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HABEAS CORPUS N. 213.481-SP (2011/0165563-0)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Impetrante: Rafael Folador Strano - Defensor Público

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Hernani de Carvalho Costa 

EMENTA

Penal e Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso 

especial. Não conhecimento do writ. Crimes de tráfi co de drogas e de 

porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Dosimetria. 

Aumento da pena pela existência de condenação defi nitiva em dois 

momentos, como maus antecedentes e como reincidência. Possibilidade 

em face da existência de mais de uma condenação. Súmula n. 241-STJ. 

Bis in idem não demonstrado. Pleito de incidência da atenuante do 

art. 66 do CP, ante a confi guração da co-culpabilidade. Questão não 

examinada na origem. Supressão de instância. Primeiro julgamento 

da apelação anulado pelo STJ. Realização de novo julgamento pelo 

TJ. Inobservância do limite da condenação imposto no primeiro 

julgamento anulado. Reformatio in pejus indireta configurada. 

Ilegalidade flagrante evidenciada. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida de ofício.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o 

Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição 

a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, 

de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade 

fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Não se presta a existência de uma única condenação defi nitiva 

a fundamentar o aumento da pena como maus antecedentes e como 

reincidência, sob pena de bis in idem, nos termos do disposto na 

Súmula n. 241-STJ: “A reincidência penal não pode ser considerada 

como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância 

judicial”.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias não se valeram de 

apenas uma condenação defi nitiva para exasperar a pena em dois 
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momentos, na medida em que constam na Folha de Antecedentes 

Criminais 6 (seis) condenações definitivas, três delas, usadas na 

primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes e as demais, 

como reincidência múltipla, daí o aumento de 1/4 (um quarto), na 

segunda fase. Não há falar, portanto, em bis in idem. Precedentes.

4. Quanto à pretendida incidência da atenuante da co-

culpabilidade, nos termos do art. 66 do CP (“[a] pena poderá ser ainda 

atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao 

crime, embora não prevista expressamente em lei”), uma vez que não 

foi examinada pelo Tribunal de 2º Grau, não poder ser conhecida por 

esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Verifi cada a presença de ilegalidade fl agrante, porquanto, após 

procedida à anulação do primeiro julgamento da apelação, no qual a 

pena havia sido reduzida, o novo julgamento foi realizado sem que se 

observassem os limites impostos no primeiro julgamento, importando, 

assim, em inegável reformatio in pejus indireta. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, 

para anular o segundo julgamento da apelação, a fim de outro 

seja realizado, observando o limite de pena imposto no primeiro 

julgamento do apelo defensivo.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não 

conhecer do pedido, expedindo, contudo, ordem de ofício, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ericson Maranho (Desembargador 

convocado do TJ-SP), Sebastião Reis Júnior (Presidente) e Rogerio Schietti 

Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura.

Brasília (DF), 4 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 14.11.2014
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de habeas corpus, substitutivo de 

recurso especial, impetrado em favor de Hernani de Carvalho Costa, sem pedido 

de liminar, em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 1º Grau, como incurso 

no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 

n. 10.826/2003, às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em 

regime fechado, e 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa.

Interposta apelação, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se 

incólume a condenação.

No presente writ, alega a impetrante, em suma, constrangimento ilegal, 

tendo em vista a violação ao princípio do ne bis in idem, “pois a vida pregressa do 

paciente  restou duplamente valorada” (fl . 3e).

Sustenta que “a alegação de ser possível o duplo aumento da pena em face 

da reincidência e dos maus antecedentes quando derivados de fatos diversos não 

merece guarida, vez que o mesmo fato, qual seja a condenação com trânsito em 

julgado ostentado pelo paciente, foi considerado duas vezes na fi xação da pena, 

caracterizando, portanto, bis in idem” (fl . 4e), nos termos da Súmula n. 241-STJ.

Aduz, ainda, que o paciente faz jus à atenuante da co-culpabilidade prevista 

no art. 66 do Código Penal.

Requer, assim, a concessão da ordem, a fi m de que seja fi xada a pena-

base no mínimo legal, “incidindo tão somente a exasperação em razão da 

reincidência, a qual deverá ser integralmente compensada com a atenuante da 

co-culpabilidade” (fl . 8e).

Foram prestadas as informações, às fl s. 46-85e, 104-105e e 107e.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fl s. 

88-91e).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): O presente habeas corpus foi 

impetrado em substituição a recurso especial, previsto no art. 105, III, da 

Constituição Federal.
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Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos 

especial e ordinário, ou de revisão criminal (HC n. 213.935-RJ, Rel. Ministro 

Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe de 22.8.2012; e HC n. 150.499-SP, Rel. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 27.8.2012), assim 

alinhando-se a precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC n. 104.045-RJ, 

Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma DJe de 6.9.2012).

Nada impede, contudo, que, de ofício, constate a Corte Superior a 

existência de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia, o que ora 

passo a examinar.

Compulsando os autos, verifi ca-se que o paciente foi condenado pela 

prática dos crimes de tráfi co de drogas e de porte ilegal de arma de fogo com 

numeração suprimida, às penas de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 

em regime fechado, e 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa.

Insurge-se o impetrante contra a dupla exasperação da pena em razão da 

vida pregressa do paciente.

Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos da sentença e do 

acórdão que a confi rmou, in verbis:

Passo a fi xar as penas.

O réu possui condenações transitadas em julgado por crimes contra o 

patrimônio. Revela má conduta social e má índole, por conseguinte, fi xo as penas-

base aumentadas em 1/6 e as estabeleço em cinco anos e dez meses de reclusão e 

quinhentos e oitenta e três dias-multa para o tráfi co de drogas e três anos e seis meses 

de reclusão e onze dias-multa para o crime de posse de arma de fogo com numeração 

raspada.

O réu é reincidente, conforme certidões de fl s. 132, 136 e 140, razão pela qual elevo 

as penas e 1/4, fi xando-as em sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e 

setecentos e vinte e oito dias-multa para o tráfi co de drogas e quatro anos, quatro 

meses e quinze dias de reclusão e treze dias-multa para o crime de posse de arma 

de fogo com numeração raspada.

Não há circunstâncias atenuantes a considerar.

O réu não se beneficia do disposto na Lei n. 11.343/2006 que no seu art. 

33, § 4º, inovou ao estabelecer nova causa de diminuição de pena calcada na 

primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades 

criminosas e não integre organização criminosa, esta é a hipótese dos autos, uma 

vez que é reincidente.



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 751-873, outubro/dezembro 2014 757

Em razão do concurso material de crimes somo as penas e fi xo em onze anos e 

oito meses de reclusão e setecentos e quarenta e um dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, observada a 

aplicação da Lei n. 11.464 de 28 de março de 2007 que alterou a Lei n. 8.078/1990 

e permitiu a progressão de regime prisional nos crimes hediondos e equiparados 

(fl s. 15-16e - sentença).

As penas foram corretamente estabelecidas, com base nos péssimos antecedentes 

e reincidência do réu, meliante contumaz que, após se evadir de presídio, voltou 

quatro dias após a delinquir, trafi cando, armado, grande quantidade de cocaína, 

a dar conta de sua extrema periculosidade, daí porque tais reprimendas não 

merecem nenhuma modifi cação, da mesma forma que o regime prisional inicial 

estabelecido no caso (fl s. 26-27e - acórdão).

Como é consabido, em regra, não se presta o remédio heroico à revisão 

da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, 

a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da 

aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 

59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou 

evidente defi ciência de fundamentação ou ainda de erro de técnica.

A propósito:

Dosimetria. Pena-base fi xada acima do mínimo legal ante a personalidade e 

conduta social do acusado e circunstâncias do delito. Fundamentação idônea. 

Inexistência de fl agrante ilegalidade. Denegação da ordem.

1. De acordo com a jurisprudência pacífi ca deste Superior Tribunal de Justiça, o 

exame da dosimetria da pena por meio de habeas corpus somente é possível quando 

evidenciado de plano, sem a necessidade de exame de provas, fl agrante ilegalidade e 

prejuízo ao réu.

2. No caso dos autos, não se constata qualquer abuso ou irregularidade na 

dosagem da reprimenda imposta ao paciente, pois sua pena-base foi fi xada acima 

do mínimo legal com base em elementos idôneos, não inerentes ao tipo penal 

supostamente violado.

3. Ademais, é imperioso frisar que não foi anexada à inicial do presente 

mandamus a íntegra da ação penal em apreço, de modo que não é possível verifi car 

se os depoimentos mencionados pelas impetrantes, e que foram utilizados pelo 

magistrado de origem para fundamentar o exame das circunstâncias judiciais 

da personalidade e da conduta social do acusado, não se referiram à pessoa do 

paciente, mas sim ao seu irmão.

4. Como se sabe, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída 

do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por 
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meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do 

aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se 

desincumbiram as impetrantes.

5. Ordem denegada (STJ, HC n. 152.775-PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 16.8.2011, DJe de 1º.9.2011).

Habeas corpus. Impetração. Art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal. (1) Sucedâneo 

de revisão criminal. Impropriedade da via eleita. (2) Júri. Condenação. Julgamento 

contrário à prova dos autos. Não reconhecimento. Reexame de provas. Ausência 

de ilegalidade patente. (3) Dosimetria. Pena aplicada. Fundamentação concreta. 

Ilegalidade não evidenciada. Duas qualifi cadoras. Reconhecimento da segunda 

como agravante ou circunstância judicial. Possibilidade. (4) Não conhecimento.

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

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

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

sucedâneo de revisão criminal.

2. Concluindo o Tribunal de origem que não ocorreu julgamento contrário à 

prova dos autos, porque, sopesando as provas e fatos dos autos, afi rmou que o 

Júri optou por uma das teses que encontram amparo no processo penal, não há 

ilegalidade fl agrante a reparar. Aferição, ademais, que demanda revolvimento 

fático, não condizente com âmbito mandamental e restrito do habeas corpus.

3. Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena se o Tribunal de origem aponta 

motivos concretos para a fixação da pena no patamar estabelecido. Em sede 

de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente 

fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 

A fi xação da pena-base acima do mínimo legal foi concretamente fundamentada. 

E, havendo duas qualifi cadoras, é possível que uma seja utilizada na primeira ou 

segunda fase da dosimetria da pena.

4. Writ não conhecido (HC n. 252.449-DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 27.5.2014, DJe 9.6.2014).

Consoante consta do acórdão impugnado, verifi ca-se que a pena-base foi 

fi xada acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do paciente, 

assim considerados, diante da existência de condenação definitiva em seu 

desfavor. Em seguida, foi aumentada em 1/4 na segunda fase da dosimetria, pela 

reincidência.

Com efeito, a teor do disposto na Súmula n. 241-STJ: “[a] reincidência 

penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, 

como circunstância judicial”.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
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Direito Penal. Habeas corpus. Art. 180, art. 297 (3 vezes) e art. 304 (2 vezes), 

na forma do art. 69, do Código Penal. (1) Impetração substitutiva de recurso 

especial. Impropriedade da via eleita. (2) Art. 180 do CP: dosimetria. Antecedentes 

e reincidência. Bis in idem. Súmula n. 444-STJ. (3) Confissão espontânea. 

Compensação. Reincidência. (4) Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.

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

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

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

acórdão de apelação, como se fosse um indevido sucedâneo recursal.

2. Não se pode considerar a mesma condenação transitada em julgado a fi m de 

majorar a pena-base pelos antecedentes e agravar a reprimenda pela reincidência, 

sob pena de evidente bis in idem, como tampouco a existência de inquéritos penais 

ou ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade, em violação 

do princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos do Enunciado n. 444 da 

Súmula deste Tribunal.

3. A a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

EREsp n. 1.154.752-RS, pacifi cou o entendimento no sentido de que a agravante 

da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente 

preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, no tocante à 

Ação Penal n. 2009.063.000729-5 da 2ª Vara da Comarca de Três Rios-RJ, a fi m de 

reduzir a pena do paciente para 11 (onze) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) 

dias-multa, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão (HC n. 231.813-

RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20.3.2014, 

DJe 9.4.2014).

Penal e Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Furto 

qualifi cado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, I 

e IV, do Código Penal). Utilização do remédio constitucional como sucedâneo de 

recurso. Não conhecimento do writ. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça. Apelo defensivo. Acórdão do Tribunal de 2º grau, que, 

reformando, em parte, a sentença condenatória, excluiu a circunstância judicial 

relativa à culpabilidade. Revisão da dosimetria da pena. Hipóteses excepcionais. 

Pena-base fi xada acima do mínimo legal, em face dos maus antecedentes e da 

personalidade do agente. Não comprovação do apontado bis in idem, no tocante 

ao aumento da pena-base, pelos maus antecedentes, e à aplicação da agravante 

da reincidência. Impossibilidade de dilação probatória, em sede de habeas corpus. 

Personalidade voltada para a prática delituosa. Fundamento inidôneo. Súmula n. 

444-STJ. Pena de reclusão inferior a 04 anos. Fixação de regime prisional fechado. 

Réu reincidente. Pena-base fi xada acima do mínimo legal. Circunstância judicial 

desfavorável. Não incidência da Súmula n. 269 do STJ. Ordem não conhecida. 

Existência de manifesta ilegalidade, a ensejar a concessão de habeas corpus, de 

ofício.
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[...]

VI. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento ao 

apelo defensivo, considerou, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, os 

antecedentes e a personalidade do paciente, afastando a elevação da pena-

base, a título de culpabilidade, ao considerar inidôneo o seu fundamento, e, por 

conseguinte, reduziu a reprimenda básica - fi xada, pelo Juízo de 1º Grau, em 

05 anos e 06 meses de reclusão e 180 dias-multa - para 05 anos e 03 meses de 

reclusão e 160 dias-multa.

VII. Não há como concluir, de forma incontroversa, se procede a alegação de 

bis in idem, ao argumento de que as duas condenações, transitadas em julgado, 

que teriam sido utilizadas para aumentar a pena-base, a título de antecedentes, 

e, posteriormente, para fi ns de reincidência, referem-se ao mesmo fato criminoso.

VIII. Não havendo prova inequívoca de que, na hipótese, estar-se-ia 

considerando, por duas vezes, o mesmo fato criminoso, não há como, na via 

estreita do habeas corpus, proceder à ampla dilação probatória, já que deve o 

remédio constitucional vir instruído com todas as provas capazes de comprovar o 

quanto alegado na impetração, o que não ocorreu, na hipótese.

IX. A jurisprudência da 3ª Seção do STJ, interpretando a Súmula n. 444-STJ, tem 

entendido que “inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam 

a majorar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa 

ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não 

culpabilidade” (STJ, HC n. 206.442-SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 

de 2.4.2013).

X. A utilização de registros criminais, sem notícia de condenação com trânsito 

em julgado, para exasperar a pena-base, pela valoração negativa de qualquer 

circunstância judicial - tais como maus antecedentes, conduta social negativa ou 

personalidade voltada para o crime, tal como ocorreu, na terceira hipótese -, constitui 

afronta à Súmula n. 444 do STJ.

XI. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de 

que “é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes 

condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias 

judiciais” (Súmula n. 269-STJ).

XII. Tendo sido fi xada a pena-base acima do mínimo legal, porque desfavorável 

a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, não faz jus o paciente, em 

face de sua reincidência, ao regime inicial semiaberto, a despeito de a sanção fi nal 

ter sido estabelecida, neste writ, em 03 anos e 06 meses de reclusão.

XIII. Habeas corpus não conhecido.

XIV. Ordem concedida, de ofício, para, redimensionando a pena-base, 

estabelecer a sanção defi nitiva do paciente em 03 anos e 06 meses de reclusão 

- a ser cumprida em regime inicial fechado, em face de circunstância judicial 
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negativa, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, e da reincidência -, além 

do pagamento de 90 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I 

e IV, do Código Penal (HC n. 215.095-MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta 

Turma, julgado em 11.2.2014, DJe 28.2.2014).

Como se vê, o que não se admite, por contrastar com o princípio do ne 

bis in idem é a utilização de uma mesma condenação para aumentar a pena na 

primeira e na segunda fases.

Ocorre que, compulsando os autos, em especial a Folha de Antecedentes 

Penais do paciente, acostada aos autos às fl s. 72-85e, verifi ca-se que, ao contrário 

do alegado, as instâncias ordinárias não se valeram de apenas uma condenação 

defi nitiva para exasperar a pena em dois momentos, na medida em que nela 

constam 6 (seis condenações defi nitivas, três delas, usadas na primeira fase da 

dosimetria, como maus antecedentes e as demais como reincidência múltipla, 

daí o aumento de 1/4 (um quarto), na segunda fase.

Nesse contexto, não há falar em bis in idem.

No mais, quanto à pretendida incidência da atenuante da co-culpabilidade, 

nos termos do art. 66 do CP (“[a] pena poderá ser ainda atenuada em razão 

de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista 

expressamente em lei”), compulsando os autos verifi ca-se que a questão não foi 

examinada pelo Tribunal de 2º Grau, razão pela qual não poder ser conhecida 

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

Ademais, aferir acerca da existência ou não de parcela de responsabilidade 

do Estado no que diz respeito ao cometimento dos delitos sub examine também 

refoge aos estritos limites do writ.

Vislumbro, contudo, a presença de ilegalidade fl agrante apta a justifi car a 

concessão da ordem, de ofício, independentemente de alegação.

Consoante consta das informações prestadas pelo Tribunal a quo, contra 

a sentença condenatória, foi interposto recurso de apelação, o qual foi julgado 

em 23.4.2009, oportunidade em que foi dado parcial provimento ao recurso, 

justamente para afastar os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, 

reduzindo-se as penas a 10 (dez) anos de reclusão e 637 (seiscentos e trinta e 

sete) dias-multa.

Seguiu-se, então, a anulação do julgado pelo STJ, nos autos do HC 

n. 151.703-SP, no qual foi concedida a ordem a fi m de que fosse renovado 

o julgamento do recurso, porquanto realizado por Câmara composta 
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majoritariamente por juízes convocados. Sobrevindo o novo julgamento, o 

Tribunal de origem houve por bem negar provimento ao recurso, mantendo-

se incólume a sentença condenatória, não observando, portanto, o limite da 

condenação imposta em 2º Grau, no julgamento anterior – anulado pelo STJ 

–, no qual as penas haviam sido reduzidas, importando, assim, em inegável 

reformatio in pejus indireta.

A propósito:

Habeas corpus substitutivo ao recurso apropriado. Descabimento. Roubos 

majorados. Julgamento da apelação criminal anulada, em sede de habeas 

corpus. Novo julgamento. Majoração da reprimenda. Reformatio in pejus indireta. 

Ocorrência de ilegalidade manifesta. Writ concedido de ofício.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “nos casos em que há a 

anulação da decisão recorrida por intermédio de recurso exclusivo da defesa ou por 

meio de impetração de habeas corpus, o órgão julgador que vier a proferir uma nova 

decisão fi cará vinculado aos limites do que decidido no julgado impugnado, não 

podendo agravar a situação do acusado, sob pena de operar-se a vedada reformatio 

in pejus indireta” (HC n. 263.085-SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.2.2014).

2. Habeas corpus concedido, de ofício, para anular o julgamento da Apelação 

Criminal n. 993.08.005200-0, determinando-se a realização de novo julgamento, 

com a observância aos limites do artigo 617, do CPP (HC n. 193.717-SP, Rel. 

Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 13.5.2014, DJe 19.5.2014).

Processo Penal. Habeas corpus. (1) Impetração substitutiva de recurso especial. 

Impropriedade da via eleita. (2) Prévia ordem concedida por esta Corte para 

anular o acórdão da apelação. Câmaras compostas majoritariamente por juízes 

convocados. Segundo julgamento. Reformatio in pejus indireta. Ilegalidade. 

Reconhecimento. (3) Writ não conhecido.

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

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

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

recurso especial.

2. A regra da proibição da reformatio in pejus indireta é apanágio da segurança 

jurídica, que confere ao cidadão o conforto normativo de que o exercício do direito de 

se insurgir, diante de uma situação processual consolidada para a acusação, não lhe 

acarretará futuro revés. In casu, tendo esta Corte anulado o acórdão da apelação, na 

segunda deliberação, não é possível a fi xação de pena mais elevada, em razão de ter 

o Ministério Público se contentado com o patamar punitivo estabelecido na primeira 

deliberação.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular 

o segundo julgamento da apelação, determinando-se o seu refazimento, 
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respeitando-se os limites punitivos constantes da primeva assentada (HC n. 

213.224-SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

10.12.2013, DJe 17.12.2013).

Ante o exposto, voto por não conhecer do writ. Concedo, todavia, habeas 

corpus, de ofício, para anular o segundo julgamento da apelação, a fi m de outro 

seja realizado, observando o limite de pena imposto no primeiro julgamento do 

apelo defensivo.

Oficie-se à Ouvidoria deste Tribunal, informando o julgamento do 

presente writ.

HABEAS CORPUS N. 283.267-MS (2013/0391712-9)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Paciente: Misael Ibanhes de Oliveira

EMENTA

Habeas corpus. Tráfi co de drogas. Writ substitutivo de recurso 

próprio. Desvirtuamento. Execução. Regime inicial fechado. Modo 

mais brando. Pretendida imposição. Impossibilidade. Recurso de 

apelação. Fundamentos novos. Reformatio in pejus. Não ocorrência. 

Manifesto constrangimento ilegal não evidenciado.

1. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente, na 

espécie ora versada, o direito de não ter sua situação agravada, direta 

ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o tribunal, para dizer o 

direito – exercendo, portanto, sua soberana função de juris dictio – encontre 

motivação própria, respeitados, insisto, a imputação deduzida pelo órgão de 

acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena 

imposta no juízo de origem.
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2. Não há que se invalidar o julgamento de apelação em que 

o tribunal – no exercício de sua jurisdição, obrigado, por imposição 

constitucional, a indicar as razões de sua convicção (art. 93, inciso IX, 

da C.R.), e no âmbito da devolutividade plena inerente ao recurso em 

apreço – melhor explicita as circunstâncias judiciais reconhecidas de 

modo mais sucinto na sentença impugnada exclusivamente pela 

defesa, respeitado o limite da pena fi xada em primeiro grau e o espectro 

fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida, para, ao fi nal, 

manter o regime fechado para início do cumprimento da pena.

3. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam 

os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer da ordem, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencidos a Sra. Ministra Maria Th ereza 

de Assis Moura e o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior que concediam a ordem 

de ofício. Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, Ericson Maranho (Desembargador 

convocado do TJ-SP), Maria Th ereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 7 de outubro de 2014 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 1º.12.2014

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Misael Ibanhes de Oliveira, paciente 

neste habeas corpus, estaria sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção, 

em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do 

Sul (Apelação Criminal n. 0056681-60.2012.8.12.0001).

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime 

previsto no artigo 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0056681-

60.2013.8.12.0001).
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A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao 

argumento de que deveria ser fi xado ao paciente o regime inicial semiaberto 

de cumprimento de pena, mesmo que a pena-base tenha sido fi xada acima do 

mínimo legal.

Pondera que, não obstante o tribunal de origem haja mantido a imposição 

do regime inicial fechado com base na quantidade de drogas apreendidas, 

deixou de sopesar o fato de que quase todas as circunstâncias judiciais foram 

tidas como favoráveis ao paciente.

Requer a concessão da ordem, para que seja fixado o regime inicial 

semiaberto de cumprimento de pena.

Não houve pedido de liminar.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do 

habeas corpus.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator): Preliminarmente, releva 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo 

o Supremo Tribunal Federal, não admite que o remédio constitucional seja 

utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, 

recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, 

à vista da fl agrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da 

liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas 

corpus.

Sob tais premissas, não identifi co sufi cientes razões, na espécie, para engendrar 

a concessão, ex offi  cio, da ordem.

I.

Pelos documentos trazidos à colação, verifico que, em primeiro grau, 

o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial 

fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006, porque mantinha em depósito, para fi ns de comércio, 7.205 g (sete 

mil, duzentos e cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.
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Inconformada com a condenação, a defesa interpôs apelação ao tribunal 

de origem, à qual foi dado parcial provimento, apenas para aplicar em 1/2 a 

causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 

11.343/2006 e, consequentemente, reduzir a reprimenda do paciente para 3 

anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

II.

