvida no processo penal. Precedentes. Inadmissibilidade do reforço de 

fundamentação, pelas instâncias superiores, do decreto de prisão cautelar. 

A legalidade da decisão que decreta a prisão cautelar ou que denega liberdade 

provisória deverá ser aferida em função dos fundamentos que lhe dão suporte, 

e não em face de eventual reforço advindo de julgamentos emanados das 

instâncias judiciárias superiores. Precedentes. A motivação há de ser própria, 

inerente e contemporânea à decisão que decreta (ou que mantém) o ato 

excepcional de privação cautelar da liberdade, pois a ausência ou a defi ciência de 

fundamentação não podem ser supridas “a posteriori”. A presunção constitucional 

de inocência impede que o Estado trate como se culpado fosse aquele que ainda não 

sofreu condenação penal irrecorrível. - A prerrogativa jurídica da liberdade - que 

possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser ofendida por 

interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante 
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discurso de conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em 

detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição 

da República, a ideologia da lei e da ordem. Mesmo que se trate de pessoa 

acusada da suposta prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença 

penal condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito de insuperável 

vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) - presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém, 

absolutamente ninguém, pode ser tratado como culpado, qualquer que seja o 

ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, 

decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional 

do estado de inocência, tal como delineado em nosso sistema jurídico, consagra 

uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, 

em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já 

houvessem sido condenados, defi nitivamente, por sentença do Poder Judiciário. 

Precedentes (HC n. 93.498-MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 

18.10.2012).

No mesmo sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: AgRg no 

RHC n. 47.220-MG, Quinta Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 

de 29.8.2014; RHC n. 36.642-RJ, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Th ereza de 

Assis Moura, DJe de 29.8.2014; HC n. 296.276-MG, Quinta Turma, Rel. Min. 

Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27.8.2014; RHC n. 48.014-MG, Sexta Turma, 

Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26.8.2014.

Tendo em vista a manifestação ministerial que, às fl s. 107-109, noticiou a 

superveniência de sentença condenatória em face do recorrente, em consulta ao 

sítio do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, obtive o inteiro teor do 

documento e reproduzo, a seguir, a fundamentação da dosimetria da pena e do 

regime inicial a ele aplicado:

“Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia 

para condenar Ricardo Fernandes da Silva Porto, como incurso nas penas do 

artigo 304 c.c. artigo 299, ambos do Código Penal. Passo, assim, à dosimetria da 

pena, observando critério Nelson Hungria esculpido no artigo 68 da Lei Geral 

de Crimes. Na primeira fase da dosimetria, atento às circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do CP, verifi co que o acusado agiu com culpabilidade extrema, pois, 

na condição de parceiro comercial de longa data da vítima, sua deslealdade 

exacerbada reclama maior rigor. O réu é portador de maus antecedentes, pois 

ostenta uma condenação defi nitiva não apta a gerar reincidência. A conduta 

social do réu é, de todo, viciosa, pois passou anos se aproveitando da confi ança 

de terceiros, especialmente da vítima, para atingir vantagens econômicas 

imediatas, insensível às consequências falimentares ocasionadas nos lesados. A 
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personalidade do réu, à míngua de laudo especializado, deve ser presumida como 

favorável. As circunstâncias do crime exigem maior rigor, pois a falsidade visava 

produzir consequências em investigação criminal, o que eleva sua gravidade. 

O motivo da infração também é abjeto, pois, além de pretender se safar do 

inquérito policial, o réu também ansiava por colocar sua ex-companheira na 

condição de indiciada. As consequências do crime foram minoradas pelo fato 

de a falsidade ter sido descoberta antes que pudesse ter efeitos. A vítima, por 

fi m, não contribuiu para o desiderato criminoso. Assim, sendo majoritariamente 

negativas as circunstâncias judiciais, fi xo a pena base em 02 anos de reclusão e 20 

dias-multa. Na segunda fase, pela agravante do artigo 61, inciso II, alínea h do CP 

(vítima idosa), aumento a pena em 04 meses de reclusão e 03 dias-multa, chegando 

a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, 

que se estabiliza face à ausência de causas modifi cativas. Condeno o réu, ainda, 

ao pagamento de custas processuais, na esteira do artigo 804 do Código de 

Processo Penal. O regime inicial de cumprimento da pena há de ser o semiaberto, 

diante do quadro de circunstâncias judicial próximo à total negatividade, observando, 

assim, a disposição do artigo 59, inciso III do CP. Considerando que o réu é 

advogado, possuindo residência em local valorizado na cidade, fi xo o valor do 

dia-multa em 02 (dois) salários mínimos cada. Deixo de converter a pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos uma vez que a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os 

motivos e as circunstâncias indicarem a insufi ciência de resposta penal mais 

branda. Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que descumpriu o 

compromisso de comparecer mensalmente em Juízo e, atualmente, se encontra foragido, 

mostrando que sua liberdade representa risco à aplicação da lei penal.”