O juiz sentenciante assim fundamentou a imposição do regime inicial 

fechado de cumprimento de pena (fl . 304):

Na forma do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, o tráfi co ilícito de entorpecentes é 

considerado crime hediondo por equiparação, com incidência sobre a conduta da 

norma estipulada em seu § 1º, de modo que a pena privativa de liberdade deve 

ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O tribunal de origem, por sua vez, manteve inalterada a fi xação do modo 

inicialmente mais gravoso, consoante a seguir descrito (fl . 410):

Por fim, registra-se que, apesar da pena definitiva do acusado ter sido 

conduzida abaixo de quatro anos, o regime inicial de cumprimento de pena não 

deve ser alterado, tampouco a pena corporal deve ser convertida em restritiva de 

direitos, em face da grande quantidade de droga apreendida, nos termos do § 3º do 

art. 33, e art. 44, III, do Código Penal.

Imperioso salientar que, quando do julgamento do HC n. 111.840-ES, 

realizado em sessão extraordinária do dia 27.6.2012, o Pleno do Supremo 

Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova 

redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade de 

imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes 

hediondos e de outros a eles equiparados.

Dessa forma, reconhecida a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º 

do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, a escolha do regime inicial de cumprimento 

de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, 

a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as 

demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade e 

a natureza de drogas apreendidas), para que, então, seja escolhido o regime 

carcerário que, à luz do disposto no artigo 33 e parágrafos do Código Penal, se 

mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.
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No caso dos autos, observo que o juiz sentenciante deixou de apontar 

elementos concretos dos autos (como a existência de circunstâncias judiciais 

desfavoráveis, a natureza ou a quantidade de drogas apreendidas, por exemplo) 

que, à luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, efetivamente evidenciassem a 

necessidade de imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Não obstante, verifi co que a Corte estadual, quando do julgamento da 

apelação, manteve a imposição do regime inicial mais gravoso, em razão “da 

grande quantidade de droga apreendida” (fl . 410), qual seja, 7.205,0 g (sete mil, 

duzentos e cinco gramas) de maconha.

Nesse ponto, destaco que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, 

ao manter o regime inicial fechado de cumprimento de pena, não incorreu em 

violação à regra que veda a reforma da sentença para pior.

III.

A proibição da reformatio in pejus, derivação da regra mais ampla do favor 

rei (LOZZI, Gilberto. Favor rei e processo penale. Milano, Giuff rè, 1968, p. 

115), traduz-se na vedação a que, em recurso interposto exclusivamente pelo 

acusado, o Tribunal a quo agrave a situação do recorrente, em relação à decisão 

impugnada, aceita pelo acusador. Proíbe-se, outrossim, a reformatio in pejus 

indireta, para impedir que, nos casos em que a decisão impugnada pelo acusado 

seja anulada pelo tribunal, a nova decisão venha a ser mais gravosa aos interesses 

da defesa.

O princípio do ne reformatio in pejus é adotado, no plano dogmático, pela 

generalidade dos países ocidentais, sendo de destacar-se que, no Brasil, embora 

seja positivado no art. 617 do Código de Processo Penal, não encontra previsão 

constitucional.

Entendo que o verdadeiro fundamento do princípio em estudo reside em 

uma opção de política criminal do processo penal praticado hodiernamente, mais 

voltado à proteção do inocente do que à punição do acusado. Em verdade, antes 

do interesse do Estado em punir o infrator, encontra-se o interesse, do mesmo 

Estado, em tutelar a liberdade individual daquele que se encontra na posição de 

acusado.

Sob tal orientação fi nalística da atividade punitiva do Estado, e certo 

de que o direito de defesa encontra na possibilidade de recorrer uma de suas 

principais expressões, “(...) a proibição da reformatio in peius se perfi la como 
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indispensável premissa para dar efetividade ao direito” (MONTAGNA, 

Mariangela. Divieto di reformatio in peius e appello incidentale. IN: A. Gaito, 

(org.). Le impugnazioni penali. Torino: Utet, 1998, p. 377), pois a fi nalidade 

da impugnação é precisamente a de eliminar ou amenizar um precedente 

provimento que se mostre, ou se afi rme, injusto manter.

Deveras, não pudesse o acusado, por temer o agravamento de sua situação 

penal e processual, livremente exercitar a sua defesa, “com os meios e recursos 

a ela inerentes” (Constituição Federal, art. 5º, LV), fi caria tal direito esvaziado, 

gerando o trânsito em julgado de uma sentença que, ao menos para ele, como 

destinatário do comando judicial, materializou uma iniquidade.

Sem embargo, Julio MAIER (Derecho procesal penal. I. Fundamentos. 2. 

ed. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2002, p. 590) a despeito de referir que 

a Corte Suprema da Argentina tem afi rmado, reiteradamente, que a proibição 

de reformatio in peius “es también una garantía constitucional, cuya inobservância 

afecta al debido proceso y lesiona el derecho de defensa del acusado”, pontua que a 

regra proibitiva de reforma para pior da sentença decorre do princípio acusatório 

e seus consectários lógicos, entre os quais os que se expressam nos seguintes 

aforismos: nemo iudex sine actore; ne procedat iudex ex offi  cio; sententia debet esse 

conformis libello; ne eat iudex extra et ultra petita partium.

Fica evidenciado, em cada um desses renomados doutrinadores, que o 

princípio do ne reformatio in peius tem por objetivo impedir que, em recurso 

exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que diz respeito à 

pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição.

Em nenhum desses estudos, porém, se faz qualquer referência à proibição de 

que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição 

superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à 

sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe 

melhor justifi cação.

Logo, não há impedimento a que, sem agravamento da situação penal do réu, o 

tribunal a quem se devolveu o conhecimento da causa, por força de recurso (apelação ou 

recurso em sentido estrito) manejado tão somente pela defesa, possa emitir sua própria 

e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente 

debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada no recurso.

Não me refi ro, evidentemente, aos casos – que têm merecido o correto 

repúdio do STJ e do STF – nos quais, em ação de habeas corpus, o tribunal supre 

o vício formal da decisão do juiz de origem, para acrescentar fundamentos que, 
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v.g., venham a demonstrar a necessidade concreta de uma prisão preventiva. Em 

hipóteses tais, tem-se entendido que “os argumentos trazidos no julgamento 

do habeas corpus original pelo Tribunal a quo, tendentes a justifi car a prisão 

provisória, não se prestam a suprir a defi ciente fundamentação adotada em 

primeiro grau, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade 

humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do 

paciente” (RHC n. 45.748-MG, de minha relatoria, DJe 26.5.2014).

Aqui está-se a cuidar de hipótese distinta, qual seja, recurso de apelação, 

contra sentença condenatória, em que se discute a validade da fundamentação 

do acórdão proferido pelo tribunal, para confi rmar, com novos argumentos, a 

dosimetria da pena impingida em primeiro grau.

A proibição de reforma para pior garante ao recorrente, na espécie ora 

versada, o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. 

Não obsta, entretanto, que o tribunal, para dizer o direito – exercendo, portanto, sua 

soberana função de juris dictio – encontre motivação própria, respeitados, insisto, 

a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença 

impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Nesse sentido grassam diversos julgados dos tribunais superiores, 

notadamente em tema de individualização da pena, em que, não raro, o tribunal, 

em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e de efeito devolutivo amplo, 

encontra outros fundamentos em relação à sentença impugnada, não para 

prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a reprimenda imposta no juízo 

singular, sob mais qualifi cada motivação.

Já se chegou a sustentar, no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade 

até mesmo de substituição de uma circunstância por outra para manter a pena 

fi xada em primeiro grau. Confi ra-se:

(...) II. Apelação criminal: individualização da pena: devolução ampla. A 

apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal, 

que a julga de novo, reafi rmando, infi rmando ou alterando os motivos da sentença 

apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que tenha sido objeto 

dela (cf. Súmula n. 453) e de não agravar a pena aplicada em primeiro grau ou, 

segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer modo a situação do réu 

apelante. Insurgindo-se a apelação do réu contra a individualização da pena, não 

está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos motivos da sentença: reexamina 

a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e pode, para manter a mesma pena, 

substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a 

decisão de primeiro grau haja dado relevo.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

770

(HC n. 76.156-SP, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, j. 31.3.1998, Primeira 

Turma DJ 8.5.1998 pp-00004, destaquei.

Em seu voto, seguido à unanimidade, o Ministro Relator assentou que 

a) “a apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao 

Tribunal, que a julga de novo, reafi rmando, infi rmando ou alterando os motivos 

da sentença apelada, com as únicas limitações de adstringir-se à imputação que 

tenha sido objeto dela (cf. Súmula n. 453) e de não agravar a pena aplicada em 

primeiro grau ou, segundo a jurisprudência consolidada, piorar de qualquer 

modo a situação do réu apelante”; b) “[s]e se insurge a apelação da defesa contra 

a individualização da pena, não está, pois, o Tribunal circunscrito ao reexame dos 

motivos da sentença: reexamina a causa, à luz do art. 59 e seguintes do Código, e 

pode, para manter a mesma pena, substituir por outras as circunstâncias judiciais 

ou legais de exasperação a que a decisão de primeiro grau haja dado relevo” e 

c) “a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de 

estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação, o que, no caso, parece 

indiscutível”.

O exemplo, a meu sentir, foi mais longe do que admite a proibição de 

reforma para pior. Sem embargo, em outros arestos mais recentes, da relatoria 

da Ministra Cármen Lúcia, admitiu-se expressamente a suplementação de 

fundamentos pelo tribunal ad quem:

Ementa: Habeas corpus. Constitucional. Penal e Processual Penal. Tráfi co de 

entorpecentes. Incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, 

§ 4º, da Lei n. 11.343/2006. Alegação de motivação inidônea da sentença penal 

condenatória e de reformatio in pejus. Pedido de fi xação da minorante no patamar 

máximo e de consequente substituição da pena privativa de liberdade pela 

restritiva de direito. Efeito devolutivo do recurso de apelação. Correta análise das 

circunstâncias fáticas na segunda instância. Ordem denegada.

1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito da 

Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente 

ordem de habeas corpus.

2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação 

autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização defi nidos na sentença 

penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor 

da acusação e pela prova produzida.

3. Inexistência de reformatio in pejus e inviabilidade do pedido de substituição 

da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

4. Ordem denegada. (HC n. 101.917-MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªT., DJe-026 

9.2.2011)
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1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do 

Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente 

ordem de habeas corpus.

2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação 

autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização defi nidos na sentença 

penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor 

da acusação e pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in pejus. (...)

(HC n. 106.113-MT Relator(a): Min. Cármen Lúcia j. 18.10.2011, 1ªT., DJe-022, 

1º.2.2012. No mesmo sentido, HC n. 99.972-PR Relator(a): Min. Cármen Lúcia j. 

9.8.2011, 1ªT., Publicação DJe-175, 13.9.2011, destaquei).

A relatora deixou claro em seu voto que, “para se cogitar da reformatio in 

pejus, a decisão do Tribunal de Justiça mato-grossense teria que reconhecer, 

em desfavor do Paciente, circunstância fática não reconhecida em primeiro 

grau, de modo que o recurso da defesa causaria prejuízo ao Paciente, o que, 

indubitavelmente, não aconteceu, conforme antes demonstrado.”

Também aqui no Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas, a 

questão tem sido enfrentada. Um exemplo, em sentido contrário à possibilidade 

do acréscimo de fundamentação em julgamento de apelação, é o seguinte 

julgado, ao qual, sem maior refl exão, então aderi:

(...) 2. O acórdão de apelação que, julgando recurso exclusivo da defesa, agrega 

novos fundamentos ao decisum condenatório, reconhecendo o furto consumado 

não considerado pelo Magistrado sentenciante, incorre em reformatio in pejus.

3. O pedido de relaxamento da prisão provisória está prejudicado, tendo em 

vista o trânsito em julgado da condenação. 4. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida, de ofício, apenas para reduzir a reprimenda para 1 (um) ano, 9 

(nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) 

dias-multa. Mantidos os demais termos do acórdão vergastado. HC n. 223.524-SP, 

Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ªT., j. 19.9.2013, DJe 27.9.2013. 

No mesmo sentido, HC n. 207.366-RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 

19.10.2011, HC n. 201.453-DF, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.3.2012 

e REsp n. 1.117.700-ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 28.8.2013).

A seu turno, confira-se o seguinte aresto, permissivo ao afastamento 

da incidência da reformatio in pejus, em habeas corpus relatado pelo Ministro 

Sebastião Reis Júnior:

(...) 1. O princípio da “ne reformatio in pejus” não vincula o Tribunal aos critérios 

e fundamentos adotados pelo Juízo monocrático, mas apenas o impede de agravar a 
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situação do réu (HC n. 88.952, Quinta Turma, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

DJ 10.12.2007). 2. A fi xação de regime prisional mais gravoso foi fundamentada 

de forma concreta e adequada com base no “modus operandi” do crime e no 

concurso de elevado número de agentes, circunstâncias que evidenciam a 

elevada reprovabilidade da ação, bem como a periculosidade acentuada do 

paciente. 3. Ordem denegada. (HC n. 218.858-SP, Relator(a) Ministro Sebastião 

Reis Júnior, 6ªT., j. 6.3.2012, DJe 26.3.2012, destaquei).

Observo, outrossim, que a Sexta Turma, em julgamento do HC n. 68.220-

PR (DJe 9.3.2009), relatado pelo Ministro Nilson Naves, acompanhado, 

unanimemente, pelos Ministros Paulo Gallotti, Maria Th ereza de Assis Moura, 

Og Fernandes e Jane Silva (Desembargadora convocada do TJMG), afastou a 

alegação de violação à proibição de reforma em prejuízo da parte, relativamente 

à fundamentação – mais extensa e minuciosa – empreendida pelo tribunal 

de origem, na individualização da pena imposta em primeiro grau, objeto de 

recurso exclusivo do réu.

Em seu voto, o Ministro Nilson Naves bem ponderou que:

Corretamente também lá se procedeu quanto à culpabilidade e às 

circunstâncias: primeiro, porque de ambas obviamente havia tratado a sentença; 

segundo, porque incensurável se me afi gura o discurso do acórdão quanto à 

valoração das duas circunstâncias, isto é, foram elas, a meu ver, satisfatoriamente 

fundamentadas. Há, no pormenor, efetiva, racional e lógica motivação. Se é 

possível dela discordar – e creio até que sim, no plano das idéias, das convicções, 

da fi losofi a, etc. –, a discordância daí advinda não implica em mudança do que lá 

se decidiu, porque lá se decidiu também segundo lógico raciocínio.

Por sua vez, a Quinta Turma perfi la entendimento de que a proibição da 

reforma para pior não impede a inovação de fundamentos pelo tribunal ad quem, 

desde que mantida, obviamente, a pena imposta na instância original. Confi ram-se 

os seguintes arestos, com meu destaque:

(...)

II - O princípio da “ne reformatio in pejus” não vincula o Tribunal aos critérios e 

fundamentos adotados pelo Juízo monocrático, mas apenas o impede de agravar 

a situação do réu’ (HC n. 88.952, 5ª T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 

10.12.2007).

III - Na espécie, o fato do e. Tribunal a quo ter se valido de fundamentos diversos 

para manter a r. sentença condenatória quanto à fração de 1/6 (um sexto), relativa 

à minorante do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, não implica ofensa ao princípio 

da “ne reformatio in pejus”, porquanto não houve agravamento na situação do 
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réu. (...) Ordem denegada. HC n. 133.127-SP Relator(a) Ministro Felix Fischer, 5ªT., 

8.9.2009, DJe 13.10.2009

(...)

1. Realça-se a incidência da Súmula n. 284-STF na hipótese de simples 

alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais, desprovida de 

fundamentação que demonstre a efetiva ofensa dos dispositivos legais pelo 

Tribunal de origem, não sendo, portanto, sufi ciente para fundamentar recurso 

especial.

2. Mantido o quantum no mesmo patamar adotado pelo juízo monocrático, 

não há falar em ofensa ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”, diante da 

adoção de novos fundamentos a embasar a condenação.

3. “Segundo o princípio da ‘ne reformatio in pejus’, o juízo ‘ad quem’ não está 

vinculado aos fundamentos adotados pelo juízo ‘a quo’, somente sendo obstado no 

que diz respeito ao agravamento da pena, inadmissível em face de recurso apenas da 

Defesa. Inteligência do art. 617 do Código de Processo Penal” (HC n. 142.443-SP, 

Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT., julgado em 15.12.2011, DJe 2.2.2012).

4. Agravo regimental não provido. AgRg no AREsp n. 62.070-MG, Relator 

Ministro Jorge Mussi, 5ªT., j. 15.10.2013, DJe 23.10.2013; no mesmo sentido, no 

que diz respeito à tese jurídica, HC n. 260.934-RJ, Relator Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, j. 23.4.2013, DJe 29.4.2013).

(...)

1. Conforme já se manifestou esta Corte Superior de Justiça, “[o] princípio da ne 

reformatio in pejus não vincula o Tribunal aos critérios ou fundamentos adotados 

pelo Juízo monocrático, mas apenas o impede de agravar a situação do réu” (HC n. 

88.952-SC, 5ª T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 10.12.2007).

2. Na hipótese, embora a Corte de origem tenha acrescentado fundamento 

não utilizado na decisão de primeiro grau para afastar a incidência da causa de 

diminuição de pena pleiteada pelo ora Paciente, a situação do Réu não foi agravada, 

pois, com o desprovimento da apelação defensiva, manteve-se inalterada a sentença 

condenatória. Ausente, portanto, a arguida reformatio in pejus.

3. Ordem de habeas corpus denegada. HC n. 215.333-MT, Relator(a) Ministra 

Laurita Vaz, 5ªT., 21.5.2013, DJe 28.5.2013. No mesmo sentido, HC n. 187.635-MS, 

Relator(a) Ministra Marilza Maynard Desembargadora convocada do TJ-SE), 5ªT., 

14.5.2013, DJe 20.5.2013 e HC n. 236.211-RS Relator(a) Ministra Marilza Maynard 

(Desembargadora convocada do TJ-SE), 5ªT., 7.5.2013, DJe 10.5.2013.

De todo modo, registro que, em sessão de julgamento ocorrida no dia 

4.9.2014, esta colenda Sexta Turma, ao julgar os HHCC n. 254.070-SP (à 

unanimidade) e 275.110-SP (por maioria), ambos de minha relatoria, reconheceu 
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a possibilidade de o tribunal suplementar a fundamentação do juiz de primeiro 

grau, em recurso exclusivo da defesa. Confi ra-se a ementa do acórdão (ainda não 

publicado):

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Writ substitutivo de recurso próprio. 

Desvirtuamento. Execução. Regime inicial de cumprimento de pena. Progressão 

concedida pelo Juízo das Execuções Criminais. Pleito prejudicado. Substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vedação legal. Artigo 44 da 

nova Lei de Drogas. Declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo 

Tribunal Federal. Permuta em tese admitida. Recurso de apelação. Fundamentos 

novos. Reformatio in pejus. Não ocorrência. Artigo 44 do Código Penal. Requisitos. 

Ausência de preenchimento. Natureza e quantidade de drogas apreendidas. 

Direito de recorrer em liberdade. Trânsito em julgado da condenação. Prisão-

pena. Manifesto constrangimento ilegal não evidenciado.

1. Uma vez concedida, pelo Juízo das Execuções Criminais, a progressão da 

paciente ao regime aberto, resta superada a pretendida fi xação do modo inicial 

mais brando de cumprimento de pena. Precedentes.

2. Diante da declaração de inconstitucionalidade, pela Corte Suprema, da 

expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º 

do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como da expressão “vedada a conversão 

de suas penas em restritivas de direitos”, contida no artigo 44 do mesmo diploma 

normativo, mostra-se possível, em princípio, proceder-se à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pela prática 

do crime de tráfi co de drogas, mesmo que perpetrado já na vigência da Lei n. 

11.343/2006.

3. A proibição de reforma para pior garante ao recorrente, na espécie ora 

versada, o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. 

Não obsta, entretanto, que o tribunal, para dizer o direito – exercendo, portanto, sua 

soberana função de juris dictio – encontre motivação própria, respeitada, insisto, 

a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença 

impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

4. Não há que se invalidar o julgamento de apelação em que o tribunal – no 

exercício de sua jurisdição, obrigado, por imposição constitucional, a indicar as 

razões de sua convicção (art. 93, inciso IX, da C.R.), e no âmbito da devolutividade 

plena inerente ao recurso em apreço – explicitou as circunstâncias judiciais 

reconhecidas de modo sucinto na sentença impugnada exclusivamente pela 

defesa, sendo certo que respeitou o limite da pena fi xada em primeiro grau e o 

espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida.

5. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi negada a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da natureza e da 

quantidade de drogas apreendidas (60 pinos de cocaína), consoante o disposto no 

inciso III do artigo 44 do Código Penal.
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6. Transitada em julgado a condenação da paciente, resta superada a análise 

da eventual presença dos fundamentos ensejadores da custódia preventiva 

(artigo 312 do Código de Processo Penal), por tratar-se, agora, de prisão-pena e 

não mais de prisão processual.

7. Habeas corpus não conhecido.

À vista dessas ponderações e com lastro nos inúmeros precedentes citados, 

tanto desta Corte Superior quanto do Supremo Tribunal Federal, não vejo por 

que invalidar o julgamento de apelação em que o tribunal – no exercício de sua 

jurisdição, obrigado, por imposição constitucional, a indicar as razões de sua 

convicção (art. 93, inciso IX, da C.R.), e no âmbito da devolutividade plena 

inerente ao recurso em apreço – melhor explicitou as circunstâncias judiciais 

reconhecidas de modo mais sucinto na sentença impugnada exclusivamente 

pela defesa, sendo certo que respeitou o limite da pena fi xada em primeiro grau 

e o espectro fático-jurídico sobre o qual se assentou a decisão recorrida, para, ao 

fi nal, manter o regime fechado para início do cumprimento da pena.

IV.

Dessa forma, embora no caso a Corte estadual tenha mencionado 

fundamentos não utilizados pelo juiz sentenciante para manter o regime 

inicial fechado de cumprimento de pena – quais sejam, a apreensão de grande 

quantidade de drogas (mais de 7 quilos) –, verifi co que a situação do paciente não 

foi, direta ou indiretamente, agravada, pois, com o improvimento do recurso de 

apelação nesse ponto, manteve-se inalterada a sentença condenatória.

Assim, conquanto o paciente tenha sido condenado a reprimenda 

inferior a 8 anos de reclusão, entendo que referidas circunstâncias, somadas 

às peculiaridades do caso concreto (em especial, à existência de circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fi xada acima do mínimo legal), 

evidenciam que o regime inicial fechado é, realmente, o que se mostra o mais 

adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.

V.

À vista do exposto, não conheço do habeas corpus e, examinando seu conteúdo, 

não identifi co constrangimento ilegal que pudesse me levar a, ex offi  cio, conceder 

a ordem postulada.
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VOTO VENCIDO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: O ilustre Relator, Ministro 

Rogério Schietti Cruz, assim sumariou a controvérsia:

Misael Ibanhes de Oliveira, paciente neste habeas corpus, estaria sofrendo 

coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (Apelação Criminal n. 0056681-

60.2012.8.12.0001).

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos 

de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime 

previsto no artigo 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0056681-

60.2013.8.12.0001).

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento 

de que deveria ser fi xado ao paciente o regime inicial semiaberto de cumprimento 

de pena, mesmo que a pena-base tenha sido fi xada acima do mínimo legal.

Pondera que, não obstante o tribunal de origem haja mantido a imposição do 

regime inicial fechado com base na quantidade de drogas apreendidas, deixou 

de sopesar o fato de que quase todas as circunstâncias judiciais foram tidas como 

favoráveis ao paciente.

Requer a concessão da ordem, para que seja fi xado o regime inicial semiaberto 

de cumprimento de pena.

Não houve pedido de liminar.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas 

corpus.

Sua Excelência entendeu que não há reformatio in pejus se, em recurso 

exclusivo da defesa, o Tribunal de origem, ao manter o regime mais gravoso 

(fechado), acrescenta fundamento (grande quantidade de droga apreendida).

O voto do Relator foi acompanhado pelo Ministro Nefi  Cordeiro e pelo 

Ministro Ericson Maranho, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo.

Ouso divergir, contudo, por entender que há reforma para pior.

Em recurso exclusivo da defesa não pode o Tribunal de Justiça, ainda 

que tenha reduzido a reprimenda fi nal, manter o regime mais gravoso com 

acréscimo de fundamento que não foi aventado pelo juízo de primeiro grau.

In casu, a nuance da quantidade de drogas não foi levada em conta pelo 

magistrado singular para fi xar o regime fechado, mas apenas e tão-somente 
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invocou a hediondez do delito, já superada, como é cediço. Cabia, então, ao 

colegiado ad quem, ao julgar a apelação da defesa, constatando que o fundamento 

era inidôneo, fixar o regime consentâneo com a quantidade de pena final 

encontrada (três anos de reclusão) e com as circunstâncias judiciais e não suprir 

a omissão do primeiro grau, sob pena, penso, de incorrer em reformatio in pejus, 

no particular.

Ante o exposto, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, ex 

offi  cio, para fi xar o regime semiaberto.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 41.316-SP (2013/0330658-0)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Josmar Alves Dias

Advogados: Marcela Moreira Lopes

     Paola Martins Forzenigo

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo 

EMENTA

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo 

circunstanciado. Explosão. Artigo 16, caput, c.c. o artigo 20, ambos da 

Lei n. 10.826/2003. Mandado de busca e apreensão. Fundamentação. 

Exauriente requerimento policial. Manifestação ministerial. 

Referências. Per relationem. Autorização judicial. Eiva. Inexistência. 

Condução da medida. Corregedoria da Polícia Militar. Ilegitimidade. 

Não ocorrência. Supervisão da autoridade policial. Cumprimento 

do mandado. Subscrição do auto pela advogada. Inércia. Posterior 

alegação de nulidade. Violação da boa-fé objetiva: proibição do 

venire contra factum proprium. Armas e munições estranhas ao crime 

objeto do mandado de busca e apreensão. Encontro fortuito. Novel 

delito. Infração de cunho permanente. Flagrante. Possibilidade. 

Constrangimento ilegal. Inexistência. Recurso desprovido.
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1. Determinada a expedição do mandado de busca e apreensão 

sob singelas linhas, em boa verdade, não se vislumbra eiva em seu 

teor, eis que se reportou ao exauriente requerimento policial, bem 

como à manifestação ministerial, em franca motivação per relationem, 

e se atendeu ao previsto no artigo 243 do Código de Processo Penal, 

citando-se, ainda, o disposto no artigo 240, § 1º, alíneas b, e e h, do 

Estatuto Processual Repressivo, com especial menção ao fato de a 

autoridade policial “proceder à apreensão de qualquer elemento de 

convicção”, ou seja, o juiz agregou tópicos outros, não se circunscrevendo 

a mera referência aos requerimentos.

2. Não obstante a estruturação das polícias com a atribuição 

de especialidades para cada órgão, nos termos do artigo 144 da 

Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado e 

responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem 

pública, escopo comum a todos os entes policiais.

3. Não se confi gura qualquer pecha no cumprimento da medida 

por policiais militares da Corregedoria Militar, pois o suspeito é 

policial militar e a diligência foi precedida de requerimento do Parquet 

e autorização judicial, culminando pela supervisão da autoridade 

policial, delegado da polícia civil, que inclusive lavrou o auto de 

exibição e apreensão.

4. Inaceitável que a defesa avente a tese de nulidade após quedar-

se inerte no transcurso do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, subscrevendo o auto, não se insurgindo pela forma como 

conduzido.

5. A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, 

da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum 

proprium (proibição de comportamentos contraditórios). Assim, 

diante de um tal comportamento sinuoso, não dado é reconhecer-se 

a nulidade.

6. Embora o escopo do mandado de busca e apreensão não fosse 

a localização de armas e munições, eis que somente se almejou detectar 

o artefato belicoso empregado no crime de roubo circunstanciado, 

descrito no requerimento policial, encontrando-se fortuitamente os 

objetos citados, indicativos de outro delito, de cunho permanente, 

possível se mostra o fl agrante pelos policiais, que não se descuraram 
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da sua função pública, atuando prontamente ao descobrir novel crime 

quando em busca de elementos delitivos de outro feito.

7. Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta 

Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto da 

Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), 

Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Ericson Maranho (Desembargador 

convocado do TJ-SP) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 20 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 12.12.2014

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Cuida-se de recurso em 

habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Josmar Alves Dias, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 0063722-

57.2013.8.26.0000).

Consta dos autos que foi expedido mandado de busca e apreensão, no seio 

da Ação Penal n. 0000657-97.2012.8.26.0655 (Controle n. 47/2012 - da 2ª 

Vara Criminal da Comarca de Várzea Paulista-SP), mas, em razão das armas 

e cartuchos encontrados na residência do ora recorrente, iniciou-se outra ação 

penal, de n. 000771-36.2012.8.26.0655.

Insatisfeita, a defesa impetrou prévio habeas corpus perante o tribunal de 

origem, alegando a ausência de fundamentação da decisão que determinou a 

medida cautelar. Contudo, a ordem foi denegada, em acórdão assim sintetizado 

(fl . 29):

Habeas corpus. Nulidade da decisão que determinou busca e apreensão em 

domicilio. Inocorrência. Delito de porte de arma de uso restrito. Crime que nesta 

modalidade é permanente. Enquanto não cessada a permanência permite-se a 
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prisão em fl agrante. Inteligência do artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal. 

Desnecessidade de autorização judicial. Presença de situação de flagrante 

autorizadora per si da entrada no domicílio. Ordem denegada.

Na presente irresignação, alega o recorrente que o juízo de primeiro 

grau, ao decretar a busca e apreensão, não mencionou os motivos e os fi ns da 

diligência e sequer especifi cou os objetos a serem procurados, relevantes para a 

investigação, confi gurando-se um mandado genérico.

Invoca o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 

243 do Código de Processo Penal.

Aduz que o mandado foi cumprido por membros da Corregedoria da 

Polícia Militar, em clara usurpação das funções da Polícia Civil, responsável 

pelas investigações e pelo pedido de busca.

Sustenta que o aresto impugnado assentou-se em duas premissas falsas: 

(i) a de que o recorrente estaria em situação de fl agrância quando os policiais 

realizaram a busca em sua residência, o que legitimaria a entrada sem ordem 

judicial; e (ii) a busca e apreensão se justifi ca porque inserida na mesma decisão 

que determinara a prisão do ora recorrente em razão da prática do crime de 

roubo.

Consigna que os policiais sequer tinham conhecimento do que buscavam.

Assere que a situação de fl agrância “se verifi cou após a invasão ilegal 

do domicílio, ao encontrarem as armas” (fl . 48) e que o tribunal de origem já 

reconheceu a ilegalidade do decreto de prisão.

Enaltece que a acusação pelo delito de roubo, por si só, não justifi ca e nem 

autoriza, automaticamente, uma busca e apreensão.

Sublinha que, da leitura do decisum deferitório da constrição, apura-se que 

“não há qualquer motivação para a realização da diligência e tampouco menção 

ao delito para o qual se buscavam provas relacionadas, como também não foi 

feita qualquer delimitação ou mesmo referência a objeto a serem buscados e 

apreendidos” (fl . 43).

Reitera a alegação de ausência de fundamentação idônea do mandado de 

busca e apreensão, o que caracteriza sua ilegalidade.

Requer, liminarmente, o sobrestamento da Ação Penal n. 0000771-

36.2012.8.26.0655 (n. 52/2012) até o julgamento deste recurso. No mérito, 

pretende seja reconhecida a “ilicitude e nulidade da decisão que determinou 
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a busca e apreensão” (fl . 53), originada nos autos da Ação Penal n. 0000657-

97.2012.8.26.0655 (n. 47/2012), que deu origem à Ação Penal n. 0000771-

36.2012.8.26.0655. 

O pedido liminar foi indeferido (fl s. 67-69), sendo solicitadas informações 

ao juízo de primeiro grau, juntadas às fl s. 86-87 e 96-118.

Requestada a reconsideração do pleito preambular, sob a assertiva de que 

o recurso ordinário não seria intempestivo, restou reconhecida a tempestividade 

recursal mas indeferida a reapreciação do decisum às fl s. 80-82.

Com vista dos autos, o Ministério Público Federal opinou, em parecer da 

lavra da Subprocuradora-Geral Maria Silvia de Meira Luedemann (fl s. 91-93), 

pelo não conhecimento do recurso.

Notícias colhidas no sítio do Tribunal de origem dão conta de que o 

feito referente ao crime de roubo circunstanciado encontra-se em curso, sendo 

realizada audiência de instrução e julgamento e estando os autos conclusos ao 

juiz (fl s. 120-125).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): A questão 

trazida a deslinde na presente impetração cinge-se à ausência de fundamentação 

idônea para o mandado de busca e apreensão, o indevido fl agrante após o 

cumprimento de ordem ilegal e a ilegitimidade da polícia militar para cumprir 

o mandado.

Nesse contexto, apercebe-se que, ao requestar a expedição da prisão 

temporária do acusado e do mandado de busca e apreensão, a autoridade policial 

assim se pronunciou, na data de 1º.2.2012, verbis (fl s. 53-55 - Apenso I):

(...)

Dos Fatos

No dia 18 de janeiro de 2011, por volta de 2h40min, na Av. Fernão Dias 

Paes Leme, 819 - Várzea Paulista, pelo menos três pessoas explodiram o caixa 

eletrônico do Banco do Brasil, subtraindo certa quantia em dinheiro ainda, não 

informada pela agência bancária.

Da Apuração Preliminar
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Durante a ação criminosa, enquanto pelo menos um marginal se encarregava 

do entrar na agencia bancária, preparar o dispositivo explosivo e detonar a 

explosão, outros dois indivíduos armados faziam a vigilância externa do lado de 

fora, próximo ao Posto de combustível São José, do outro lado da via pública.

Em determinado momento, conforme se vê nas imagens gravadas pelo 

circuito externo do Auto Posto São José, quando um dos funcionários do referido 

estabelecimento se levanta para verificar o motivo do barulho que vinha da 

direção da agência bancária, rapidamente os dois indivíduos armados saem de 

trás de um caminhão e vão de encontro aos funcionários, rendendo-os sob a 

ameaça de pistolas.

Segundo os funcionários, antes da abordagem efetuam dois disparos, cujas 

cápsulas não foram localizadas, provavelmente, para impedirem a eventual 

evasão dos funcionários.

Logo após a explosão, deixam os dois funcionários rendidos e deitados no 

chão e fogem do local pelo mesmo caminho que fi zeram ao chegarem, tomando 

o cuidado de se esconderem quando percebem a passagem de um ônibus. Nessa 

ação subtraem o celular de um dos funcionários do Auto Posto.

Durante a instrução dos autos, duas testemunhas foram ouvidas e disseram 

ter visto horas antes., em um Posto desativado, dois veículos, cujos ocupantes 

agiam de modo suspeito. De acordo com tais testemunhas, um dos veículos era 

um Ford KA de cor prata ‘desbotado’’, cujas placas não foram anotadas e o outro 

era um GM-Astra, (...), cuja. pesquisa revelou estar registrado em nome da Igreja 

Universal.

Outra testemunha foi ouvida nos autos sob a proteção do Provimento n. 00-

32/00 e afi rmou ter reconhecido nas imagens do Auto Posto São José, um dos 

marginais que teria rendido os seus funcionários. Apesar dos marginais estarem 

disfarçados com capuz, referida testemunha mostrou muita confi ança ao afi rmar 

que o conhecia pela postura, modo de andar, mania de cocar a cabeça e porte 

físico (alto e meio corcunda) e pelas roupas que usava.

Tal testemunha apontou a pessoa como sendo o policial militar Josmar Alves 

Dias, qualificado através de ofício enviado pela Policia Militar, em resposta à 

indagação desta autoridade policial.

Também foi informado pela Polícia Militar que outro policial militar, também 

lotado na cidade de Várzea Paulista possui um veiculo Ford KA de cor prata 

“desbotado”.

Não podemos afi rmar por enquanto, que o veiculo seja o mesmo, contudo, 

as duas informações coincidem e convergem para a participação de policiais 

militares no roubo em investigação.

Do Pedido:

Diante do exposto, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o digno representante 

do Ministério Público:
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1. A decretação da prisão temporária, nos termos do artigo 1º, inciso I e III, 

letra c da Lei n. 7.960/1989, por cinco dias, prorrogável por igual período, com 

a expedição dos respectivos mandados de “prisão” sem prazo fi xado para o seu 

cumprimento, para que possamos cumpri-los no momento mais efi caz do ponto 

de vista da formação de provas, conforme prevê o artigo 2o, inciso II da Lei n. 

9.034/1995 (ação controlada - organização criminosa) de:

Josmar Alves Dias, (...) policial militar, (...)

A expedição de mandado de busca domiciliar nos termos do artigo 240, 

parágrafo 1º, letras b, d, e, f e h c.c. artigo 243 e 250, cujo cumprimento 

obedecerá as formalidades do artigo 250, lavrando-se no fi nal da diligência o auto 

circunstanciado, na forma do parágrafo 7º do artigo 245 do Código de Processo 

Penal, com a expedição dos mandados de busca sem prazo fi xado para o seu 

cumprimento, para que possamos cumpri-los no momento mais efi caz do ponto 

de vista da formação de provas, conforme prevê o artigo 2º, inciso II, da Lei n. 

9.034/1995 (ação controlada - organização criminosa), com o objetivo de proceder 

busca no endereço do policial militar acima (...), extensivo ao seu armário pessoal, 

junto ao 49º BPM-I, com o objetivo de encontrar a arma usada no crime (pistola de 

aço inox), o par de tênis branco com detalhes preto no calcanhar, a calça de agasalho 

cor cinza ou preto com listra branca, a camiseta nas cores cinza ou preta com detalhe 

em vermelho e a touca ninja, usadas durante o crime, conforme imagens gravadas, 

para posterior comparação.

(...)

Já o Parquet encampou o dito sob estes termos (fl . 57 - Apenso I):

Esta Promotoria de Justiça concorda com o pedido de prisão temporária dc 

Josmar Alves Dias, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Conforme indícios colhidos nestes autos de inquérito policial, o investigado 

está envolvido, em pelo menos um, crime de roubo à caixa eletrônico ocorrido 

neste Município e Comarca de Várzea Paulista. Ao que consta, o apontado autor 

faz parte do crime organizado especializado em delitos desta natureza.

Segundo consta dos autos, o investigado foi reconhecido nas imagens do Auto 

Posto São José como sendo um dos autores do delito, conforme se verifi ca de fl s. 

40.

Pelo exposto, para direcionamento das investigações, nada tenho, a opor, nos 

termos da Lei n. 7.960/1989, seja decretada a prisão temporária do apontado 

investigado. No mesmo sentido, não me oponho à expedição de Mandado de 

Busca e Apreensão, nos termos do requerido pela autoridade policial (fl s. 49), 

determinando-se a remessa posterior de auto circunstanciado.

Por fim, observo que há nestes autos de I.P. testemunha protegida pelo 

Provimento n. 32/00. Assim, requeiro à zelosa Serventia que providencie a retirada 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

784

da qualifi cação da referida testemunha, cujo depoimento encontra-se a fl s. 41, 

guardando-o em pasta própria.

Após a manifestação favorável do Ministério Público (fl . 57 - Apenso I), o 

magistrado singular assim decidiu (fl s. 58-59 - Apenso I):

1. Atendendo à representação da Autoridade Policial, ao parecer do Ministério 

Público e havendo fundados indícios de o representado ter praticado, em 

tese, o crime de roubo, e diante da imprescindibilidade da custódia provisória 

para as investigação policial, decreto a prisão temporária de Josmar Alves Dias 

com fundamento no art. Io, incisos 1 e 111, da Lei n. 7.960/1989. Nos termos 

do art. 2º, parágrafo 4o, da lei n. 7.960/1989, c.c. art. 2º, parágrafo 3º, da Lei n. 

8.072/1990, expeça-se mandado de prisão temporária, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias, prorrogável por igual período.

Anote-se no mandado que o preso temporário, a quem a autoridade Policial 

informará os direitos constitucionais, de acordo como o art. 2º, parágrafo 6o da 

Lei mencionada, deverá obrigatoriamente permanecer separado dos demais 

detentos, segundo o art. 3o da mesma lei, bem como que, decorrido o prazo de 

detenção temporária, deverá ele ser imediatamente colocado em liberdade.

Determino nos termos do art. 240, parágrafo 1o, alíneas b, e e h, do Código de 

Processo Penal, a busca no citado endereço, a fi m de se proceder à apreensão de 

qualquer elemento de convicção.

A Autoridade Policial deverá atentar para as formalidades descritas no art. 245, 

do Código de Processo Penal - especialmente seu parágrafo 7o, bem como para o 

disposto no art. 248 do mesmo diploma legal.

Sem prejuízo, nos termos do Provimento n. 32/00, providencie a retirada da 

qualifi cação da testemunha, fl s. 41, arquivando-se em pasta própria.

O mandado foi expedido, em 2.2.2012, nestes termos (fl . 61 - Apenso I):

A Doutora Flávia Cristina Campos Luders, Meritissima Juíza de Direito da 2a Vara 

Judicial da Comarca de Várzea Paulista - Estado de São Paulo na forma da lei,

Determina a autoridade policial á busca domiciliar à Rua Cizidio Soares dos 

Santos, 214 - Cidade Nova II, Várzea Paulista-SP, extensivo ao seu armário pessoal, 

junto ao 49º BPM-I, nos termos do artigo 240, § 1o, b, e e h, do Código de Processo 

Penal, a fi m de proceder à apreensão de qualquer elemento de convicção. A 

Autoridade Policial deverá atentar para as formalidades descritas no artigo 245 do 

Código de Processo Penal, especialmente § 7o, bem como para o disposto no art. 

248 do mesmo diploma legal.

Confi ram-se, ainda, os fundamentos declinados, em 6.6.2013, no aresto 

vergastado, verbis (fl s. 30-32):
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(...)

Não assiste razão ao paciente.

Nota-se que o delito objeto do processo em análise, qual seja, o de porte de 

arma de uso restrito, a depender do verbo núcleo que incide no caso, mostra-se, 

quanto à duração do momento consumativo, de natureza permanente, vez que a 

consumação se protrai no tempo, dependendo da vontade do agente.

Tem-se desta forma que enquanto a arma e o cartuchos estiverem sendo 

mantidos no domicílio do paciente, a consumação delitiva continua a ocorrer, até 

que algum ato cesse a permanência. Desta feita, temos aqui situação de delito 

permanente.

Guardada esta premissa de lado, passemos a analisar as situações nas quais 

pode se adentrar em um domicílio.

A inviolabilidade do domicílio é garantia fundamental, que busca resguardar 

os direitos à privacidade e intimidade, encontrando respaldo no artigo 5o, inciso 

XI da Constituição Federal.

Por tal dispositivo, apenas pode se mitigar mencionada garantia nos casos 

de fl agrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por ordem 

judicial. Acrescenta-se a tais situações uma óbvia, qual seja, a anuência do sujeito 

que permite a entrada em sua residência.

Ainda que se entenda que a decisão em apreço é eivada de nulidade, por não 

ter adequada fundamentação, há outra situação a ensejar a legalidade da busca e 

apreensão efetuada, conforme explicaremos adiante.

A situação de flagrante, oriunda do termo “flagrare” que significa arder, 

queimar, se mostra patente, não obstante sua ampliação pelo artigo 302 do 

Código de Processo Penal, no caso em que o sujeito está cometendo o delito há 

a situação mais elementar de fl agrante denominada pela doutrina de fl agrante 

próprio ou real.

No caso em apreço a não cessação da permanência delitiva enseja situação 

de constante prática criminosa e, em razão disso a qualquer momento é possível 

a prisão em fl agrante, ainda que para isso se deva invadir o domicílio do sujeito, 

pois foi justamente essa uma das situações em que o constituinte permitiu que se 

desse a entrada em domicílio alheio, conforme supra demonstrado.

O artigo 303 do Código de Processo Penal expressamente trata da possibilidade 

de prisão em fl agrante enquanto não cessar a permanência.

Destarte, a entrada no domicílio do paciente seria e é legítima, ainda que nula 

a decisão que determinou o mandado de busca e apreensão ou ainda que desde 

sempre não tivesse qualquer decisão que autorizasse tal ato, eis que a situação de 

fl agrante já tem o condão de legitimar a diligência em apreço.

Aliás, neste caso, não há que falar-se em nulidade pelo ato ter sido praticado 

por policial militar, visto que no caso de crime permanente, onde presente 
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o flagrante, não há usurpação de função pública, como alegou a combativa 

impetrante.

Nestes termos é o entendimento tranqüilo do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Portanto, não há que se falar em ilicitude da prova obtida, uma vez que a 

situação de fl agrante legitimou a entrada no domicílio “per sí” sendo despicienda 

decisão judicial que autorizasse tal conduta.

Por fim, a decisão determinou a busca e apreensão foi a mesma que 

determinou a prisão temporária em face da prática de crime de roubo. Logo, 

existindo indícios de que praticou crime de roubo, razoável se mostra a busca e 

apreensão para localização de produto de crime e elementos de convicção.

Logo, além dos motivos supra mencionados, ainda que sumariamente 

fundamentada, a decisão não se assoma ilegal.

Ante o exposto, denego a ordem.

De plano, pontue-se que o caso vertente não se assemelha ao julgado 

citado pelas causídicas no bojo recursal, HC n. 132.952-SP, pois naquela 

assentada constatou-se que o paciente foi preso em fl agrante após a expedição 

de mandado de busca e apreensão coletivo, “sem que houvesse suspeita específi ca 

que recaísse sobre a sua pessoa”, o que difere da hipótese dos presentes autos.

De fato, na espécie, o ora recorrente, cabo da polícia militar, fi gurou como 

suspeito pelo cometimento de delito contra o patrimônio, em especial, após 

informações prestadas por testemunha protegida, “Alfa” (fl . 45 - Apenso I).

Em minucioso exame dos autos, creio que não encontra fôlego o pleito 

defensivo.

Verifica-se que foi determinada a expedição do mandado de busca e 

apreensão sob singelas linhas, em boa verdade, mas não se vislumbra eiva em seu 

teor. Ao que se me afi gura, reportou-se o magistrado ao exauriente requerimento 

policial, bem como à manifestação ministerial, em franca motivação per 

relationem, e atendeu-se ao previsto no artigo 243 do Código de Processo Penal:

Art. 243. O mandado de busca deverá:

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a 

diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca 

pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifi quem;

II - mencionar o motivo e os fi ns da diligência;

III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fi zer expedir.
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E, em atenção ao inciso II da norma, citou o juiz o disposto no artigo 240, 

§ 1º, alíneas b, e e h, do Estatuto Processual Repressivo, com especial menção 

ao fato de a autoridade policial “proceder à apreensão de qualquer elemento de 

convicção” (fl . 61). Eis a redação da dita norma:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, 

para:

(...)

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

(...)

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

(...)

h) colher qualquer elemento de convicção.

Ou seja, observa-se que o magistrado agregou tópicos outros, não se 

circunscrevendo a mera referência aos documentos anteriores. E, ao mencionar 

o requerimento policial e a encampação ministerial, o juiz foi objetivo e 

sucinto a fi m de evitar possível tautologia em seu decisum, o que não confi gura 

constrangimento ilegal a ensejar o provimento recursal, haja vista que a técnica 

de motivação adotada encontra plena ressonância na jurisprudência deste 

Sodalício e do Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça, bem como a Corte 

Constitucional, há muito já sedimentaram o entendimento de que não há 

cogitar nulidade do acórdão por ausência de fundamentação ou ofensa ao artigo 

93, inciso IX, da Constituição Federal, se a instância ordinária, ao fundamentar 

o decisum, aliada à fundamentação própria, reporta-se à elementos informativos 

do inquérito policial ou mesmo à manifestação do Ministério Público, valendo-

se da denominada fundamentação per relationem, ou ainda, da motivação por 

referência ou por remissão.