Do excerto acima reproduzido, verifi ca-se que o recorrente foi condenado 

em 1ª instância à pena de 2 (dois) e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial 

semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Estabelecido o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento de 

pena, tenho para mim ser incompatível, neste caso, a negativa do direito de recorrer 

em liberdade.

Isso porque, uma vez estabelecido na condenação que o regime adequado 

para o início do cumprimento de pena é o semiaberto, não há como impor ao 

recorrente a segregação cautelar até o trânsito em julgado, caso pretenda recorrer 

da sentença, ainda que sob o fundamento de estarem presentes os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva insertos no art. 312 do CPP. Ao admitir essa 
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possibilidade, chegar-se-ia ao absurdo de ser mais benéfi co ao réu renunciar ao 

direito de recorrer e iniciar imediatamente o cumprimento da pena no regime 

estipulado do que exercer seu direito de impugnar a decisão perante o Segundo 

Grau.

Dessarte, a manutenção ou imposição da prisão cautelar consistiria, a meu 

ver, fl agrante vulneração do princípio da proporcionalidade.

Impende consignar que não se trata de prognose, ou seja, de se imaginar 

que a pena a ser imposta possa, hipoteticamente, ser substituída por restritivas 

de direitos ou que o regime fi xado venha a ser diverso do fechado. Trata-se, 

na verdade, de uma certeza que, à vista da não interposição de recurso pela 

acusação, não será futuramente alterada.

Portanto, defi nido o regime inicial de cumprimento de pena, acaso seja 

diverso do fechado, não há como sustentar a necessidade de manutenção da 

prisão cautelar. Conforme leciona abalizada doutrina “as exigências derivadas 

do princípio da proporcionalidade visam impedir ou restringir a prisão cautelar, 

com o escopo de evitar que o acusado sofra um mal maior do que a própria 

sanção penal” (CRUZ, Rogério Schietti Machado. Prisão Cautelar - Dramas, 

Princípios e Alternativas. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2011. 

p. 99).

É que, por ocasião da prolação da sentença, houve a avaliação de todas as 

circunstâncias do crime praticado pelo réu e, no caso de condenação, da sanção 

que lhe deve ser imposta, bem como o regime em que deve ser inicialmente 

cumprida. Como a pena ainda não poderá ser aplicada, pois ainda não verifi cado 

o trânsito em julgado, a única forma de manter-se ou impor-se, nesta fase, 

a prisão cautelar, será no caso de condenação cuja reprimenda tenha de ser 

resgatada no regime inicial fechado, único compatível com a forma de efetivação 

da segregação cautelar, pois como sublinhado pelo eminente Ministro Rogério 

Schietti Cruz “a idéia de prisão cautelar reclama o encarceramento pleno do 

agente” (RHC n. 46.604-MG, Sexta Turma, Rel. Min. p/ acórdão Rogério 

Schietti Cruz).

Entretanto, a prevalecer esse entendimento, dar-se-á maior efetividade e 

relevância à medida de natureza precária (manutenção da segregação cautelar) 

em detrimento da sentença condenatória (título judicial que, por sua natureza, 

realiza o exame exauriente da quaestio). Por conseguinte, a individualização 

da pena cederá espaço, indevidamente, à providência de cunho nitidamente 
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provisório e instrumental, subvertendo a natureza e fi nalidade do processo e de 

suas medidas cautelares.

Ora, não vejo como possa permanecer preso um acusado, nos moldes 

do regime fechado, que tenha o direito, reconhecido na sentença, de iniciar 

imediatamente o cumprimento de sua pena no regime aberto ou semiaberto, 

notadamente quando não há recurso da acusação quanto a este ponto.

Aliás, necessário sublinhar que essa orientação já predominou no âmbito 

da Quinta Turma desta eg. Corte:

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Art. 121, § 1º e § 2º, 

inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Crime não elencado como 

hediondo. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais 

desfavoráveis. Regime prisional semiaberto. Direito de apelar em liberdade.

[...]

III - Ante a fi xação do regime semiaberto como o inicial de cumprimento da pena, 

deverá o réu aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, se por 

outro motivo não estiver preso (Precedentes).

Ordem parcialmente concedida a fim de fixar o regime semiaberto como 

inicial para cumprimento da reprimenda penal, bem como para que o paciente 

aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade, devendo ser 

expedido o respectivo alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso 

(HC n. 153.728-SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 31.5.2010).