Pronunciando-se acerca da citada técnica de fundamentação, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu-a compatível com o disposto no art. 93, inciso 

IX, da Magna Carta, consoante resulta de diversos precedentes fi rmados pela 

Suprema Corte:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo 

Penal. 3. Apropriação indébita. Condenação. 4. Suposta violação ao art. 93, 
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inciso IX, da CF. Decisão que reproduziu trecho da sentença condenatória. 5. 

Acórdão recorrido sufi cientemente motivado. Motivação per relationem. Validade. 

Precedentes. 6. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado n. 279 da Súmula 

do STF. 7. Suposta violação ao art. 5º, inciso LV, da CF. Alegação de ausência 

de intimação da data de julgamento da apelação. Inocorrência. 8. Ausência de 

argumentos capazes de infi rmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que 

se nega provimento.

(ARE n. 727.030 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado 

em 19.11.2013, processo eletrônico DJe-237 divulg 2.12.2013 public 3.12.2013)

Direito Processual Civil e Direito Civil. Veiculação de imagem sem autorização. 

Danos morais. Indenização. Suposta afronta aos arts. 5º, IV, IX e XIV, 93, IX, e 220 

da Carta Maior. Motivação referenciada (per relationem). Ausência de negativa 

de prestação jurisdicional. Acórdão regional em que adotados e transcritos os 

fundamentos da sentença lastreada no conjunto probatório. Súmula n. 279-STF. 

Interpretação de normas de âmbito infraconstitucional. Eventual violação refl exa não 

viabiliza o manejo de recurso extraordinário. Consoante pacifi cada jurisprudência 

deste Supremo Tribunal Federal, tem-se por cumprida a exigência constitucional 

da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar 

mão da motivação referenciada (per relationem). Precedentes. (...)

(AI n. 855.829 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 

20.11.2012, acórdão eletrônico DJe-241 divulg 7.12.2012 public 10.12.2012)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso que teve 

o seguimento negado monocraticamente. Possibilidade. Motivação per relationem. 

Legitimidade jurídico-constitucional dessa técnica de motivação. O julgamento 

monocrático de agravo de instrumento está expressamente previsto no art. 38 

da Lei n. 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal. Esta Corte já fi rmou o entendimento de que a técnica de motivação 

por referência ou por remissão é compatível com o que dispõe o art. 93, IX, 

da Constituição Federal. Não confi gura negativa de prestação jurisdicional ou 

inexistência de motivação a decisão que adota, como razões de decidir, os 

fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público, ainda que em fase 

anterior ao recebimento da denúncia. Agravo a que se nega provimento.

(AI n. 738.982 AgR, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado 

em 29.5.2012, acórdão eletrônico DJe-119 divulg 18.6.2012 public 19.6.2012)

Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, 

pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra 

compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A 

remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos 

(de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a 

pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão 
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apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, 

ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir.

(AI n. 825.520 AgR-ED-SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 12.9.2011). 

No mesmo diapasão, confi ram-se os seguintes julgados desta Corte:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Penal e Processual Penal. 

Corrupção passiva e fraude processual. Alegada omissão no acórdão recorrido. 

Ausência de indicação do dispositivo legal violado. Súmula n. 284-STF. 

Incidência. Fração de redução pela delação premiada e perda do cargo público. 

Fundamentação per relationem. Possibilidade. Diminuição da pena em 1/2 

(metade). Motivação concreta. Conclusão em contrário. Súmula n. 7-STJ. Perda do 

cargo público. Decisão devidamente motivada. Substituição da sanção reclusiva 

por restritivas de direitos e suspensão da execução da pena privativa de liberdade. 

Inovação recursal. Impossibilidade. Violação a dispositivo da Constituição. Via 

inadequada. Competência da Suprema Corte. Agravo improvido. Prescrição da 

pena privativa de liberdade em relação ao crime de fraude processual. Declaração 

de extinção da punibilidade nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

1. O recorrente deve indicar precisamente o dispositivo legal violado 

pelo acórdão recorrido. Não o fazendo, estará seu recurso deficientemente 

fundamentado, situação que atrai o óbice previsto na Súmula n. 284-STF. No 

caso, a defesa, a despeito de alegar que o acórdão impugnado foi omisso 

quanto à análise de teses expostas no recurso de apelação, não indicou qual o 

dispositivo legal violado, o que impede o provimento do agravo por defi ciência 

de fundamentação.

2. É admitida pela jurisprudência dos tribunais superiores a utilização de 

motivação per relationem, passando a fazer parte da fundamentação as peças 

referidas como suporte argumentativo. Na espécie, a Corte local encampou os 

fundamentos da sentença condenatória quanto à fração de redução pela delação 

premiada e a necessidade de decretação da perda do cargo público, inclusive, 

com a transcrição de trechos do édito condenatório, estando, pois, devidamente 

motivado.

(...)

9. Agravo regimental a que se nega provimento. Contudo, nos termos do art. 

61 do Código de Processo Penal, declaro extinta a punibilidade do agravante 

em relação ao crime de fraude processual pela prescrição superveniente da 

pretensão punitiva do Estado.

(AgRg no Ag n. 1.333.055-SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta 

Turma, julgado em 5.9.2013, DJe 11.9.2013)

Penal. Processo Penal. Habeas corpus. Homicídio culposo. Art. 302 do Código 

de Trânsito Brasileiro. Sentença condenatória mantida em sede de apelação. 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

790

Acórdão. Fundamentação per relationem. Suficiência, in casu. Art. 98, XI, da 

Constituição Federal. Ofensa não confi gurada. Ordem denegada.

1. Não há que se cogitar em nulidade de decisão judicial, por ausência de 

fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o 

julgador, ao fundamentar sua decisão, reporta-se à outra anteriormente prolatada, 

ou mesmo ao parecer do Ministério Público, transcrevendo integralmente as 

razões de decidir destes.

2. In casu, a i. Des.a. Relatora do apelo defensivo utilizou, como razões de 

decidir, a fundamentação exarada na sentença anterior, proferida pelo Juízo da 

Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Sul, evitando, assim, possível 

tautologia. Valeu-se a Corte de origem, deste modo, da denominada motivação 

por referência, por remissão ou “per relationem”, procedimento este que encontra 

plena ressonância na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, 

pelo que não há falar em nulidade do julgado por ausência de fundamentação.

3. Ordem denegada.

(HC n. 78.368-RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora 

convocada do TJ-PE), Sexta Turma, julgado em 9.8.2012, DJe 20.8.2012)

Habeas corpus. Corrupção ativa. Nulidade das interceptações telefônicas. 

Descabimento. Medida demonstrada necessária e efi caz.

Prorrogações devidamente motivadas. Fundamentação per relationem.

Prolongamento da medida necessário diante da complexidade do crime e 

do grande número de envolvidos. Imprescindibilidade para continuidade das 

investigações.

1. Inexiste ilegalidade na decisão que permite a quebra de sigilo telefônico, 

quando preenchidos os requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/1996.

2. Na hipótese, além de verifi cados fortes indícios de autoria, demonstrou-se 

que a prova, em toda sua extensão, não poderia ter sido obtida, de maneira efi caz, 

por outros meios, mas tão somente pelo monitoramento telefônico.

3. As decisões que deferiram a prorrogação possuem devida fundamentação, 

apesar de não apresentarem motivação exaustiva, pois se relacionam com a que 

autorizou o monitoramento das comunicações, passando a integrá-la - chamada 

fundamentação per relationem (HC n. 92.020-DF, Relator Min. Joaquim Barbosa, 

DJe de 8.11.2010).

4. A ocorrência de sucessivas prorrogações, durante, aproximadamente, sete 

meses, encontra justifi cativa na complexidade do crime e no grande número de 

envolvidos - 28 denunciados, bem como na demonstrada imprescindibilidade da 

medida para continuidade da investigação e elucidação do caso.

5. Ordem denegada.
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(HC n. 128.211-PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 

12.6.2012, DJe 29.8.2012)

No que tange ao cumprimento da medida por policiais militares, teço as 

seguintes considerações.

A Carta Magna assim dispõe sobre a atividade policial, em seu artigo 144, 

verbis:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, 

ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração 

de infrações penais, exceto as militares.

§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições defi nidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Dos dispositivos supracitados, apura-se que a segurança pública é dever do 

Estado e responsabilidade de todos, exercida em prol da preservação da ordem 

pública, que não fi gura como atributo exclusivo da polícia militar mas sim 

escopo de todos os órgãos estatais policiais.

Em termos organizacionais, almejando o alcance do fim precípuo, a 

Administração Pública estrutura-se para estabelecer as atribuições de cada ente. 

Pertine ressaltar que não há falar em exclusividade na atuação de um único órgão 

policial para cada atribuição, pois causa espécie a recusa de um policial a exercer 

o devido policiamento e o resguardo da ordem pública sob a alegação, tout court, 

de que não lhe incumbe certo proceder, ainda que relacionado ao cumprimento 

do dever estatal de combate às entidades criminosas. Exemplificando, o 

eventual exercício de policiamento ostensivo pela polícia civil é cabível, quando 

necessário, não se descurando de que o atributo constitucional fora destinado à 

polícia militar.
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Ainda sobre estruturação policial, é de ver que, atendendo a cânones de 

especialização, a polícia militar destinou policiais para, no seio da nominada 

Corregedoria, dotada de devidos recursos, empreender e/ou acompanhar 

algumas medidas constritivas quando o agente é integrante da corporação, como 

no caso, em que o suspeito é cabo da polícia militar.

Na espécie, ao que se é dado perceber, houve um requerimento do delegado 

da polícia civil para a medida de busca e apreensão, encampado pelo Parquet e 

autorizado pelo juízo criminal, em desfavor de agente que fi gurava como policial 

militar.

Sublinhe-se que, não obstante a subscrição dos autos pelos funcionários da 

Corregedoria Militar (fl s. 80 a 86 - Apenso I), a diligência foi supervisionada 

pela autoridade policial, consoante se depreende do ofício do delegado de 

polícia acostado à fl . 87 do Apenso I e à fl . 157 do Apenso II, que inclusive 

lavrou o auto de exibição e apreensão (fl s. 89-91 - Apenso I).

Assim, constata-se que inexiste qualquer pecha em dado proceder.

Ademais, registre-se que consta do auto de busca e apreensão domiciliar, 

de fl s. 84-86, a assinatura de uma das advogadas do increpado, Dra. Efi gênia 

Alves Dias, que não se insurgiu contra a realização da diligência tal como 

fora efetivada (fl . 86 - Apenso I). Aliás, a mesma causídica assinou o auto de 

exibição e apreensão (fl s. 89-91 - Apenso I), nada consignando sobre eventual 

irregularidade.

Portanto, a mim causa espécie a atuação da defesa, na contramão do que 

subscreveu outrora.

Nesse compasso, penso que feriria a boa-fé objetiva, na dimensão da 

vedação do venire contra factum proprium, promover-se a anulação pretendida.

De fato, ao meu sentir, é inaceitável que a defesa, após quedar-se inerte 

anteriormente, avente a nulidade em sede de recurso ordinário em remédio 

heroico.

A relação processual é pautada pelo princípio da boa-fé objetiva, da qual 

deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium (proibição 

de comportamentos contraditórios). Assim, diante de um tal comportamento 

sinuoso, não dado é reconhecer-se a nulidade.

Acerca do tema, esclareceu o Ministro Luis Felipe Salomão:
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O princípio segundo o qual a ninguém é dado contrariar os seus próprios 

atos, ou seja, agir contraditoriamente, tem matriz principiológica que remonta 

à Europa do início do século XX, a partir da obra Venire contra factum proprium 

- Studien in Römischen, Englischen und Deutschen Civilrecht, de Erwin Riezler, 

professor da Universidade de Freiburg, que extrai das fontes romanas, bem 

como das obras dos glosadores e pós-glosadores a idéia de nemo potest venire 

contra factum proprium (SCHERIBER, Anderson. A proibição de comportamento 

contraditório - Tutela da confi ança e venire contra factum proprium - 2 ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2007, p. 65).

Consiste tal princípio em diretriz pautada sobretudo na boa-fé, segundo a 

qual “a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua anterior 

conduta, quando essa conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons 

costumes ou a boa-fé, justifi ca a conclusão de que não se fará valer o direito, ou 

quando o exercício posterior choque contra a lei, os bons costumes ou a boa-fé” 

(Apud, NERI JUNIOR, Nelson. Código civil comentado (...), 6 ed. p.507). (Trecho do 

voto condutor do REsp n. 1.040.606-ES, Quarta Turma, julgado em 24.4.2012, DJe 

16.5.2012)

Tendo em vista o primado em foco, por meio do qual à ordem jurídica 

repugna a ideia de comportamentos contraditórios, seria inadequado, num 

plano mesmo de eticidade processual, a declaração da nulidade.

O princípio da vedação do venire contra factum proprium já foi aplicado 

pelo Supremo Tribunal Federal, na seara processual penal, verbis:

Cumpre destacar que, no sistema das invalidades processuais, deve-se 

observar a necessária vedação ao comportamento contraditório cuja rejeição 

jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em 

abono aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais.

Nesse diapasão, entendo que, levando em conta o fato de a defesa do paciente 

ter convergido para ocorrência da suposta nulidade — inversão da ordem de 

apresentação das alegações fi nais —, não pode, em momento posterior, visando 

a benefi ciar-se de seu primeiro ato, vir a requerer a anulação do julgamento. É 

que tal comportamento, para mim, é inequivocamente contraditório, devendo, 

portanto, ser refutado. Cabe enfatizar, ainda, que essa linha de raciocínio que 

venho expor está prevista expressamente no art. 565 do CPP, quando dispõe 

que nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para 

que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte 

contrária interesse.

Diante de todas essas considerações, meu voto é no sentido de denegar a 

ordem de habeas corpus. (fecho do voto condutor do HC n. 108.476, Relator Min. 

Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27.3.2012, processo eletrônico DJe-

073 divulg 13.4.2012 public 16.4.2012)
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Idêntica solução foi alcançada no HC n. 104.185, Relator: Min. Gilmar 

Mendes, Segunda Turma, julgado em 2.8.2011, DJe-170 divulg 2.9.2011 public 

5.9.2011 Ement vol-02580-01 pp-00063.

Nesta Corte, também, o princípio já foi aplicado no âmbito processual 

penal:

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Nulidade do acórdão. Exclusão das 

qualificadoras. Pedido do próprio réu. Comportamento contraditório. Venire 

contra factum proprium.

1. Embora o entendimento desta Corte seja no sentido de que as qualifi cadoras 

só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, se mostrarem 

absolutamente improcedentes, sob pena de invadir a competência constitucional 

do Conselho de Sentença, na espécie, não há como anular o acórdão que acatou 

pedido do próprio réu.

2. Portanto, a ninguém é dado vir contra o próprio ato, sendo vedado o 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

3. Ordem denegada.

(HC n. 121.308-MG, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador 

convocado do TJ-RJ), Quinta Turma, julgado em 6.12.2011, DJe 3.2.2012)

Habeas corpus. Peculato e formação de quadrilha. Arguição de suspeição de 

magistrado. Improcedência.

1. Improcede a alegação de suspeição do Juiz de primeiro grau pelo fato 

de haver se reunido com o acusado, atendendo a pedido deste, fora das 

dependências do fórum, em gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado.

2. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional estabelece, como um dos deveres 

do juiz, “tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os 

advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender 

aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência que 

reclame e possibilite solução de urgência.” (art. 35, IV, da Lei Complementar n. 

35/1975).

Mesmo no gozo de suas férias, nada mais fez o Juiz que atender a pedido da 

parte para que fosse atendida e ouvida.

3. Da dita reunião não se extraiu, pelos elementos de cognição contidos neste 

habeas corpus, aconselhamento jurídico levado a efeito pelo magistrado.

4. O fato de o encontro ter ocorrido fora das dependências do fórum, por si 

só, não acarreta a suspeição do magistrado, visto que o conteúdo e o alcance da 

conversação, presenciada, inclusive, pelo Procurador-Geral de Justiça, fi cou bem 

delineada nos autos, e, de seu conteúdo, não se constata a existência de palavra 

ou atitude comprometedora de isenção do juiz.
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5. Em direito processual, é vedado às partes a adoção de comportamentos 

contraditórios (nemo venire contra factum proprium).

Na espécie, foi o réu quem solicitou, com insistência, o encontro com o juiz. 

Inadmissível que, agora, pretenda acoimar o ato de suspeito.

6. Ordem denegada.

(HC n. 206.706-RR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 

27.9.2011, DJe 21.3.2012)

Nem cabe aqui mencionar ser indevido o fl agrante ocorrido quando do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão.

É de ver que o escopo da medida não era a localização de armas e munições, 

visto que somente esperava-se encontrar uma pistola de aço inox usada no delito 

de roubo circunstanciado, conforme especifi ca o requerimento policial (fl . 55 

- Apenso I). Ou seja, fortuitamente, encontrou-se mais do que o inicialmente 

previsto.

De se notar que o delito do artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 é permanente, 

ou seja, o estado de fl agrância persiste enquanto as armas e munições estiverem 

em poder do agente - artigo 303 do Código de Processo Penal.

Mostra-se, pois, devida a conduta policial em apreender os objetos ilegais 

encontrados, não se descurando da sua função pública, atuando prontamente ao 

descobrir novel crime quando em busca de elementos delitivos de outro feito, 

em cumprimento de medida judicial autorizada, de acordo com o anteriormente 

pontuado.

A propósito, confi ram-se estes julgados desta Casa de Justiça:

Ação penal originária. Recebimento da denúncia. Posse de arma de fogo de 

uso permitido, mas com registro vencido. Posse desautorizada de munição de uso 

restrito. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Denúncia pela prática dos 

crimes previstos no arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.

1. É permitido o recebimento da denúncia por delito diferente daquele 

capitulado equivocadamente na inicial acusatória, especialmente se considerado 

que o equívoco consiste em erro material que não prejudicou a defesa do 

acusado.

2. O acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da tipifi cação 

feita na denúncia.

3. A posse ilegal/irregular de armas e munições é crime permanente, cuja 

consumação se protrai no tempo, perdurando o fl agrante delito enquanto não cessar 

a permanência.
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4. A apreensão decorrente do conhecimento fortuito da posse ilegal/irregular das 

armas e munições não implica extrapolação ou nulidade do mandado expedido 

para a busca e apreensão de objetos referentes a crime diverso. O mandado foi 

adequadamente expedido, mas a apreensão decorreu do fl agrante constatado no 

interior da residência do acusado.

5. Não é inepta a denúncia que aponta a ação praticada pelo denunciado 

se a acusação indica o verbo do núcleo do tipo que foi executado no crime de 

conteúdo variado.

6. Para a confi guração do tipo subjetivo do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, basta 

que se apresente o dolo genérico do agente possuidor da arma de fogo em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

7. A análise das alegações do denunciado concernentes à inexistência do dolo 

de “possuir arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar” necessita de prova da situação concreta para que se 

constate a inexistência do elemento subjetivo do tipo, que, a princípio, aparenta 

estar presente.

8. A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada da arma 

de fogo, revela crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se perfaz com a 

simples posse da munição, sem a devida autorização pela autoridade competente, 

sendo desnecessária lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico.

9. No que diz respeito à posse de munições e de armas de fogo de uso restrito, 

os magistrados e os que a eles se equiparam estão sujeitos à disciplina da Lei n. 

10.826/2003 e regulamentos específi cos.

10. O fato de o denunciado ser militar da reserva remunerada não dispensa a 

autorização nem exime o denunciado de submeter-se às regras para possuir os 

artefatos de uso restrito com os quais foi fl agrado.

11. Considera-se incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 aquele que possui 

arma de fogo de uso permitido com registro expirado, ou seja, em desacordo com 

determinação legal e regulamentar.

12. Considera-se incurso no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 aquele que detém a 

munição de uso restrito sem autorização e sem registro da arma correspondente 

no Comando do Exército, contrariamente à determinação legal e regulamentar.

13. Constatada a verossimilhança de que há conduta típica e havendo indícios 

de autoria e materialidade do delito, tudo devidamente embasado por elementos 

probatórios sufi cientes, deve ser recebida a denúncia oferecida contra o acusado.

14. Denúncia recebida quanto à prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 

da Lei n. 10.826/2003.

(APn n. 686-AP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado 

em 18.12.2013, DJe 5.3.2014)
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Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso ordinário. 

Impossibilidade. Respeito ao sistema recursal previsto na Carta Magna. Não 

conhecimento.

1. De acordo com o disposto no artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição 

Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar, mediante recurso 

ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais e pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão for denegatória.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 

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

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

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

Corte em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que deve 

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

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

locomoção.

3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento 

jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se 

analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício.

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ou posse ilegal de arma 

de foro de uso restrito (artigos 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003). Alegada nulidade da 

prova obtida com a busca e apreensão realizada. Mandado referente à residência de 

pessoa diversa do paciente. Documento que já estaria vencido. Flagrante de crime 

permanente. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Eiva 

não caracterizada.

1. Apesar de o mandado de busca e apreensão se referir somente à residência 

de pessoa conhecida como Germano de Souza, e haver sido expedido no dia 

23.8.2011, com prazo de validade de 20 (vinte) dias, tendo sido cumprido em 

16.9.2011, tais fatos são insufi cientes para macular a prova obtida por ocasião do 

ingresso dos policiais na residência do paciente, que foi preso em fl agrante pela 

prática de crimes de natureza permanente, quais sejam, os previstos nos artigos 

12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.

2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de fl agrante 

de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em 

ilicitude das provas obtidas (Doutrina e jurisprudência).

Apontado ingresso na residência do paciente no período noturno.

Inexistência de provas de que o acusado não teria autorizado a entrada dos 

policiais em sua casa. Situação de fl agrante delito.

Possibilidade de busca, apreensão e custódia do agente ainda que durante a noite. 

Constrangimento ilegal não evidenciado.
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1. Na hipótese em apreço, inexistem nos autos quaisquer informações de que 

o paciente tenha se insurgido contra a realização de busca em sua residência no 

período noturno, tampouco de que os policiais tenham ingressado na sua casa 

sem a sua autorização.

2. Da leitura dos depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante, 

notadamente o do acusado, que estava acompanhado de seu advogado, não se 

constata qualquer ilegalidade na revista feita em sua moradia e que resultou na 

sua custódia.

3. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que nos casos de fl agrante 

de crimes permanentes, como os tratados no presente writ, é permitido 

o ingresso na residência do acusado ainda que durante o período noturno, 

não se vislumbrando, com tal procedimento, ofensa às normas constitucionais 

infraconstitucionais pertinentes. Precedentes do STJ.

Busca e apreensão realizada por agentes desprovidos de atribuição para o ato. 

Alegação fundada em matéria jornalística. Flagrante conduzido e testemunhado por 

policiais militares. Possibilidade de qualquer do povo efetuar a prisão em fl agrante 

delito. Inocorrência de nulidade.

1. Não procede a afi rmação de que os executores do mandado de busca e 

apreensão não teriam atribuição para cumpri-lo, uma vez que tal alegação se 

encontra amparada unicamente em cópia de reportagem jornalística, pois os 

dados nela contidos não são dotados de fé pública, tratando-se de um relato, 

muitas vezes parcial, acerca de determinado acontecimento.

2. Ademais, há que se considerar que o condutor do fl agrante, assim como 

a testemunha, são policiais militares lotados na 5ª CIA do 4º BPM, não havendo 

nos autos evidências de que agentes do IBAMA ou policiais ambientais tenham 

participado das diligências.

3. Em arremate, vale assinalar que ainda que a busca e apreensão na casa 

do paciente e a sua custódia tivessem sido efetivadas por policiais ambientais 

ou agentes do IBAMA, não se poderia considerar tais pessoas desprovidas de 

atribuição para as medidas, porque, como já ressaltado à saciedade, a hipótese 

cuida de fl agrante de crimes permanentes, sendo que o artigo 301 do Código 

de Processo Penal autoriza qualquer do povo a prender quem quer que seja 

encontrado em situação fl agrancial.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 244.016-ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

16.10.2012, DJe 5.11.2012)

Criminal. Habeas corpus. Tráfi co de drogas. Prisão em fl agrante convertida em 

preventiva. Apreensão realizada pela Polícia Militar. Nulidade não evidenciada. 

Mandados de busca e apreensão requisitados pelo Ministério Público. 

Legitimidade. Droga depositada na residência do paciente. Estado fl agrancial 
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configurado. Crime permanente. Liberdade provisória. Gravidade do delito. 

Suposições abstratas. Ausência de fundamentação idônea. Artigo 44 da Lei n. 

11.343/2006. Inconstitucionalidade do óbice declarada pelo plenário do STF. 

Ordem concedida.

I. Hipótese na qual policiais militares, durante o cumprimento de mandado de 

busca e apreensão na residência de corréu, foram por ele informados que o ora 

paciente seria o fornecedor das drogas apreendidas e, em seguida, dirigiram-se 

à sua casa, onde foi localizada quantidade expressiva de entorpecentes, além de 

uma balança de precisão.

II. Tratando-se de crime permanente, torna-se despicienda a expedição de 

mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar na 

residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fi m de fazer cessar 

a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.

III. Embora a controvérsia acerca do poder investigativo do Parquet ainda 

penda de solução defi nitiva no Supremo Tribunal Federal, esta Turma esposou 

entendimento no sentido de ser o Ministério Público, como titular da ação penal, 

competente para promover a colheita de informações e documentos com vistas 

ao oferecimento de posterior denúncia, sem que tenha sido vislumbrada qualquer 

irregularidade no procedimento adotado nos autos (Precedente).

IV. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas 

quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao 

princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob 

pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação defi nitiva.

V. Na hipótese, a decretação de prisão preventiva se fundou na necessidade 

de se preservar a ordem pública em razão da gravidade abstrata do delito e à 

suposta periculosidade do agente, dissociadas de qualquer elemento concreto, 

bem como na vedação legal do art. 44 da Lei n. 11.343/2006.

VI A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência 

de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como o juízo 

valorativo sobre a gravidade genérica do crime imputado ao paciente e sua 

periculosidade abstrata, não constituem fundamentação idônea a autorizar 

a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da 

confi guração dos requisitos do art. 312 do CPP.

VII. O Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade 

provisória”, constante do art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, assim, não é cabível 

a manutenção da prisão preventiva aos crimes de tráfi co de entorpecentes, em 

face do óbice legal afastado.

VIII. Deve ser cassado o acórdão atacado, bem como o decreto prisional 

proferido nos autos, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, 

sem prejuízo de que seja decretada novamente a custódia, com base em 

fundamentação concreta.
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IX. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.

(HC n. 233.302-SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

12.6.2012, DJe 20.6.2012)

Habeas corpus. Tráfico de substância entorpecente. Absolvição. Apelo 

ministerial provido. Condenação. Apontada nulidade da prisão em fl agrante do 

paciente. Ingresso na residência do acusado sem autorização e sem mandado 

judicial. Ausência de documentação comprobatória das supostas máculas. 

Necessidade de prova pré-constituída. Autorização expressa mencionada na 

denúncia. Flagrante de crime permanente. Desnecessidade de expedição de 

mandado de busca e apreensão. Constrangimento ilegal não evidenciado.

1. Não há na impetração a cópia do auto de prisão em fl agrante, documento 

a partir do qual seria possível a análise da alegada eiva dos elementos de 

prova colhidos na oportunidade, quedando-se isoladas as afi rmações contidas 

mandamus.

2. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, 

devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos 

que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento 

ilegal suportado pelo paciente.

3. Ademais, deve-se frisar que a denúncia mencionou que foi franqueada 

a entrada dos policiais na residência, circunstância que afasta a apontada 

ilegalidade do ato.

4. Não fosse isso, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se 

trata de fl agrante de crime permanente, podendo-se realizar a apreensão sem 

que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina e jurisprudência.

Desconstituição do édito repressivo. Necessidade de revolvimento aprofundado 

de matéria fático-probatória. Impossibilidade na via estreita do writ. Condenação 

fundamentada no depoimento de policiais militares. Meio de prova idôneo. 

Fragilidade do conjunto probatório não demonstrada. Ordem denegada.

1. Para se desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria 

necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via 

estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal 

brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir 

pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais 

responsáveis pela prisão em fl agrante do acusado constitui meio de prova idôneo 

a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no 

âmbito do devido processo legal.

3. Ordem denegada.

(HC n. 223.715-SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

2.2.2012, DJe 15.2.2012)
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Habeas corpus. Quadrilha e corrupção ativa (artigos 288 e 333 do Código 

Penal). Apontada discrepância entre os ofícios enviados às operadoras de 

telefonia e as decisões judiciais que autorizaram as interceptações telefônicas. 

Inocorrência. Requerimento expresso de fornecimento de contas reversas e dados 

cadastrais pelo Ministério Público. Pedido deferido pelo magistrado. Nulidade 

não confi gurada.

1. Extrai-se dos autos que desde a primeira manifestação do Ministério Público 

no sentido de obter dados telefônicos sigilosos, foram requeridas cópias de 

contas reversas, que nada mais são do que o detalhamento dos números a partir 

dos quais foram efetuadas ligações para determinado telefone, providência 

reiterada nas demais solicitações de diligências feitas pelo órgão ministerial.

2. A identifi cação dos terminais que mantiveram contato com os telefones 

interceptados, além do fornecimento dos respectivos dados cadastrais, 

constituíram medidas que foram efetivamente autorizadas pela decisão judicial, 

que acolheu todos os pedidos formulados pelo Parquet, dentre os quais se inseria 

o envio, por parte das operadoras de telefonia, das contas reversas de vários 

números, que, como dito alhures, constituem o detalhamento das linhas a partir 

das quais foram efetuadas ligações para determinado telefone.

3. Não há que se falar, portanto, em nulidade das informações cadastrais do 

paciente obtidas a partir da identifi cação de conversas que manteve com corréu 

cujo sigilo das comunicações telefônicas estava afastado, e que culminaram com 

a interceptação de seu telefone e com a sua inclusão nas investigações e na ação 

penal em questão.

4. Em arremate, frise-se que o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal 

assegura o sigilo das comunicações telefônicas, nas quais, por óbvio, não se 

inserem os dados cadastrais do titular de linha de telefone celular. Precedente.

Interceptações telefônicas realizadas pela Coordenadoria de Inteligência do 

Sistema Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio 

de Janeiro - CISPEN. Apontada incompetência do órgão para efetivar a medida, cuja 

atribuição seria exclusiva da autoridade policial. Inexistência de ofensa ao artigo 6º 

da Lei n. 9.296/1996. Constrangimento ilegal inexistente.

1. Dos artigos 6º e 7º da Lei n. 9.296/1996, não há como extrair que a autoridade 

policial seja a única autorizada a proceder às interceptações telefônicas, até 

mesmo porque o legislador não teria como antever, diante das diferentes 

realidades encontradas nas unidades da Federação, quais órgãos ou unidades 

administrativas teriam a estrutura necessária, ou mesmo as maiores e melhores 

condições para executar a medida.

2. Esta Corte Superior já decidiu que não se pode interpretar de maneira 

restrita o artigo 6º da Lei n. 9.296/1996, sob pena de se inviabilizar a efetivação de 

interceptações telefônicas.

3. Na hipótese dos autos, no pedido de interceptação formulado pelo 

Ministério Público, o próprio órgão ministerial indicou o Centro de Inteligência 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

802

do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro - CISPEN como responsável 

pelo monitoramento e gravação das comunicações telefônicas, o que foi deferido 

pelo Juízo, constando expressamente dos ofícios expedidos.

4. Verifi ca-se, ainda, que embora a CISPEN tenha centralizado a efetivação 

das interceptações telefônicas, houve a participação de delegado de polícia nas 

diligências.

Busca e apreensão realizada por policiais militares. Arguição de necessidade de 

efetivação da medida por autoridade policial.

Indigitada ofensa ao artigo 144 da Constituição Federal. Mácula não constatada. 

Ordem denegada.

1. Da decisão judicial que autorizou a busca e apreensão e do respectivo 

mandado não se retira a exclusividade da execução da medida por autoridade 

policial, a quem inclusive se franqueia a requisição de auxílio.

2. A realização de busca e apreensão por policiais militares não ofende o artigo 

144 da Constituição Federal, não podendo ser acoimada de ilícita a prova que 

resulte do cumprimento do mandado por referidas autoridades. Precedentes do 

STF.

3. Ordem denegada.

(HC n. 131.836-RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

4.11.2010, DJe 6.4.2011)

Portanto, a insurgência não se mostra em consonância com o entendimento 

deste Superior Tribunal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 49.120-RJ (2014/0153478-2)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Luciano Delgado Botelho (preso)

Advogados: Antonio Pedro Melchior e outro(s)

     Leonardo dos Santos Rivera

Recorrido: Ministério Público Federal
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EMENTA

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Operação 

Replay. Concussão e formação de quadrilha. Denúncia. Inépcia. 

Inexistência. Fatos adequadamente narrados. Ocorrência. Exercício 

da ampla defesa. Possibilidade. Prisão preventiva. Fundamentação. 

Gravidade do crime. Modus operandi delitivo. Periculosidade do 

acusado. Renitência criminosa. Fuga do distrito da culpa. Elementos 

concretos a justifi car a medida. Fundamentação idônea. Ocorrência. 

Exame de sanidade mental. Determinação pelo Tribunal a quo. 

Encarceramento para o aguardo do laudo. Razoáveis indícios de 

distúrbio mental. Aguardo da resultado da perícia e da manifestação 

judicial no próprio hospital psiquiátrico ou equivalente. Possibilidade. 

Princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. Recurso 

desprovido. Ordem concedida de ofício.

1. Não há como reconhecer a inépcia formal da denúncia se a 

descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma sufi ciente ao 

exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias 

relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da 

acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal.

2. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados 

concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em 

elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, 

o modus operandi delitivo, a renitência criminosa, a periculosidade do 

agente e a fuga do distrito da culpa, cifrados em sofi sticado esquema de 

obtenção de informações privilegiadas, concernentes a investigações 

policiais, com a utilização delas para veicular concussão, servindo-se o 

increpado da função pública para constranger as testemunhas/vítimas, 

demonstrando-se, assim, a necessidade da prisão para a garantia da 

ordem pública e aplicação da lei penal.

3. Determinada pelo Colegiado de origem a submissão do réu ao 

exame de sanidade mental, sem prejuízo do cumprimento do decreto 

constritivo, mostra-se possível, em atenção aos brocardos da dignidade 

da pessoa humana e da razoabilidade, que o acusado, diante de fortes 

indícios de que seja portador de algum distúrbio de saúde, não aguarde 

no cárcere o resultado do exame, mas sim na própria instituição 

psiquiátrica ou equivalente, no Estado no qual reside.
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4. Porventura o réu não compareça para a submissão ao exame, 

cabível novel viço ao decreto de prisão preventiva.

5. Recurso a que se nega provimento. Ordem concedida, de 

ofício, a fi m de que, após se apresentar para o exame de sanidade 

mental, o recorrente aguarde o resultado do laudo no próprio Hospital 

Psiquiátrico ou equivalente, localizado no Estado do Espírito Santo, 

até a subsequente apreciação do juiz sobre a perícia realizada, sendo 

facultado que se lhe revigore o decreto constritivo, acaso o réu não 

compareça para a submissão ao exame.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: A 

Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, expedindo, 

contudo, ordem de ofício, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os 

Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), Rogerio Schietti Cruz, Nefi  

Cordeiro e Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ-SP) votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 18 de novembro de 2014 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 3.12.2014

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de recurso 

ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Luciano Delgado 

Botelho, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região (HC n. 0000896-60.2014.4.02.0000.

Colhe-se dos autos que, após defl agração da “Operação Replay” pela Polícia 

Federal, o paciente, policial federal, foi denunciado, juntamente com outros 10 

(dez) acusados, pela prática, em tese, das condutas delituosas tipifi cadas nos 

artigos 288 e 316, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (fl s. 144-175) - 

Processo n. 0012453-04.2013.4.02.5101, da 8ª Vara Federal Criminal da Seção 

Judiciária do Rio de Janeiro-RJ.
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O Juízo de primeiro grau decretou sua prisão preventiva em 17.12.2013 

(fl s. 177-223).

Irresignada, a defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, 

que denegou a ordem, na data de 18.3.2014, em acórdão assim sumariado (fl . 

295):

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus 

comissi delicti e periculum libertatis.

I - Se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, decorre de 

decisão amparada por observar as formalidades legais que disciplinam a adoção 

dessa providência extrema, assim como lastreada em fundamentação vasta e 

idônea acerca do fumus comissi delicti e do periculum libertatis exigidos pelo artigo 

312 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade ou constrangimento ilegal a 

ser sanado no writ.

II - Ordem denegada.

Opostos aclaratórios, restaram parcialmente acolhidos, sendo o aresto 

sintetizado deste modo (fl . 373):

Direito Processual Penal. Habeas corpus. Embargos de declaração. Omissão 

caracterizada. Demais vícios formais que não se confi guram.

I - Confi gurada a omissão no julgamento no que toca à inépcia da denúncia 

quanto à imputação do crime de quadrilha, devem os embargos de declaração 

ser providos a fi m de supri-la, afastando-se tal arguição da defesa.

II - Se os demais vícios formais não se configuram, apresentando-se 

a irresignação do paciente quanto à decisão de mérito propriamente dito, o 

provimento do recurso integrativo é apenas parcial.

III - Recurso parcialmente provido.

Daí o presente recurso, no qual assere o recorrente que não estaria inserido 

nos dois eventos narrados na incoativa, dias 1º.4.2013 e 9.4.2013, pois apenas 

compareceu à residência do empresário/vítima, em 3.4.2013, a fi m de examinar 

algumas imagens do circuito interno de vigilância, reconhecendo que uma das 

pessoas que estiveram lá em 1º.4.2013 seria policial federal.

Alega a ocorrência de inépcia formal da denúncia, quanto ao delito de 

quadrilha, eis que “não há nenhuma circunstância ou fato descrito pelo órgão 

acusador que justifi que essa imputação” (fl . 385).
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Defende que a exordial acusatória carece da descrição das elementares 

do tipo penal de permanência e estabilidade, restando pautada somente na 

participação, em tese, no delito de concussão, supostamente praticado no dia 

9.4.2013.

Sublinha não se descurar que o crime de quadrilha é delito autônomo, mas 

a narrativa do Parquet deve primar pela descrição delitiva, da qual somente se 

depreende o crime de concussão em concurso de agentes.

Sustenta, ainda, a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de 

que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva.

Consigna que inexistiu proporcionalidade entre as circunstâncias do fato 

atribuído e a gravidade da medida extrema.

Registra que a gravidade abstrata do delito não se afi gura elemento apto 

para a decretação da custódia cautelar, nem mesmo conjecturas do julgador se 

prestam a tanto.

Ressalta que o acusado “é portador de distúrbios psiquiátricos, estando, 

inclusive, afastado de suas funções por motivos de saúde” (fl . 394).

Enaltece que o réu foi vítima de tortura psicológica, sendo encarcerado em 

cela comum, com outros presos, dos quais se destaca um trafi cante internacional 

de drogas.

Menciona que “o quadro de saúde mental do paciente também era 

conhecido da autoridade policial e sua indicação, consta, inclusive, dos autos da 

medida cautelar de interceptação telefônica” (fl . 395).

Pontua que o increpado reside no Espírito Santo, cujo domicílio era 

conhecido da Polícia Federal, não se sustentando a assertiva de que não se 

apresentou para o cumprimento do decreto constritivo.

Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto “para que o recorrente 

realize o exame de sanidade mental em qualquer Hospital Penal Psiquiátrico 

público do Estado do Espírito Santo, local em que reside, sem que deva esperar 

o resultado encarcerado no complexo penitenciário Bangu” (fl . 398).

No mérito, pugna pelo reconhecimento da inépcia formal da peça 

acusatória, quanto ao crime de quadrilha, e pela revogação da sua segregação 

cautelar com ou não a adoção de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do 

Código de Processo Penal).
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Interposto o presente recurso no período de férias forenses, o então Vice-

Presidente desta Corte, Ministro Gilson Dipp, no exercício da Presidência, 

indeferiu o pedido liminar (fl s. 418).

Com vista dos autos, o Ministério Público Federal opinou, em parecer 

da lavra da Subprocuradora-Geral Aurea Maria Etelvina (fl s. 423-441), pelo 

desprovimento recursal, mas pela concessão de ordem, de ofício, a fi m de se 

verifi car a “situação de saúde do paciente, para posterior análise pelo Juízo de 1º 

grau”.

Em petição de fl s. 445-464, o requerente informa a perda parcial do objeto 

recursal e pleiteia a reconsideração do decisum que indeferiu o pedido liminar.

Assevera que, após a negativa do juiz singular em instaurar o incidente 

mental do réu, novel mandamus foi ajuizado, cuja ordem foi concedida, em 

7.10.2014, para submeter o acusado a exame pericial em um dos hospitais 

psiquiátricos do Espírito Santo. O aresto foi assim sintetizado (fl . 463):

Penal. Habeas corpus. Incidente de insanidade mental. Réu foragido.

1 - Trata-se de habeas corpus objetivando determinar à 8ª Vara Federal Criminal 

do Rio de Janeiro a instauração do incidente de insanidade mental do paciente, 

requerendo a realização do “exame médico-legal em qualquer Hospital Penal 

Psiquiátrico Público no Estado do Espírito Santo”.

2 - Os documentos acostados aos presentes autos apontam para a existência 

de quadro de enfermidade mental do réu, motivo pelo qual o exame pleiteado 

pelos impetrantes deverá ser realizado, sem o prejuízo do cumprimento do 

decreto de prisão cautelar exarado em desfavor do réu.

3 - A realização do exame deverá acontecer no Espírito Santo, sendo este o 

Estado em que deverá permanecer recolhido quando se apresentar, haja vista ser 

o local em que residem seus familiares.

4 - Ordem concedida.

Ressalta que, como o acórdão manteve a determinação do recolhimento 

do recorrente à prisão, mesmo após ser determinada a feitura do laudo, persiste 

a necessidade de que o acusado aguarde “a conclusão dos laudos periciais 

psiquiátricos sem ser submetido ao complexo penitenciário” (fl . 448).

Enfatiza que “a insistência em submeter o acusado ao cárcere, antes da 

conclusão dos laudos, é contraditória com a preocupação judicial em preservar a 

sua saúde psíquica” (fl . 449).
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Ao fi nal, requesta a reconsideração do indeferimento da liminar, para que 

“aguarde a realização destes laudos em liberdade ou, alternativamente, em local 

compatível com o seu aparentemente precário estado de saúde (domicílio)” 

(fl . 448), ou mesmo lhe seja “concedida uma medida cautelar diversa à prisão 

preventiva” (fl . 450).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): De início, 

cumpre salientar que esses autos foram a mim distribuídos por prevenção ao 

HC n. 285.855-RJ, impetrado em favor de corréus, cujo seguimento foi negado, 

com espeque na Súmula n. 691 do Pretório Excelso.

A questão trazida a deslinde no presente recurso cinge-se à alegação de 

inépcia forma da incoativa, no tocante ao delito de quadrilha, à ausência de 

fundamentação idônea para o encarceramento provisório do recorrente e à 

necessidade de submissão do acusado ao exame de sanidade mental.

Das alegações constantes desta impetração, ater-me-ei primeiramente à 

menção sobre a inépcia da denúncia.

Para melhor análise da matéria sub judice, pertinente se faz reproduzir os 

termos da exordial acusatória, datada de 16.12.2013, verbis (fl s. 148-173):

(...)

Inicialmente, impende assinalar que contexto fático subjacente à espécie, 

em cujo âmbito teve início e se desenvolveu a chamada operação replay é 

gravíssimo, na medida em que põe em evidencia que os agentes da polícia federal 

Luciano Delgado Botelho, matr. 1860, Gerson Ribeiro da Costa, matr. 3495, José 

Carlos da Silva Dias, matr. 1598 e Márcio dos Santos Costa, matr. 2521, associados 

em bando, levaram a efeito a ação tipifi cada no artigo 316 do Código Penal - 

concussão -, em face do empresário Cláudio José de Oliveira. Como se verá, a 

investida criminosa dos referidos agentes públicos contou com a intervenção 

de outras pessoas estranhas ao Departamento de Polícia Federal (DPF), tais 

como Rony, ex-policial militar, e David, inspetor da polícia civil, e emergiu de 

uma situação pretérita, igualmente reprovável, reveladora da conduta descrita 

no artigo 158 do CP - extorsão -, desta feita protagonizada por Clayton da Silva, 

policial civil em atividade, Ronaldo da Cruz Vaz e Alfredo Silva Neto, estes últimos 

sócios da empresa Olecramtelecom Assessoria Monitoramento e Investigação Ltda., 

CNPJ 00624779000116, em detrimento do já mencionado empresário Cláudio 
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José de Oliveira. Afora a identidade comum do sujeito passivo imediato, as 

práticas criminosas em referência - concussão e extorsão -, guardam entre si 

pontos de interseção sufi cientes para inseri-las em inegável contexto de conexão 

probatória, nos termos do artigo 76, III, do Código de Processo Penal. Antes de 

arrostá-las, algumas considerações acerca do início e do deslinde dos trabalhos 

investigatórios são necessárias.

Vejamos.

Do Início da Investigação

Em 4.6.2013, a partir das conclusões do relatório de investigação prévia n. 

10/2013 (f. 82-88 do IPL n. 007/2013), o Departamento de Polícia Federal, por 

intermédio de sua Coordenação Assuntos Internos (COAIN), houve por bem 

instaurar o Inquérito Policial n. 007/2013, no propósito de apurar os contundentes 

fatos relatados por Cláudio José de Oliveira e corroborados por sua esposa 

Lucinara da Silva Oliveira (vide f. 17-25 do IPL).

A dinâmica dos acontecimentos, tal como a autoridade policial intui dos 

depoimento prestados por Cláudio e por sua esposa, foi circunstanciadamente 

exposta na representação de f. 11-19 dos autos da cautelar. Reproduzo-a em 

parte:

“Da síntese das oitivas de Cláudio e Lucinara da Silva Oliveira (esposa deste), 

temos que o empresário teria sido abordado por 02 (dois) supostos policiais 

federais, de uma equipe de 04 (quatro), em 1º.4.2013 no Posto do DETRAN-RJ, na 

Barra da Tijuca, Nesta ocasião foi-lhe apresentado um suposto Mandado de Busca 

e Apreensão em desfavor do mesmo, a ser cumprido em sua residência.

Ato contínuo, Cláudio, Alexandre Sant’ Anna da Conceicao, motorista deste, 

(usuário dos terminais 2134158151, 2180540197, 2181503236, 2199278151, 

2131288151 e 2178209795), e mais dois seguranças particulares, ademais dos 

supostos policiais federais, deslocaram-se até a residência daquele, localizada à 

Av. Lúcio Costa n. 3650, BI. 01, Apt. 407 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ. Durante 

o cumprimento daquela suposta ordem judicial, os ditos policiais teriam dito que 

o alvo principal da investigação seria Marcos Soares de Oliveira, contratante de 

Cláudio.

Findo os trabalho de busca, nada tendo sido regularmente arrecadado 

ou apreendido, a não ser a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) da qual 

foi posteriormente constatada a falta por Lucinara, foi exigida a soma de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) peia não atuação da equipe. Após negociações, 

esta quantia foi reduzida para RS 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), a 

serem pagos em 07 (sete) dias.

Todavia, a titulo de garantia de que o pagamento seria feito, os supostos 

policiais federais exigiram a entrega do veiculo Mercedes Bens SLK-200, 
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2009/2010, cor preta, Placas (...), e respectiva documentação, (CRLV e DUT em 

branco) de propriedade de Cláudio, o que foi feito.

Não bastasse o ocorrido, os supostos policiais federais ainda almoçaram as 

custas de Cláudio na Churrascaria Barra Grill, acompanhados deste e de seus 

seguranças.