Contudo, não desconheço a jurisprudência ora dominante, que tem se 

orientado pela compatibilidade entre o regime diverso do fechado imposto na 

sentença e a negativa do apelo em liberdade, desde que adequadas as condições 

da prisão provisória às regras do regime imposto. A título ilustrativo: “Verifi cado 

que foi imposto ao recorrente o regime inicial semiaberto de cumprimento da 

pena, faz-se necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de 

execução que lhe foi determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-

se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação tão somente pelo 

fato de ter optado pela interposição de recurso” (RHC n. 48.138-SP, Quinta 

Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.11.2014).

Contudo, tal alternativa implica, na prática, o restabelecimento da orientação 

jurisprudencial antes prevalente na jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal, 

que admitia a execução provisória da pena, atualmente rechaçada, ao entendimento 

de que ela vulnera o princípio da presunção de não culpabilidade inserto no art. 5º, 

inciso LVII da CF/1988.
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Isso porque, se a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, 

só se permite a segregação em decorrência da imposição de prisão cautelar, cuja 

principal característica, como já ressaltado, signifi ca segregação total do réu.

Em outras palavras, a prisão cautelar não admite temperamento para 

ajustar-se a regime imposto na sentença diverso do fechado. Tal solução, 

impende consignar, equivale a admitir a vedada execução provisória da pena.

Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Pretório Excelso:

Habeas corpus. Processual Penal. Roubo circunstanciado. Sentença 

condenatória. Fixação de regime semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em 

liberdade. Incompatibilidade entre o estabelecimento de regime semiaberto com 

a manutenção ou decretação da prisão cautelar. Ordem concedida.

1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão 

preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, 

o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena 

em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere 

representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão 

preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do 

que aquele fi xado na própria sentença condenatória (= semiaberto).

2. Ordem concedida (HC n. 118.257-PI, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, 

DJe de 6.3.2014).

Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma (art. 157, § 2º, I, 

do CP). Paciente condenada à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime 

inicialmente aberto. 3. Manutenção da custódia cautelar da paciente, sendo-lhe 

vedado o recurso em liberdade. 4. Violação ao princípio da proporcionalidade. 

Constrangimento ilegal confi gurado. 5. Ordem concedida (HC n. 115.786-MG, 

Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20.8.2013).

Habeas corpus. Penal. Corrupção ativa (CP, art. 333). Paciente condenado à 

pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto. 

Manutenção da custódia cautelar do paciente, sendo-lhe vedado o recurso em 

liberdade. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível 

supressão de instância. Precedentes. Writ extinto. Ordem concedida de ofício.

[...]

2. Ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de 

liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada 

a hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os requisitos 

autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
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3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou a 

expedição de mandado de prisão, sem, contudo, explicitar os motivos cautelares 

justifi cadores da medida extrema, doutrinariamente considerada a última ratio 

das medidas cautelares.

4. A pena imposta ao paciente foi de três (3) anos e três (3) meses de reclusão, 

a ser descontada inicialmente em regime aberto, o que não justificava a 

manutenção da prisão preventiva do paciente.

5. Habeas corpus extinto. Ordem concedida de ofício (HC n. 114.288-RS, 

Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toff oli, DJe de 7.6.2013).

Desse modo, caso haja condenação à pena que deva ser cumprida em regime 

inicial diverso do fechado, não será admissível a decretação ou manutenção de 

prisão preventiva, haja vista a fl agrante incompatibilidade delineada neste caso. 

A propósito do tema, confi ra-se lição da doutrina no mesmo sentido:

“Se o magistrado fi xar o regime semiaberto para início de cumprimento 

da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar 

para a fase recursal. Sabe-se, afi nal, que a prisão cautelar é cumprida em regime 

fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para 

o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter 

o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não 

for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu 

recorrer em liberdade” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo 

Penal Comentado. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014. p. 804).

Imposto regime mais brando, signifi ca que o Estado-Juiz, ao aplicar as 

normas ao caso concreto, concluiu pela possibilidade de o réu poder iniciar o 

desconto da reprimenda em circunstâncias que não se compatibilizam com a 

imposição/manutenção de prisão provisória. Caso seja necessário, poderá se 

valer, quando muito, de medidas alternativas diversas à prisão, previstas no art. 

319 do CPP, inquestionavelmente mais adequadas à hipótese.

Com efeito, a reforma operada pela Lei n. 12.403/2011, ao prever novas 

medidas cautelares, constitui um novo marco no direito processual penal, 

historicamente marcado pela utilização demasiada das diversas modalidades de 

prisão cautelar.

Em suma, a hipótese em análise traduz situação em que a aplicação das 

medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelar-se-ia mais 

consentânea com o princípio da proporcionalidade ao se ajustar ao conteúdo da 

sentença condenatória.
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Não obstante o acima aduzido, dadas as condições de saúde do recorrente, 

impõe-se a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos 

do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para revogar a prisão 

preventiva do recorrente, substituindo-a por prisão domiciliar, nos termos do 

art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, cujos critérios deverão ser 

fi xados pelas instâncias ordinárias.

É o voto.