Posteriormente, todo este histórico de fatos foi reportado a David Pereira 

Almeida, Policial Civil do Rio de Janeiro-RJ, lotado na Divisão Anti-Sequestro, que 

atua como chefe da segurança de Cláudio, (usuário dos terminais 2173761226, 

2133476455 e 2178367902) o qual também passou a acompanhar a situação.

Dentre os supostos policiais federais que abordaram a vítima, um destes se 

apresenta como Dr. Roberto, o qual chefi ou aquela atuação. Este passou a manter 

contato com Cláudio através do e-mail (...), pelo terminal (21) 6940(...), bem como 

por indeterminada pessoa de sua confi ança através do terminal (21) 6980 (...), 

orientando ainda que tal contato deveria se dar utilizando-se uma linha pré-paga, 

habilitada exclusivamente para este fi m.

Nestes contatos foi agendado o pagamento da quantia de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinqüenta mil reais) para o dia 9.4.2013, através de um motociclista 

que passaria em local e horário a ser marcado por Roberto. Este último ainda 

indicaria onde o veiculo retido em garantia poderia ser encontrado.

No dia 3.4.2013 Cláudio foi apresentado por David a Delgado, o qual se 

apresentou como Delegado de Policia Federal. Este suposto policial compareceu 

ao condomínio da vítima a fi m de verifi car as imagens dos outros policiais que 

realizaram aquela abordagem, confi rmando tratar-se de policial federal o citado 

Roberto.

Entretanto, no dia 9.4.2013, momentos antes do encontro marcado para 

efetivar o pagamento, Cláudio foi novamente abordado, desta vez por três 

supostos policiais federais, a bordo de um Renault Megane, cor preta, placa 

não identificada e uma Viatura Ostensiva da Polícia Federal com a placa (...), 

posteriormente identifi cada como sendo uma Pajero Dakar da Delegacia de Dia 

da SR/DPF/RJ.

Observa-se que nesta nova abordagem estes supostos policias demonstraram 

ter ciência da abordagem anterior, que Cláudio ia entregar determinada quantia e 

documentação àquela equipe. Teriam dito ainda que monitoravam suas ligações 

telefônicas há cerca de 06 (seis) meses.

Cláudio relatou ainda que, no curso desta abordagem, a qual deu-se em local 

ermo, afastado, sofreu agressões físicas por dois supostos policiais federais, sendo 

que um deles ainda fez menção de sacar a arma, em gesto intimidatório.

Esta suposta equipe de policiais também compareceu ao seu apartamento, 

e, da mesma forma que a anterior, realizou busca, sendo que esta se apossou 

de equipamentos eletrônicos e da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
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que se encontrava ocultada em local de difícil acesso, do qual somente tinham 

conhecimento a vítima, sua esposa e o citado David. Observe-se que este último 

se negou a adotar quaisquer medidas legais em face àqueles.

Ao término da busca aqueles exigiram a quantia de R$ 1.000.000,00 (hum 

milhão de reais), a ser pagos em duas parcelas de R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais), pela não atuação policial e a supressão de provas existentes contra os 

alegados investigados.

Posteriormente, em contato mantido pelo citado Roberto com Cláudio, o 

primeiro teria reproduzido ligação telefônica que demonstrara que David e 

Alexandre sabiam que haveria uma segunda abordagem policial à vítima.

Diante deste temerário quadro, das cobranças e do possível envolvimento 

de sua segurança pessoal com aquelas práticas criminosas, Cláudio e sua esposa 

resolveram se retirar do Rio de Janeiro-RJ rumo a São Paulo-SP.

Em uma das tratativas mantidas entre Roberto e Cláudio, no interesse de 

recuperar o veículo e, para tanto, objetivando o depósito dos exigidos R$ 

250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), o suposto policial forneceu a conta 

bancária da empresa Radar Comércio e Serviços de Informações e Gerenciamento de 

Riscos Ltda de n. 13002215-5, agência n. 3271, mantida no banco Santander. Em 

contrapartida enviaria o veiculo por caminhão ‘cegonha’ para São Pauto-SP.

A seguir foram fornecidos por Cláudio áudios gravados pelo próprio de suas 

conversas com os criminosos, cujas degravações na íntegra encontram-se anexas 

ao volume principal deste, onde denota-se, de forma inequívoca, a prática 

criminosa; obtidas imagens do circuito interno da condomínio da vítima no dia 

1º.4.2013 (as dos outros dias não haviam sido salvas, bem como as da churrascaria), 

sendo o Relatório desta imagens juntado ao volume principal; levantamentos em 

bancos de dados dos envolvidos, da referida empresa Radar (dados cadastrais 

e quadro societário) e dos veículos citados, bem como diligências in locu nos 

endereços apresentados. Aguarda-se retorno do reconhecimento fotográfico 

a ser feito por Cláudio e sua esposa de possíveis policiais federais envolvidos 

mencionados na epígrafe revelou a prática de diversos crimes, perpetrados por 

supostos policiais federais, em face de Cláudio José de Oliveira, no Rio de Janeiro-

RJ, a partir de 1º.4.2013, dando início a chamada Operação Replay”.

Das Medidas Adotadas em Sede Policial

As diligências realizadas em sede policial conferiram verossimilhança ímpar 

à narrativa de Cláudio e de sua esposa Lucinara: o resultado do cruzamento 

das informações prestadas pelas operadoras de telefonia em atendimento à 

determinação desse juízo, em especial o cruzamento das ERBs, o teor dos áudios 

gravados subrepticiamente por Cláudio, os registros de filmagens juntados 

aos autos, as pessoas que emergiram em sede de reconhecimento fotográfi co 

por ele realizado, os diálogos interceptados com autorização judicial, todos 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

812

estes elementos probatórios são plenamente compatíveis com a dinâmica dos 

acontecimentos, tais como narrados pelas vítimas junto à COAIN.

Pois bem. Passo, agora, a narrar as condutas dos investigados identifi cados 

até o presente momento. A farei sob a forma de eventos, vinculando-os a suas 

respectivas células criminosas.

(...)

Evento 02

Após tomar conhecimento da abordagem sofrida por Cláudio pelos falsos 

policiais federais, Davi D Pereira de Almeida, policial civil em atividade e chefe 

da segurança do empresário Cláudio, vislumbrou a possibilidade de obtenção 

de lucro fácil. Assim, ao tempo em que combinou que no dia 9.4.2013 - data 

agendada com Cláudio para efetiva entrega do dinheiro, como visto no evento 

anterior - iria acompanhá-lo na entrega do referido montante, oportunidade em 

que uma equipe da polícia civil prenderia em fl agrante a pessoa incumbida de 

recebê-lo, David arquitetou um engenhoso plano no propósito de interceptar 

os R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) exigidos por Alfredo e seus 

asseclas. Para sua consecução, contou com a intervenção de seu amigo pessoal 

Rony, dos policiais federais Delgado, Gerson, Dias, Márcio e de Alexandre, este 

último motorista de Cláudio. Cada qual foi incumbido de desempenhar uma 

tarefa específi ca na dinâmica do plano orquestrado.

Nesse contexto, Delgado, na condição de policial federal, foi incumbido de 

conferir idoneidade à extorsão sofrida por Cláudio, de modo a incutir-lhe o temor 

necessário para ceder a ela, bem como de acionar os também policiais Márcio, 

Dias e Gerson, por sua vez, num momento posterior, o abordariam. A abordagem 

obedeceria a um duplo propósito: resgatar os R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta 

mil reais) e submeter Cláudio a um novo achaque.

Alexandre, previamente ciente de que Cláudio estaria na iminência de ser 

novamente extorquido, conduziria o veículo que seria interceptado pelos 

federais. Rony seria o elo de ligação entre Davi e Delgado, já que amigo pessoal 

de ambos. Interviria, também, numa fase posterior, desencorajando Cláudio 

a ‘denunciar’ seus algozes. David, mentor intelectual do estratagema, atuaria 

de forma velada, até mesmo para não gerar desconfi ança em seu patrão, e se 

encarregaria de convencer negociar com seus comparsas a quantia por eles 

exigida, intermediando-a.

Nessa ordem de idéias, Rony aciona Delgado, que no dia 3.4.2013, é apresentado 

a Cláudio por David com a devida credencial de policial federal. Após analisar 

as imagens gravadas pelo circuito interno de TV do condomínio Next Residence 

Service, no afã de fazer com que Cláudio tomasse por séria e fundada a extorsão que 

sofrerá, Delgado reconhece Alfredo como sendo policial federal e, por cautela típica 

de quem tem algo a temer, determina que Cláudio jamais invoque seu nome em vão.
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No dia 9.4.2013, data marcada para a entrega dos 250.000,00 (duzentos e 

cinqüenta mil reais) e dos documentos exigidos por Alfredo, David contacta por 

telefone seu amigo e motorista Alexandre e, propositalmente, adia seu encontro 

com Cláudio, inicialmente marcado para as 08:00 hs, em frente ao Hotel Windsor, 

localizado na Barra da Tijuca, para as 10:00 hs. A esta altura, ambos, David e 

Alexandre, tinham plena ciência de que Cláudio estava na iminência de ser 

submetido a um novo achaque, o que, de fato, ocorreu.

Com efeito, em razão do adiamento, Cláudio, Alexandre, seu motorista, e 

Osvaldo, seu segurança, enquanto se dirigiam para uma revenda de veículos na 

Av. das Américas, foram abordados pelos policiais federais Gerson, Dias, Márcio 

e um outro ainda não identifi cado, que estavam bordo de um Renault Megane, 

cor preta, placa não identificada, e uma viatura ostensiva da Polícia Federal 

com a placa (...), posteriormente identifi cada como sendo uma Pajero Dakar da 

Delegacia DELDIA da SR/DPF/RJ.

Nesta oportunidade, os referidos policiais realizaram uma varredura no veículo 

de Cláudio em busca dos R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) e da 

documentação referente a operações fi nanceiras realizadas Marcos Soares de 

Oliveira. Após, reterem os celulares de Cláudio, Alexandre e Osvaldo, aterrorizaram 

o empresário, dizendo-lhe que ele e seu contratante seriam alvos de investigação, 

bem como afirmaram ter conhecimento do “acerto” que fizera. Após, se 

deslocaram para local um pouco mais afastado, onde Gerson o Cláudio, causando 

danos a sua integridade física.

Como não lograram êxito em achar o dinheiro e a documentação, os 

denunciados Gerson, Dias e Márcio se dirigiram para a residência de Cláudio. 

Enquanto Dias efetivamente ingressou em suas dependências, Gerson e Márcio 

aguardaram do lado de fora do prédio. Nesse contexto, Dias empreendeu nova 

“busca”, acompanhado de Cláudio e David, que desaguou na “apreensão” de 

equipamentos eletrônicos e da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 

a qual se encontrava ocultada na parte superior interna do ar condicionado 

condicionado.

David, que desde o início fez questão de permanecer alheio à abordagem, 

a fi m de que não fosse levantada qualquer suspeita acerca de sua participação 

no evento, vai ao encontro de Cláudio muito tempo depois, embora os registros 

referentes à localização da antena de seu celular revelem sua proximidade 

com o palco dos acontecimentos. Chegando à residência de Cláudio, David, 

não obstante policial civil, em nenhum momento questiona o motivo da 

abordagem, nem sequer a eventual existência de mandado judicial de busca e 

apreensão. Em seguida, após dispensar Osvaldo, determinou que seu comparsa 

Alexandre retirasse Lucinara. Sem a presença de quaisquer pessoas estranhas 

à quadrilha, David, como visto no parágrafo anterior, acompanha Cláudio na 

“busca”, fornecendo para Dias as coordenadas para a localização dos R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) que apenas ele, David, e as vítimas sabiam existir.
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Após deixarem a residência de Cláudio, os denunciados Márcio, Gerson e 

Dias exigiram-lhe a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser paga 

em duas parcelas de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em contrapartida a 

não instauração de uma investigação pela prática do crime de corrupção, no 

que concerne ao acordo levado a efeito por ele junto aos protagonistas do 

primeiro evento. Os referidos policiais disseram-lhe, ainda, que eliminariam as 

provas existentes contra ele e seu contratante Marcos, no âmbito de investigação 

policial que alegam existir. Por fi m, disseram que caso a quantia não fosse paga, 

acabariam com a sua vida e de seus familiares. David não só testemunhou esta 

exigência, como incumbiu-se pessoa/mente de viabilizar a consumação do 

pagamento, agindo como intermediário entre Cláudio e seus comparsas. Nesse 

sentido, os aúdios captados subrepticiamente por Cláudio são eloqüentes.

Por fim, algumas considerações sobre o papel aparentemente indiferente 

confi ado a Rony na estrutura organizacional da quadrilha. Sócio de Delgado na 

empresa Pereira e Botelho Consultoria e Intermediação de Negócios e amigo 

pessoal de David, Rony foi elo de ligação entre ambos. Coube a ele, também, 

repassar para David o teor das conversas mantidas com Delgado e Gérson. Até 

porque, é intuitivo, David não poderia se comunicar ou ser visto com os algozes 

de seu patrão. Nesse sentido, em 29.8.2013, Rony se encontra com Delgado e 

Gerson e, de imediato, marca encontro com David. Outrossim, apresentado a 

Cláudio por David no dia 10.4.2013, Rony atribuiu a si a falsa condição de policial 

federal e o desencorajou a adotar qualquer medida em face de seus comparsas, 

dizendo-lhe que era melhor pagar o valor exigido, pois sua vida correria risco. Por 

fi m, impende assinalar que um dos aparelhos celulares apreendidos na segunda 

abordagem sofrida por Cláudio, passou a ser utilizado por Juan, fi lho de Rony. Tal 

fato é relevante, na medida em que o implica diretamente no evento.

(...)

Já o Colegiado estadual assim se manifestou sobre a inépcia da incoativa 

nos aclaratórios (fl s. 363-364):

(...)

Ultrapassado esse aspecto, quanto à alegada omissão no que diz respeito à 

arguição de inépcia da denúncia quanto à imputação do crime de quadrilha, 

assiste razão ao embargante, uma vez que, de fato, o tema não foi abordado 

pelo voto condutor do julgamento. Entretanto, a leitura atenta da denúncia, 

constante de fl s. 143-174 dos autos, não deixa dúvidas de que o órgão acusatório, 

com riqueza de detalhes, narra uma associação estável e duradoura entre os 

denunciados, voltados ao cometimentos de ilícitos; situação essa que, a despeito 

de a imputação dos autos principais referir-se apenas ao delito do art. 316 do 

Código Penal, além do art. 288 do mesmo diploma, em concurso material, não 

afasta a afi rmada intenção do grupo de praticar ilícitos vários.
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É pensar que, como crime autônomo que é, pode haver, ao menos em tese, a 

imputação exclusiva do delito de quadrilha, desde que indiciada, por elementos 

mínimos de prova, a intenção dos denunciados de praticar crimes da mesma 

espécie ou não. Evidentemente desnecessária é a imputação, na mesma peça, dos 

possíveis crimes para os quais se associaram os réus denunciados pelo primeiro. 

Nesse passo, a conclusão fi rmada naquela peça inicial não deixa dúvidas quanto 

ao preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código Penal nesse particular, 

permitindo aos denunciados o exercício amplo do direito de defesa. Leia-se:

(...)

Nesse passo, há de ser suprida a omissão para afastar a alegação de inépcia da 

denúncia quanto ao crime de quadrilha.

(...)

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e do art. 41 do 

Código de Processo Penal, exige-se, para o ajuizamento de uma ação penal, a 

individualização da conduta criminosa imputada, cabendo ao acusador expor o 

fato criminoso “com todas as suas circunstâncias”.

Como se tem reiteradamente afi rmado, a incoativa deve traduzir os sete 

elementos do injusto, indispensáveis à adequação de qualquer fato criminoso, 

conforme magistério doutrinário, a saber:

a) Quem praticou o delito (quis)?

b) Que meios ou instrumentos empregou? (quibus auxiliis)?

c) Que malefício, ou perigo de dano, produziu o injusto (quid)?

d) Que motivos o determinaram à prática (cur)?

e) Por que maneira praticou o injusto (quomodo)?

f ) Em que lugar o praticou (ubi)?

g) Em que tempo, ou instante, deu-se a prática do injusto (quando)?

O prévio conhecimento da imputação dirigida contra o acusado é 

pressuposto inarredável do exercício da ampla defesa:

A narração deficiente ou omissa, que impeça ou dificulte o exercício da 

defesa, é causa de nulidade absoluta, não podendo ser sanada porque infringe 

os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Ada Pellegrini 

Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho, As 

nulidades no processo penal, 9. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 109).
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Nesse diapasão, a meu sentir, de forma sufi ciente, cuidou-se de identifi car 

a vinculação do recorrente com a suposta prática do crime de quadrilha, visto o 

pontuar na exordial acusatória dos elementos delitivos.

De fato, verifi ca-se que, na peça incoativa, houve a narrativa da conduta 

criminosa imputada ao increpado com todas as circunstâncias relevantes, de 

maneira sufi ciente ao exercício do direito de defesa.

Ao oferecer a denúncia, o Parquet não se limitou a simplesmente repetir os 

termos da lei, mas, no meu sentir, apontou circunstâncias concretas que dariam 

azo à inauguração do processo penal, demonstrando a peça de ingresso liame 

entre a suposta atuação do requerente no ocorrido, o suposto vínculo dele com 

os demais corréus (fl s. 166, 167 e 173), bem como a prática tida por delituosa.

A meu julgo, poder-se-ia acarretar em perniciosa imiscuição no trâmite 

da instrução processual uma descrição mais pormenorizada da conduta 

pretensamente praticada pelo recorrente, em prol da satisfação do intento 

defensivo no esmiuçar das ações que ensejaram o pretenso crime em aspecto tão 

inaugural.

Assim, a narrativa empregada na incoativa exaure-se na defi nição normativa 

da quadrilha, fi cando a cargo da instrução criminal o deslinde pormenorizado 

do quadro fático-probatório.

Com efeito, a leitura da peça acusatória permite a compreensão da acusação, 

não ensejando, conforme já explicitado, em inépcia da inicial, pois observou-se 

o contido no artigo 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato criminoso 

com todas as suas circunstâncias relevantes.

Nesse sentido, confi ra-se o entendimento desta Casa de Justiça:

Processual Penal. Habeas corpus. Dispensa ou inexigibilidade de licitação 

fora das hipóteses previstas em lei. Condenação: pena de 3 anos de detenção. 

Apelação. Cerceamento de defesa, atipicidade da conduta, nulidades. 

Matérias não analisadas pelo Tribunal de origem. Supressão de instância. Não-

conhecimento. Inépcia da denúncia. Não-ocorrência. Denúncia que narra o 

fato e suas circunstâncias. Falta de justa causa. Impossibilidade de análise no 

âmbito estreito do writ. Constrangimento ilegal não-evidenciado. Prescrição da 

pretensão punitiva. Não-ocorrência. Ordem parcialmente conhecida e, nessa 

extensão, denegada.

(...)

2. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus reveste-se sempre 

de excepcionalidade, somente admitido nos casos de absoluta evidência de que, 

nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime.
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3. Havendo estrita observância dos requisitos legais previstos no art. 41 do 

Código Processo Penal, quais sejam, a exposição do fato criminoso, narrando 

todas as suas circunstâncias, a qualifi cação do acusado e a tipifi cação dos delitos 

por ele cometidos, não há falar em inépcia da denúncia, nem em falta de justa 

causa para a ação penal.

4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o réu defende-se 

dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação nela contida.

5. Não há falar em prescrição da pretensão punitiva se não decorreu o prazo 

entre os marcos interruptivos.

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

(HC n. 85.356-SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 

17.11.2009, DJe 7.12.2009)

Processo Penal. Habeas corpus. Lei n. 8.666/1993. Art. 89. Inépcia material 

da denúncia. Atipicidade. 1. Ausência de dolo. Sufi ciente descrição objetiva e 

subjetiva dos fatos. Constrangimento ilegal. Ausência. 2. Descrição do prejuízo 

da Administração Pública. Debate na inferior instância. Ausência. Conhecimento. 

Impossibilidade.

1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se 

viabiliza quando exsurge de modo patente a violação de algum dos requisitos do 

art. 41 do Código de Processo Penal. In casu, o Parquet cuidou de narrar de maneira 

satisfatória o evolver fático que, em tese, se amolda objetiva e subjetivamente ao 

disposto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.

2. A matéria concernente à ausência de descrição do prejuízo que teria de 

amargar a Administração Pública no seio da incriminação em testilha não foi 

debatida na inferior instância, sendo, portanto, vedado a esta Corte dela conhecer, 

sob pena de indevida supressão da instância.

3. Ordem conhecida em parte, e, nesta extensão, denegada.

(HC n. 69.922-DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 4.6.2009, DJe 

22.6.2009)

Habeas corpus. Estelionato. Direito Processual Penal. Informações prestadas 

pela autoridade coatora. Irregularidade. Supressão de instância. Inépcia da 

denúncia. Inocorrência. Ausência de justa causa. Trancamento da ação penal. 

Improcedência. Acórdão impugnado. Omissão. Inocorrência. Ordem parcialmente 

conhecida e denegada.

1. A matéria relativa à irregularidade das informações prestadas pelo juízo 

natural da causa à Corte Estadual, efetivamente, não se constituiu em objeto do 

decisum impugnado, o que impede o seu conhecimento, pena de supressão de 

um dos graus de jurisdição.
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2. Ajustada ao artigo 41 do Código de Processo Penal, enquanto descreve, de 

forma circunstanciada, as condutas típicas atribuídas ao paciente, realizadas em 

co-autoria, não há falar em inépcia da denúncia.

3. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa, medida de 

exceção que é, somente pode ter lugar, quando o motivo legal invocado mostrar-

se na luz da evidência, primus ictus oculi.

4. “As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos 

das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em fl agrante, poderão 

ser supridas a todo o tempo, antes da sentença fi nal” (Código de Processo Penal, 

artigo 569).

5. A prova inicial que instrui a denúncia há de assegurar a viabilidade da ação 

penal, não se exigindo, contudo, que predefi na a prova bastante à condenação.

6. Suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, no sentido de 

considerar suficientes para a deflagração da persecutio criminis os elementos 

trazidos na denúncia, não há falar em constrangimento ilegal sanável pela via 

do habeas corpus, inexistindo ilegalidade qualquer na adoção, como razões 

de decidir, de trechos da própria denúncia e de informações prestadas pela 

autoridade coatora.

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

(HC n. 28.554-SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 

30.5.2006, DJ 4.9.2006, p. 327)

Processo Penal. Habeas corpus. Lei n. 8.666/1993. Art. 89, parágrafo único. 

Inépcia formal da denúncia. Não ocorrência.

1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se 

viabiliza quando exsurge de modo patente a violação de algum dos requisitos do 

art. 41 do Código de Processo Penal. In casu, o Parquet cuidou de narrar de maneira 

satisfatória o evolver fático que, em tese, se amolda objetiva e subjetivamente ao 

disposto no art. 89, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993.

2. Ordem denegada.

(HC n. 76.880-MS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21.9.2010, DJe 

7.2.2011)

No que tange à carência de fundamentação da constrição, confi ram-se os 

fundamentos declinados, em 17.12.2013, pelo magistrado singular no decreto 

de segregação do recorrente (fl s. 179-223):

(...)
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Dos Fatos

Como expus na decisão que decretou as prisões temporárias dos investigados, 

os fatos apurados nesta ação penal dão conta de que, em meados do primeiro 

semestre de 2013, o empresário Claudio José de Oliveira, residente no Rio de 

Janeiro, dirigiu-se à cidade de São Paulo e procurou o Tenente da Polícia Militar 

Carlos Cezar Marera, então assessor do Deputado Estadual Fernando Capez, a 

quem solicitou ajuda alegando estar sendo vítima de extorsão.

O tenente, então, fez chegar os fatos à Corregedoria Geral da Polícia Federal, 

instaurando-se, assim, o Inquérito Policial n. 007-2013-4-COAIN/COGER/DPF.

Inquirido (fls. 21-25 do IPL), Claudio José de Oliveira relatou que no dia 

1º.4.2013, foi abordado no DETRAN-RJ por uma equipe composta por 04 (quatro) 

pessoas que se apresentaram como policiais federais e o conduziram até sua 

residência a pretexto de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão 

oriundo da Justiça de Brasília. Naquela oportunidade, afi rmaram que Claudio 

teria envolvimento com crimes praticados pela pessoa de nome Marcos Soares 

de Oliveira. A equipe era composta por uma pessoa que se identifi cava como 

Delegado Federal, de alcunha Dr. Roberto, sendo assim chamado pelos demais 

integrantes do grupo.

No dia dos fatos, Claudio subiu para sua residência com Roberto e mais um 

membro da equipe e os outros dois permaneceram embaixo do prédio na 

companhia de dois seguranças seus, identifi cados como Clayton da Silva Castro 

(que é policial civil) e Osvaldo Luis da Conceição (que é tenente do corpo de 

bombeiros).

No decorrer da busca, Roberto teria proposto a Claudio que colaborasse 

com as investigações na qualidade de informante, fornecendo informações 

sobre as atividades ilícitas de Marcos Soares de Oliveira, o que lhe isentaria de 

qualquer responsabilidade criminal, e exigiu o pagamento da quantia de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) que, após algumas tratativas, foi reduzido para 

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Claudio esclareceu, ainda, que Roberto lhe exigiu alguma garantia do 

pagamento futuro do valor acima referido, tendo Claudio respondido que só 

possuía os seus veículos. Nesse contexto, Roberto simplesmente levou consigo o 

veículo Mercedes Benz, modelo SLK-200, placa (...), de propriedade de Claudio, e 

os respectivos documentos de licenciamento e transferência.

Cláudio afirmou, também, que naquele mesmo dia foi “convidado” pelos 

referidos policiais para almoçar na churrascaria Barra Grill, para onde todos se 

dirigiram, inclusive seus dois seguranças e o motorista particular, tendo ao fi nal 

Cláudio pago a conta integralmente com seu cartão de débito do Banco do Brasil.

Ainda segundo o relato de Cláudio, o chefe de sua segurança pessoal, David 

Pereira de Almeida, policial lotado na Divisão anti-Sequestro da Polícia Civil do Rio 
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de Janeiro, esteve em sua residência na mesma data à noite, ocasião em que lhe 

relatou todo o ocorrido.

Claudio prosseguiu afi rmando que, nos dias que se seguiram, obedeceu às 

orientações que recebera do suposto Delegado Roberto: habilitou uma linha de 

celular pré-paga, acessou o seu email, recebeu um email oriundo do endereço 

(...), no qual lhe foi informando o telefone (...) e entrou em contato com ele. Passou 

então a tratar com Roberto através deste telefone e de sua nova linha.

O empresário detalhou que fi cou ajustado que os R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinqüenta mil reais) seriam entregues a um motociclista, em espécie, em local que 

seria posteriormente indicado por Roberto e que, logo após receber o dinheiro, 

este lhe informaria onde o veículo Mercedes Benz poderia ser resgatado.

(...)

Mas Claudio relatou ainda mais. No dia 9.4.2013, data em que teria fi cado 

ajustada a entrega do dinheiro, o que faria na companhia de David, ele sofreu 

nova abordagem, de outra equipe de policiais, que o agrediram e também 

realizaram buscas em sua residência. E, desta vez, as exigências aumentaram 

pois os policiais solicitaram R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cessar uma 

suposta investigação e nada levantar sobre a corrupção decorrente do ajuste que 

Claudio fi zera com a primeira equipe policial que o abordou.

(...)

Neste depoimento, Claudio afirmou que tanto o “Dr. Roberto” quanto os 

policiais da segunda equipe lhe fi zeram várias ameaças:

‘que gostaria de acrescentar que policiais da segunda equipe de policiais 

que o abordou enfatizaram que caso não pagasse a quantia acertada, os 

mesmos ‘acabariam com a vida do depoente e de seus familiares, onde quer 

que se encontre; que Roberto chegou a ameaçar que acabaria com a sua 

família em Goiás, caso o depoente não cumprisse o acordo.’

Em razão do ocorrido, Claudio e sua esposa Lucinara simplesmente se retiraram 

do Rio de Janeiro, para fugir das extorsões e garantir sua integridade física. 

Não obstante, Claudio continuou a contatar e ser contatado pelos policiais da 

primeira e da segunda equipes, sempre no intuito da conclusão dos ‘acordos’ de 

pagamento. O empresário, inclusive, passou a gravar as conversas telefônicas que 

mantinha com todos, para se documentar e proteger.

O desenrolar das investigações demonstrou a existência de veementes indícios 

de participação de toda a equipe de segurança de Claudio, além de policiais e ex-

policiais civis e federais, nos dois eventos.

(...)

Quanto a David, chefe da segurança de Cláudio, após a primeira abordagem, 

prontificou-se a ajudá-lo a identificar as pessoas que se apresentaram como 
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policiais. Para tanto, levou um suposto Delegado de Polícia Federal, de nome 

Delgado, para acessar as imagens de segurança do prédio e verifi car se aquelas 

pessoas que lá estiveram eram, de fato, policiais federais.

Pois bem, o que ocorreu? Delgado teria afirmado, falsamente, que o tal Dr. 

Roberto não era delegado mas sim agente de polícia federal. E ele próprio, Delgado, 

também não é delegado.

Cláudio reconheceu Delgado fotograficamente, identificando a pessoa de 

Luciano Botelho Delgado, agente de polícia federal que atualmente se encontra 

afastado de suas funções na Superintendência do Rio de Janeiro por ter sido preso em 

operação policial juntamente com o contraventor Aniz Abrahão David.

Insere-se neste contexto a pessoa de Rony, sócio de Delgado na empresa 

Pereira e Botelho Consultoria, que participou de uma reunião com Cláudio e 

foi apresentado por Delgado como sendo policial federal, o que também não é 

verdadeiro. Não coincidentemente, Rony manteve vários contatos telefônicos, 

segundo apurado pelo cruzamento de dados realizado na interceptação telefônica, 

com o chefe de segurança David.

No dia da segunda abordagem, curiosamente, David atrasou-se para tão 

importante evento (a entrega do dinheiro) e avisou Alexandre, que transmitiu 

tal mensagem ao patrão. A investigação demonstrou, porém, que Alexandre 

mantivera contatos com Alfredo, inclusive no dia 9.4.2013, e embora tenha tido 

seu aparelho celular Iphone subtraído, este passou a ser utilizado cerca de 15 

(quinze) dias depois por sua própria esposa, sugerido que ele próprio o resgatou 

porque tinha relação com as pessoas que abordaram Claudio.

Quanto a este segundo evento, Claudio também identifi cou José Carlos da Silva 

Dias, agentes de polícia federal aposentado e Gerson Ribeiro da Costa, agente da 

polícia federal da ativa, como membros da segunda equipe que o abordou.

Afi rmou que foi agredido fi sicamente por Gerson, estando aparentemente as 

lesões sofridas documentadas por fotos.

(...)

Da Necessidade das Prisões Preventivas

(...)

As provas até o momento produzidas indicam que os denunciados Alfredo 

Silva Neto, Ronaldo da Cruz Vaz, Clayton da Silva Castro, Gerson Ribeiro da Costa, 

José Carlos da Silva Dias, Luciano Delgado Botelho, David Pereira de Almeida, Rony 

Pereira e Márcio dos Santos Costa são pessoas que representam perigo concreto 

para o meio social e precisam ser mantidos presos como única forma de evitar 

que continuem a praticar crimes. Ou, em outras, palavras, somente a prisão 

preventiva será capaz de fazer cessar a prática reiterada por parte deles.

Como afi rmado na decisão que decretou as prisões temporárias, praticamente 

todos os denunciados são policiais ou ex-policiais. E, apesar de terem sido 
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formados para atuar na repressão à atividade criminosa em geral, aparentemente 

se associaram em caráter permanente e estável justamente para praticar crimes 

de natureza grave, valendo-se, ademais, de prerrogativas que só podem ser 

utilizadas de forma legítima, em especial o acesso a informações de investigação, 

o emprego de armas, o uso da força e a possibilidade de ingresso em residência 

alheia para o cumprimento de medida judicial.

Este contrassenso, por si só, já seria sufi ciente, a meu ver, para justifi car suas 

segregações cautelares, pois é evidente que a ordem pública resta intensa e 

permanentemente violada quando policiais e ex-policiais se unem a terceiros 

para exercer, em caráter permanente e estável, atividade totalmente oposta 

àquela para a qual foram investidos em seus cargos. E ainda invocando um poder 

arbitrário que jamais lhes foi conferido.

Os veementes indícios de associação criminosa - cuja característica essencial é 

justamente um vínculo subjetivo entre os agentes alimentado pelo propósito de 

cometer uma série indefi nida de crimes no futuro - já são denotativos concretos 

da necessidade da prisão cautelar.

(...)

Sob outro aspecto, o modus operandi e a gravidade concreta das condutas que 

lhes são imputadas também são indicativos da periculosidade dos denunciados, 

representando motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar.

(...)

Como narrado linhas atrás, os robustos indícios colhidos no IPL indicam 

que foram feitas duas abordagens arbitrárias à vítima Claudio José de Oliveira, 

com emprego de armas e violência física, que redundaram na invasão de sua 

residência e no apossamento indevido de vários bens móveis de alto valor nas 

duas ocasiões.

(...)

Houve, ademais, conforme declarado pela vítima, ameaças de morte a ela e a 

sua família, ameaças estas parcialmente comprovadas por diálogos telefônicos 

colhidos posteriormente aos fatos.

Tamanho foi o assédio sofrido que a vítima precisou se redrar do Rio de 

Janeiro, na companhia de sua esposa Lucinara, e pedir auxílio em outro Estado da 

Federação.

Vê-se, portanto, que os fatos pelos quais os agentes são acusados são de 

extrema gravidade concreta e indicativos de intensa periculosidade social, 

denotando uma provável reiteração delitiva caso sejam postos em liberdade, 

quando encontrarão os mesmos estímulos para as atividades ilícitas.

Quanto ao segundo pressuposto para a decretação da medida, qual seja a 

conveniência da instrução criminal, todas as considerações feitas para justifi car 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 751-873, outubro/dezembro 2014 823

a decretação das prisões temporárias se prestam também a justifi car a prisão 

preventiva.

(...)

A investigação contém inúmeros e fortíssimos indícios de que os investigados, 

caso lhes seja permitido, efetivamente usarão tais conhecimentos para oferecer 

obstáculos às investigações. A dinâmica dos fatos apurados até agora aponta 

para a conclusão de que, aparentemente, os investigados se uniram em grupos, 

de forma ousada, para praticar atos extremamente graves. Desta dinâmica se 

extraem os métodos que já demonstraram serem capazes de utilizar, envolvendo 

uma série de atos ilícitos paralelos para atingir o seu objetivo fi nal. Dentre esses 

atos estão agressões físicas, ameaças de morte, interceptações legais, falsifi cações 

de documentos públicos, utilização indevida de distintivos e viaturas públicas. 

Portanto, os fatos já verifi cados permitem fazer um prognóstico relativamente 

seguro dos modos e meios utilizados e de sua capacidade de agir.

Registro que, por trás dos atos de extorsão sempre esteve a afi rmação de 

que havia investigações em curso e que os policiais, sabedores de tal fato, se 

dispunham a eliminá-las ou encerrá-las indevidamente.

A maior prova da infi ltração dos acusados em uma rede de relacionamentos 

capaz de interferir na persecução criminal foi a verificação de que houve 

vazamento da operação, a despeito de ela ter sido conduzida em absoluto sigilo 

por policiais que sequer são deste Estado.

Segundo as palavras do próprio delegado presidente do IPL, “o que se percebe, 

é que houve o vazamento da investigação e ocorreu um ajuste pari eliminação 

de qualquer prova material e adoção de outras providências que, porventura, 

pudessem salvaguardar os agentes, em tese, delituosos, de eventual persecução 

penal.”

As circunstâncias que levaram o Delegado presidente do IPL a fazer tal 

afi rmação se encontram minuciosamente descritas no relatório a partir de fl . 917.

Pois bem, esta capacidade de atuar interferindo na livre atuação dos poderes 

institucionais representa um real e concreto perigo de que sejam reproduzidas 

medidas semelhantes, desta feita em detrimento de eventuais provas a serem 

produzidas no curso da ação penal.

Em resumo, há veementes indícios de que os investigados têm conhecimento 

e coragem sufi cientes para oferecer sérios obstáculos à instrução processual.

(...)

6) Luciano Delgado Botelho

Luciano Delgado é agente de policia federal. No encontra afastado de suas 

atividades.
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Isto porque foi preso na Operação 1357 conduzida pela própria polícia federal, 

por vazamento de informações e envolvimento com a exploração de máquinas 

caça-níqueis, devendo ser registrado que nesta mesma oportunidade foram também 

detidas fi guras do alto escalão da contravenção no Estado do Rio de Janeiro, mais 

especifi camente Aniz Abrahão David.

Segundo sua defesa (petições apresentadas às fl s. 626-656 da medida cautelar 

de prisão temporária 0802291-14.2013.4.02.5101 e às fls. 1.123-1.130 destes 

autos), a participação imputada a Delgado nos fatos é de menor relevância e não 

possui relação direta com a extorsão praticada, não se justifi cando a imposição 

da prisão preventiva por esta razão. Além disso, Delgado reside no Espírito 

Santo e sofre de problemas psiquiátricos, havendo justo receio de que seu 

encarceramento cautelar cause transtornos irreversíveis em sua saúde mental.

Não obstante o esforço de sua defesa, a decretação da prisão de Delgado 

também se faz necessária.

Ora, este segundo episódio em sua carreira nada mais é do que um fortíssimo 

e concreto indício de sua determinação em reiterar na prática delitiva. E mais, ele 

demonstra que nem mesmo o afastamento do cargo foi sufi ciente para prevenir 

novos atos ilícitos de sua parte, já que suas relações com policiais da ativa e de 

outras corporações viabilizaram a conduta criminosa que lhe é imputada.

Os fatos de supostamente residir no Espírito Santo, de estar afastado 

e sofrendo de algum tipo de problema psiquiátrico não o impediram, 

aparentemente, de participar de forma direta da trama que envolveu as extorsões 

realizadas contra a vítima Cláudio José de Oliveira nesta cidade do Rio de Janeiro, 

o que, evidentemente, implicou o seu deslocamento até aqui e a manutenção de 

contatos com os demais agentes envolvidos.

Muito embora não se tenha feito presente pessoalmente nos atos de agressão 

física e de esbulho à vítima, Delgado, ao que tudo indica, contribuiu de forma 

determinante para a realização dos atos criminosos, já que ludibriou a vítima 

fazendo-se passar por delegado federal - cargo que nunca ocupou - e permitindo 

que se desse seguimento às ‘negociações’ para o pagamento do valor extorquido, 

o que culminou com as agressões e esbulhos sofridos por Cláudio.

Ressalto que a investigação demonstrou existir intensa ligação entre Delgado e 

o chefe da segurança da vítima, David.

Em suma, embora esteja afastado do seu cargo público e já tenha sido preso 

por envolvimento em fatos graves ligados à violação de seus deveres funcionais, 

foi identifi cado como participante de uma nova trama criminosa.

Registro, ainda, que Delgado foi o único dos investigados que não foi preso 

temporariamente pois não foi localizado. E embora sua defesa técnica tenha 

apresentado petição em juízo afi rmando que ele tem endereço certo no estado 

do Espírito Santo - onde não teria sido procurado - fato é que o mesmo não 
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declinou o seu endereço, nem se apresentou à Polícia ou ao juízo para esclarecer 

os fatos ocorridos no Rio de Janeiro, sendo este, portanto, o distrito da culpa.

Sua condição, portanto, é de foragido, o que revela mais um fundamento 

autônomo para a decretação da prisão preventiva em relação a sua pessoa 

(assegurar a futura aplicação da lei penal).

Concluo, pois, ser imperiosa a decretação de sua prisão preventiva.

(...)

Colhe-se do prévio mandamus estes excertos (fl s. 282-295):

Conforme amplamente analisado por este Relator, na decisão pela qual foi 

apreciado o requerimento liminar (fl s. 228-242), a prisão preventiva do paciente foi 

decretada por decisão ampla e minuciosamente fundamentada pela autoridade 

indigitada coatora. Assim, na referida decisão (fl s. 178-189), foram descritos os 

fatos até então demonstrados pelos elementos de convicção coligidos no curso 

das investigações:

(...)

Para, conclusiva e coerentemente arrematar, aduzindo que “se os denunciados 

acima citados não forem presos preventivamente, muito provavelmente voltarão a 

delinquir e oferecerão entraves à instrução processual. Neste passo, registro também 

que ainda estão em trâmite no âmbito da Polícia Federal algumas diligências que 

instruirão a presente ação penal, como informado pela autoridade policial às fl s. 947. 

À vista deste contexto, é evidente que as medidas cautelares substitutivas da 

prisão (art. 319 do CPP) se mostram insufi cientes para atingir os fi ns de evitar 

a reiteração delitiva e garantir uma regular instrução processual. Há prova 

contundente nos autos de que nem mesmo o afastamento do cargo por parte 

de alguns denunciados (pela aposentadoria, pela demissão ou por cautela 

em procedimento disciplinar) foi capaz de evitar que os mesmos seguissem 

delinquindo’ (grifos nossos).

Portanto, diante dos elementos analisados e da fundamentação formulada 

pela autoridade impetrada, revela-se cristalino que a prisão cautelar decretada 

fundou-se efetivamente em elementos concretos coligidos no curso das 

investigações que prosseguem, e não apenas nas condições pessoais do paciente 

ou mesmo no cargo que ocupam, nada existindo no presente ‘writ’ que caracterize 

a ilegalidade do decreto cautelar ou ausência de fundamentos que caracterizem a 

necessidade da providência cautelar extrema.

As alegações formuladas na impetração não se sustentam diante dos fatos 

descritos na imputação, apoiados em consistente e vasto suporte a lastrear a 

denúncia, caracterizado, assim, o fumus comissi delicti. Ademais, as circunstâncias 

descritas como caracterizadoras dos motivos que justifi cam a necessidade da 

prisão cautelar, também se encontram amparadas nos elementos coligidos nas 
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investigações, cabalmente demonstrado, na decisão impugnada, assim como 

nos elementos dos autos nos quais se apoiou toda a fundamentação, o periculum 

libertatis em relação ao paciente, como se depreende da decisão supra transcrita.

Ressalte-se que a primariedade e os bons antecedentes, a residência certa e 

ocupação lícita, são fatores que, por si sós, não são impedientes à decretação da 

prisão preventiva, se presentes os requisitos insertos no art. 312 do Código de 

Processo Penal.

Ante o exposto, voto pela denegação da ordem.

Em sede de embargos de declaração, pontuou-se o seguinte (fl s. 364):

(...)

Cabe, por fim, apreciar os vícios formais apontados na conclusão a que 

chegou esta 2a Turma Especializada, em votação unânime, pela denegação da 

ordem, notadamente a partir das profundas discussões travadas em sessão 

de julgamento. Não se abrirá, aqui, nova discussão sobre a necessidade da 

custódia cautelar que foi decretada, amplamente tratada no voto condutor. E, 

diversamente do quer fazer crer o embargante, houve convergência entre os 

membros votantes, quanto às seguintes conclusões:

(i) os laudos médicos apresentados e que instruem o writ não são sufi cientes 

para a caracterização dos alegados problemas de saúde mental a que 

afírmadamente vem passando o paciente para o fi m de autorizar a mudança do 

local da custódia - Bangu 8 - juntamente com os demais policiais até a realização 

de um exame pericial que confi rme, eventualmente, a sua enfermidade.

(ii) o fato de a posição inicial adotada pela Exma. Juíza Convocada Simone 

Schreiber, de maneira favorável ao paciente, não signifi ca que nesse sentido foi a 

votação fi nal que, como acima visto, foi unânime, com a ressalva da necessidade 

de o paciente ser submetido a um exame pericial com o fi m de, eventualmente, 

confirme a enfermidade que diz possuir, o que não é contraditório com a 

preocupação externada em relação à necessidade de ser preservada a integridade 

física do paciente.

(iii) o pretendido encaminhamento do paciente à prisão domiciliar, com ou 

sem outras providências cautelares diversas da prisão, não foi acolhido pela 

decisão fi nal, o que denota que a intenção do embargante, nesse particular, é o 

rejulgamento do feito, em tese não permitido pelo art. 619 do Código de Processo 

Penal.

(...)

Verifica-se que foi decretada e mantida a custódia provisória, 

essencialmente, em razão do modus operandi delitivo, da renitência criminosa, da 
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periculosidade do agente e de estar foragido. Destacou-se, por fi m, a garantia da 

ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ao que se me afigura, debruçando-me sobre o caso em concreto, a 

prisão provisória se sustenta, porque nitidamente vinculada à elementos de 

cautelaridade.

Nunca é demais lembrar que a prisão processual somente pode ser 

decretada em situações excepcionais, com fulcro em dados concretos. Nesse 

âmbito, vê-se que a decisão guerreada lastreou-se em elementos extraídos 

concretamente da conduta em tese perpetrada pelo acusado.

Com efeito, a gravidade concreta - explicitada, em especial, no modus 

operandi delitivo - foi alinhada como substrato para o encarceramento processual 

do ora recorrente.

Pontuou-se o transcorrer do agir do acusado que, conforme se depreende 

dos autos, reflete um sofisticado esquema de obtenção de informações 

privilegiadas, concernentes a investigações policiais, com a utilização delas para 

veicular concussão, servindo-se o increpado da função pública para constranger 

as testemunhas/vítimas. Assim, a adjetivação empregada para a pretensa conduta 

criminosa pauta-se minuciosamente nas circunstâncias do fato.

Não se ignora que “ordem pública” é expressão deveras fl uida, como lembra 

Tourinho Filho:

“Ordem pública” é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, 

para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma 

coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite, à luz da Constituição, prisão 

provisória.

“Comoção social”, “perigosidade do réu”, “crime perverso”, “insensibilidade 

moral”, “os espalhafatos da mídia”, “reiteradas divulgações pela rádio e pela 

televisão”, “credibilidade da Justiça”, “idiossincrasia do Juiz por este ou aquele 

crime”, tudo, absolutamente tudo, ajusta-se à expressão genérica “ordem 

pública”. E como sabe o Juiz que a ordem pública está perturbada, a não ser pelo 

noticiário? Os jornais, sempre que ocorre um crime, o noticiam. E não é pelo fato 

de a notícia ser mais ou menos extensa que pode caracterizar a “perturbação 

da ordem pública”, sob pena de essa circunstância fi car a critério da mídia (...) 

Na maior parte das vezes, é o próprio Juiz ou o órgão do Ministério Público 

que, como verdadeiros “sismógrafos”, mensuram e valoram a conduta criminosa 

proclamando a necessidade de “garantir a ordem pública”, sem nenhum, 

absolutamente nenhum, elemento de fato, tudo ao sabor de preconceitos e da 

maior ou menor sensibilidade desses operadores da Justiça. E a prisão preventiva, 
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nesses casos, não passará de uma execução sumária. Decisão dessa natureza 

é eminentemente bastarda, malferindo a Constituição da República. O réu é 

condenado antes de ser julgado. E se for absolvido? Ainda que haja alguma 

indenização, o anátema cruel da prisão injusta fi cará indelével para ele, sua família 

e o círculo da sua amizade. (Manual de processo penal, São Paulo, Saraiva, 2006, pp. 

614-615)

A despeito dos reclamos doutrinários de interpretação restritiva da locução 

ordem pública, a jurisprudência desta Casa de Justiça tem-na admitido nas 

hipóteses em que o decisum se funda em elementos concretos dos autos.

De fato, outro não é o entendimento desta Corte, que considera a 

gravidade concreta do delito dado apto a engendrar a cautelaridade para a prisão 

processual.

Dessarte, estando a mantença da segregação lastreada em elementos 

concretos colhidos dos próprios autos, não há imputar qualquer ilegalidade à 

custódia. Nesse sentido, confi ram-se estes julgados:

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento 

jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. 

Restrição do remédio constitucional. Exame excepcional que visa privilegiar a 

ampla defesa e o devido processo legal. 2. Demora na conversão do fl agrante em 

prisão preventiva. Superveniência da decisão fundamentada de prisão preventiva. 

Mera irregularidade. 3. Usura, extorsão e formação de quadrilha. Prisão preventiva. 

Fundamentação idônea. Modus operandi. Periculosidade dos pacientes. Temor 

infundido a testemunhas. Constrangimento ilegal não evidenciado. 4. Habeas 

corpus não conhecido.

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

do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha 

se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do 

cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição 

Federal e no Código de Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o 

Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por 

objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. 

Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial, no afã de 

verifi car a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante 

a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao 

devido processo legal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fi rmou entendimento no 

sentido de que a demora de prazo superior a 24h para apreciar a conversão da 

prisão em fl agrante em preventiva, pelo Juízo de primeiro grau, consiste em mera 

irregularidade procedimental, a qual não enseja o relaxamento da prisão cautelar, 
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mormente se considerada a superveniência de decisão na qual está devidamente 

apontada a presença dos requisitos para a custódia cautelar previstos no art. 312 

do Código de Processo Penal.

3. Não se pode olvidar que a regra em nosso ordenamento jurídico é a 

liberdade, de forma que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, assumindo natureza 

exclusivamente cautelar. Assim, a segregação preventiva só pode ser decretada 

e mantida em razão de decisão escrita e fundamentada de autoridade judiciária 

competente, quando preenchidos os pressupostos necessários insculpidos no 

art. 312 do Código de Processo Penal e quando demonstrada concretamente e 

objetivamente sua real necessidade. Na hipótese vertente, a custódia foi mantida 

considerando-se o modus operandi da quadrilha, que infundia temor às vítimas 

por meio de ameaças, de agressões físicas e de morte, durante meses, até que 

obtivessem êxito na atividade criminosa. Além disso, a prisão tem esteio na 

preservação da instrução criminal, a fi m de que seja assegurado o depoimento 

das testemunhas.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 259.068-RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado 

em 9.4.2013, DJe 16.4.2013)

Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. 1. Falta de fundamentação. 

Inocorrência. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Associação 

criminosa. Referência à necessidade da prisão para barrar reiteração delitiva. 

Risco concreto de fuga pelas características do paciente. 2. Condições pessoais 

favoráveis. Irrelevância. Ocorrência de outros fundamentos a justifi car a medida. 

3. Ordem denegada.

1. Justifi ca-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação 

da lei penal quando, tratando-se de imputação de associação criminosa voltada 

ao tráfi co internacional de entorpecentes, houver fundado receio de reiteração 

criminosa, pelas características do grupo, assim como de fuga pelo paciente.

2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não são sufi cientes a autorizar 

o apelo em liberdade quando presentes outras razões para a manutenção da 

custódia, mormente se preso o réu durante todo o processo.

3. Ordem denegada.

(HC n. 79.257-GO, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 9.10.2007, DJ 

29.10.2007 p. 319)

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não cabimento. Ausência de 

previsão legal. Homicídio qualifi cado. Revogação da prisão preventiva. Falta de 

fundamentação da prisão. Ilegalidade. Ordem não conhecida.
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1. Na esteira dos recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta 

Corte Superior de Justiça, é incabível o habeas corpus substitutivo de recurso 

ordinário.

2. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que 

o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso cabível. 

Precedentes.

3. A inadequação da via eleita, contudo, não desobriga este Tribunal Superior 

de, ex offi  cio, fazer cessar manifesta ilegalidade que importe no cerceamento do 

direito de ir e vir do paciente.

4. A decisão que converteu a prisão em fl agrante em preventiva apresenta 

motivação idônea, calcada na periculosidade concreta do paciente, em especial 

pelo modus operandi descrito nos autos - o paciente, reincidente, agiu com 

motivação revanchista; sua presença causa temor em pessoas da comunidade 

local e há informação de que a testemunha Gustavo Mendonça de Medeiros, 

falecida em situação suspeita, teria sido ameaçada pelo réu, por ter presenciado o 

homicídio investigado no feito.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 255.528-DF, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora 

convocada do TJ-PE), Sexta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe 25.2.2013)

Penal. Habeas corpus liberatório. Paciente pronunciado pelo crime de 

homicídio qualifi cado (arts. 121, § 2º, I, IV, e V, c.c. art. 288, parág. único, todos 

do CPB). Prisão preventiva decretada em 16.6.2004, mas cumprida somente em 

13.10.2009. Materialidade provada e indícios sufi cientes de autoria. Presença 

dos elementos autorizadores da custódia cautelar. Delito com características de 

pistolagem. Fuga do distrito da culpa por 5 anos. Paciente preso com documentos 

falsos. Temor das testemunhas inexistência de excesso de prazo. Incidência da 

Súmula n. 21 do STJ. Recurso em sentido estrito defensivo já julgado pelo TJPI. 

Alegação de insufi ciência de provas da autoria. Dilação probatória incompatível 

com o mandamus. Extensão do benefi cio da liberdade provisória concedida a 

corréu. Ausência de similitude fático-processual. Parecer do MPF pela denegação 

da ordem. Ordem denegada.

1. A jurisprudência desta Corte Superior expressa a fi rme orientação de ser 

imprescindível à decretação da prisão preventiva a sua adequada fundamentação, 

com a indicação precisa, lastreada em fatos concretos, da existência dos 

motivos ensejadores da constrição cautelar, sendo, em regra, inaceitável, que 

a só gravidade do crime imputado à pessoa seja sufi ciente para justifi car a sua 

segregação provisória.

2. A custódia cautelar pode ser imposta em qualquer fase processual, desde 

que presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do art. 312 do 

CPP. In casu, verifi ca-se, concretamente, a par do resguardo da ordem pública, 

risco quanto à impossibilidade de correta e efetiva aplicação da lei penal, uma vez 
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que o paciente permaneceu foragido por 5 anos, utilizando documentos falsos 

de identifi cação para difi cultar a prisão; sobreleva anotar, ainda, o temor sentido 

pelas testemunhas, que ainda devem depor perante o Tribunal do Júri.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons 

antecedentes, residência fi xa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação 

cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, 

como se verifi ca no caso em tela.

4. A teor da Súmula n. 21 desta Corte, pronunciado o réu, fi ca superada a 

alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução; 

ademais, no caso, já foi julgado o Recurso em Sentido Estrito defensivo, o que 

mais fragiliza a argumentação de excesso prazal, uma vez que o processo tem tido 

andamento célere e regular.

5. No tocante à tese de ausência de suporte probatório para a acusação, 

inviável a sua analise, posto não ser admitido no rito sumário do Habeas Corpus 

aprofundada e valorativa apreciação dos elementos de prova. Precedentes.

5. Verifi cada a ausência de identidade fático-processual entre a situação do 

paciente e a do corréu benefi ciado com a revogação da segregação cautelar 

(porque preso há mais de 4 anos), correta a decisão colegiada que negou a 

aplicação do previsto no art. 580 do CPP no caso.

6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

(HC n. 192.948-PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, 

julgado em 26.4.2011, DJe 20.5.2011)

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso ordinário. 

Impossibilidade. Respeito ao sistema recursal previsto na Carta Magna. Não 

conhecimento.

1. De acordo com o disposto no artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição 

Federal, o Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar, mediante recurso 

ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais 

Regionais Federais e pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 

quando a decisão for denegatória.

2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 

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

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

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

substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que deve ser adotado 

por este Superior Tribunal de Justiça, a fi m de que restabelecida a organicidade da 

prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção.

3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento 

jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se 

analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício.
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Homicídio qualifi cado. Prisão preventiva. Requisitos. Preenchimento. Garantia da 

ordem pública. Gravidade concreta do delito. Modus operandi. Periculosidade do 

agente. Reiteração criminosa. Temor de represálias contra as testemunhas. Obstáculo 

à elucidação do fato. Fundamentação idônea e constitucional. Segregação justifi cada 

e necessária. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ não conhecido.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está 

devidamente justifi cada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade 

concreta do delito em tese praticado e da periculosidade da agente, bem 

demonstradas pelo modus operandi empregado.

2. Mostra-se também imprescindível a prisão cautelar para fazer cessar a 

reiteração criminosa, vez que ao paciente foi imputado a prática de outro crime 

de homicídio tentado contra o seu delator, circunstância que demonstra a sua 

potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.

3. Imprescindível se mostra a manutenção da constrição também quando há 

temor de ameaça contra as testemunhas, o que difi cultaria o esclarecimento dos 

fatos perante o juízo competente.

4. Habeas Corpus não conhecido.

(HC n. 252.006-MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

13.11.2012, DJe 4.12.2012)

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualifi cado. Prisão 

preventiva. Decreto fundamentado. Garantia da ordem pública, conveniência da 

instrução e aplicação da lei penal. Circunstâncias que indicam periculosidade 

concreta do paciente.

1 - Mostrando-se a custódia cautelar suficientemente fundamentada na 

necessidade de manutenção da ordem pública e na conveniência da instrução 

criminal, notadamente diante de ameaças a testemunha, assim também 

para assegurar a aplicação da lei penal, não há como reconhecer o alegado 

constrangimento.

2 - Muito embora o clamor público, por si só, não seja sufi ciente à decretação 

da prisão preventiva, tem-se, no caso, que as circunstâncias que envolveram a 

prática do delito revelam periculosidade concreta justifi cadora da segregação 

antecipada, além da intranqüilidade gerada na comunidade local.

3 - Circunstâncias pessoais do acusado, tais como primariedade, profi ssão 

defi nida e residência fi xa, por si só, não são sufi cientes para afastar a necessidade 

da custódia cautelar, caso presentes os requisitos ensejadores da prisão 

preventiva.

4 - Recurso a que se nega provimento.

(RHC n. 17.746-BA, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 

16.5.2006, DJ 26.2.2007 p. 640)
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Pontue-se, ainda, que não se deve descurar de recente julgamento do 

Tribunal a quo sobre a determinação do acusado submeter-se a incidente de 

sanidade mental - HC n. 0007695-22.2014.4.02.0000. Eis a ementa do aresto 

(fl . 463):

Penal. Habeas corpus. Incidente de insanidade mental. Réu foragido.

1 - Trata-se de habeas corpus objetivando determinar à 8ª Vara Federal Criminal 

do Rio de Janeiro a instauração do incidente de insanidade mental do paciente, 

requerendo a realização do ‘exame médico-legal em qualquer Hospital Penal 

Psiquiátrico Público no Estado do Espírito Santo.

2 - Os documentos acostados aos presentes autos apontam para a existência 

de quadro de enfermidade mental do réu, motivo pelo qual o exame pleiteado 

pelos impetrantes deverá ser realizado, sem o prejuízo do cumprimento do 

decreto de prisão cautelar exarado em desfavor do réu.

3 - A realização do exame deverá acontecer no Espírito Santo, sendo este o 

Estado em que deverá permanecer recolhido quando se apresentar, haja vista ser 

o local em que residem seus familiares.

4 - Ordem concedida.

Diante desse quadro, superado resta o pleito de que o recorrente realizasse 

dado exame, mas persiste o decreto constritivo - “sem prejuízo do cumprimento 

do decreto de prisão cautelar exarado em desfavor do réu” (fl . 463).

Contudo, alega a defesa, em petição de fl s. 445-464, que se afi gura dispare a 

seguinte situação: o increpado se apresentar, eis que se encontra foragido, para a 

submissão à análise dos peritos e aguardar o resultado do laudo na penitenciária. 

Salienta que “a insistência em submeter o acusado ao cárcere, antes da conclusão 

dos laudos, é contraditória com a preocupação judicial em preservar a sua saúde 

psíquica” (fl . 449).

De se ressaltar que, na sustentação oral realizada perante o Colegiado Federal da 

2ª Região, o causídico subscritor do mandamus asseriu, em virtude de questionamento 

feito pela Desembargadora Simone Schreiber, que o réu se apresentaria para a feitura 

do exame, mesmo que decorresse o seu recolhimento à prisão (fl . 457).

Para a elucidação do imbróglio, valho-me dos termos do artigo 319, inciso 

VII, do Código de Processo Penal. Ei-lo:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei n. 

12.403, de 2011).

(...)
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VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com 

violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou 

semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; (Incluído 

pela Lei n. 12.403, de 2011).

Na espécie, inexiste conclusão defi nitiva dos peritos, eis que o incidente foi 

recentemente instaurado (fl . 464). Porém, há fortes indícios de que o increpado 

seja portador de algum distúrbio de saúde, conforme o propagado pela defesa, 

que pugnou - e defendeu nas razões recursais - inclusive pela aplicação de 

medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, a mim me parece que, em atenção aos brocardos da dignidade 

da pessoa humana e da razoabilidade, possível se mostra que o acusado não 

aguarde no cárcere o resultado do laudo psiquiátrico, em especial diante de 

exames particulares que certifi cam a existência de transtorno de saúde, mas sim, 

após a apresentação em juízo para a feitura do laudo, deve esperar o resultado do 

incidente de sanidade no próprio Hospital Psiquiátrico ou equivalente, em seu 

Estado de domicílio, qual seja, o Espírito Santo. Acrescente-se que tal situação 

deve perdurar até a subsequente apreciação do juiz sobre a perícia realizada.

Agora, acaso o réu não compareça para a submissão ao exame, faculto ao 

magistrado de primeiro grau que lhe revigore o decreto constritivo.

Por tudo o dito, entendo por prejudicado o esmiuçar do pedido de 

reconsideração da liminar de fl s. 445-464.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Não obstante, concedo, de ofício, 

a ordem a fi m de que, após se apresentar para o exame de sanidade mental, 

o recorrente aguarde o resultado do laudo no próprio Hospital Psiquiátrico 

ou equivalente, localizado no Estado do Espírito Santo, até a subsequente 

apreciação do juiz sobre a perícia realizada, sendo facultado que se lhe revigore o 

decreto constritivo, acaso o réu não compareça para a submissão ao exame.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.318.180-DF (2012/0082250-9)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
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Recorrido: L E F

Recorrido: V C K

Advogado: Délio Fortes Lins e Silva Júnior e outro(s)

EMENTA

Recurso especial. Processual Penal. Denúncia. Recebimento. 

Resposta do acusado. Reconhecimento. Ausência de justa causa. 

Possibilidade. Ilicitude da prova. Afastamento. Inviabilidade. Acórdão 

recorrido. Fundamento exclusivamente constitucional. Decreto 

regulamentar. Tipo legislativo que não se insere no conceito de lei 

federal (art. 105, III, a, da CF).

1. O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o 

Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do 

acusado, prevista nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, 

reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar 

a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do 

Código de Processo Penal, suscitada pela defesa.

2. As matérias numeradas no art. 395 do Código de Processo 

Penal dizem respeito a condições da ação e pressupostos processuais, 

cuja aferição não está sujeita à preclusão (art. 267, § 3º, do CPC, c.c. 

o art. 3º do CPP).

3. Hipótese concreta em que, após o recebimento da denúncia, o 

Juízo de primeiro grau, ao analisar a resposta preliminar do acusado, 

reconheceu a ausência de justa causa para a ação penal, em razão da 

ilicitude da prova que lhe dera suporte.

4. O acórdão recorrido rechaçou a pretensão de afastamento do 

caráter ilícito da prova com fundamento exclusivamente constitucional, 

motivo pelo qual sua revisão, nesse aspecto, é descabida em recurso 

especial.

5. Os decretos regulamentares não se enquadram no conceito de 

lei federal, trazido no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

improvido.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Assusete Magalhães, Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada 

do TJ-PE), Maria Th ereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília (DF), 16 de maio de 2013 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 29.5.2013

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso especial interposto 

pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com fundamento na 

alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal 

de Justiça local no Recurso em Sentido Estrito n. 2010011191481-6.

Consta dos autos que o Ministério Público do Distrito Federal ofereceu 

denúncia contra L E F e V C K, imputando-lhes a prática do crime tipifi cado no 

art. 1º, V, da Lei n. 8.137/1990, c.c. o art. 71 do Código Penal. Após a citação, 

os réus ofereceram defesa preliminar (fl s. 339-367). Posteriormente, acolhendo 

tese defensiva de que as provas que amparariam a acusação seriam ilícitas, o 

Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia (fl s. 575-579).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (fl s. 580-598) e a 

defesa opôs embargos de declaração (fl . 630). O Juízo de primeiro grau rejeitou 

os declaratórios, mas manteve a decisão que rejeitou a denúncia. A defesa, então, 

interpôs apelação (fl s. 668-675).

O Tribunal a quo, por unanimidade, deu provimento à apelação defensiva 

(fl . 735):

Apelação criminal. Crimes contra a ordem tributária. Rejeição da denúncia. 

Pedido de liberação de valores apreendidos. Possibilidade. Recurso provido.
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Se a denúncia veio desnuda de indícios veementes quanto à responsabilidade 

imputada aos ora apelantes – porque lastreada em provas ilícitas – não se faz 

presente o requisito legal para a manutenção do sequestro de valores decretados.

Na mesma ocasião, por maioria, a Corte de origem negou provimento ao 

recurso em sentido estrito ministerial:

Recurso em sentido estrito. Lei n. 8.137/1990, art. 1º, inciso V. Nulidade da 

decisão que rejeitou a denúncia – preclusão pro iudicato não verifi cada. Preliminar 

rejeitada. Sigilo de dados de contribuinte afastado. Matéria afeta à reserva de 

jurisdição. Entendimento sufragado pelo STF. Recurso a que se nega provimento.

Oferecida a resposta à acusação, o Magistrado poderá exercer novo juízo de 

admissibilidade quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições 

da ação.

A quebra de sigilo bancário, ainda que pelos órgãos de fi scalização, sem o 

crivo do judiciário, afronta os princípios da Carta Republicana, conforme decidiu o 

Supremo Tribunal Federal (RE n. 389.808).

Não prospera, por ausência de justa causa, a denúncia lastreada em provas 

ilícitas, porquanto inaptas para demonstrar a certeza da materialidade do fato-

crime.

O Ministério Público, então, interpôs recurso especial – dirigido apenas 

contra o acórdão proferido no recurso em sentido estrito – em que alega 

violação do art. 395, III, do Código de Processo Penal, bem como negativa de 

vigência aos arts. 396, 397 e 399 do mesmo Estatuto e, ainda, aos arts. 195 do 

Código Tributário Nacional, 5º, § 1º, XIII, 6º da LC n. 105/2001 e 1º e 2º do 

Decreto n. 4.489/2002.

Traz as seguintes teses:

a) após o recebimento da denúncia, não poderia o Juízo de primeiro grau, 

quando da análise da defesa preliminar, considerar inexistente a justa causa e 

rejeitar a peça acusatória;

b) as provas que embasaram a denúncia seriam lícitas. As informações 

referentes à movimentação de cartão de crédito foram encaminhadas ao Fisco 

pelas respectivas operadoras, por força de obrigação legal, e não por diligência 

empreendida pelo agente fi scalizador (fl . 770).

Pede o provimento do recurso especial, com o recebimento da denúncia e o 

prosseguimento da ação penal.
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A defesa, por sua vez, opôs embargos de declaração (fl . 791), os quais 

foram rejeitados (fl s. 984-986).

O Parquet ratifi cou o recurso especial (fl . 989), e a defesa apresentou 

contrarrazões (fl s. 1.008-1.020). Admitiu-se o recurso na origem (fl s. 1.036-

1.038).

Recurso especial. Crime tributário. Ausência de fornecimento de notas fi scais 

de venda. Licitude das provas que fundamentaram a denúncia.

A denúncia foi instruída com os dados fornecidos pelas empresas de cartões 

de crédito à Secretaria de Fazenda. A prova é lícita.

A LC n. 105/2001 determina que as instituições financeiras transfiram as 

informações sobre seus clientes para as Secretarias de Fazenda estaduais. A 

autorização para a troca de informações decorre de lei, prescindindo, pois, de 

autorização judicial.

Questão decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial 

julgado sob o rito do art. 543-B do CPC.

Parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Extrai-se do voto vencedor 

constante do acórdão recorrido, na parte em que entendeu possível ao Juízo 

de primeiro grau deixar de receber a denúncia, após o oferecimento da defesa 

preliminar, quando já havia sido recebida anteriormente, que (fl s. 746-749):

[...]

No tocante à preliminar arguida pelo recorrente, verifi ca-se que em resposta 

à acusação a Defesa suscitou preliminar de nulidade das provas que instruem 

a denúncia, porquanto as informações que culminaram na lavratura dos autos 

de infração, mesmo sendo protegidas por sigilo fi scal, foram encaminhadas à 

administração sem que o Judiciário assim autorizasse.

Os autos foram conclusos ao MM. Juiz para atendimento do comando inserto 

no art. 397 do CPP, oportunidade em que não vislumbrou uma das hipóteses de 

absolvição sumária descritas no referido artigo. Contudo, deparou com a eiva das 

provas obtidas ilicitamente, e, assim, rejeitou a denúncia por ausência de justa 

causa.
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É bem verdade que a par da discussão instaurada quando da edição da Lei 

n. 11.719/2008 no que tange ao momento oportuno para o recebimento da 

denúncia, o entendimento majoritário fi rmou-se no sentido de que é na fase do 

art. 396 do CPP que a inicial acusatória deverá ser recebida. [...] Menos verdade 

não o é, porém, que oferecida resposta à acusação, o Magistrado deverá exercer 

novo juízo de admissibilidade quanto à presença dos pressupostos processuais e 

das condições da ação. [...]

Como se vê, outra solução não se aventava ao magistrado senão analisar a 

preliminar defensiva e, reconhecendo sua inequívoca procedência, impedir que o 

processo seguisse em sua marcha.

Quanto à questão preliminar, respondo ao Ministério Público, dizendo o 

seguinte: O legislador processual penal não teve a felicidade de um Alfredo 

Buzaid, que escreveu um Código magnífi co, o qual já está maltratado por tantas 

emendas. Mas o Código, em 1973, era de boa qualidade. Ali se previa que o 

juiz, ao deparar-se com a peça inicial, poderia extinguir mais tarde em qualquer 

momento, porque o Código Buzaid quer o saneador a cada ato do processo.

Alerto pela parte ré, o juiz poderia extinguir o processo sem exame do mérito. 

O que fez o legislador das reformas foi um arremedo do Código de 1973, mas 

que, porém, não é capaz de afastar a sistemática do Código primevo que, frise-

se, reclama o saneador a cada ato do processo. Raciocínio contrário levaria à 

conclusão de que se a falta de justa causa ou a ausência manifesta de pressuposto 

processual, v.g., viesse arguida pela parte ré na sua resposta, o Juiz estaria 

obrigado a impulsionar processo natimorto até a sentença.

Ora, ausente condição de procedibilidade, somente nessa fase verificada, 

ao magistrado se impõe o poder/dever de declarar a absolvição de instância, 

“denominação utilizada para caracterizar uma das hipóteses de crise de instância, 

isto é, a anormal paralisação do curso procedimental, de forma temporária (como 

ocorre nas questões prejudiciais) ou de forma defi nitiva, o que ocorre no caso 

de trancamento da ação penal”, tudo conforme a lição precisa de Frederico 

Marques citado por Guilherme de Souza Nucci no seu Código de Processo Penal 

comentado (2009, pp. 724-725). Como se vê, ainda que sob novas vestes, não se 

trata de tema novo a reclamar soluções rocambolescas, mas sim a prevalência 

da lógica sobre o apego à forma. Proceder de modo contrário, na situação 

estampada nos autos, implicaria malferimento de princípios caros ao Estado 

Democrático de Direitos, especialmente, ao devido processo legal, à dignidade da 

pessoa humana, à instrumentalidade das formas e à segurança jurídica, tudo em 

afronta direta à Carta Republicana.

Portanto, com a devida venia da Relatora, rejeito a preliminar. [...]

Feitas essas considerações, passa-se à análise do tema.

O art. 395 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia será 

rejeitada quando: I) for manifestamente inepta; II) faltar pressuposto processual 
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ou condição para o exercício da ação penal; ou III) faltar justa causa para a ação 

penal.

Não verifi cada, de plano, a ocorrência de alguma dessas hipóteses, a peça 

acusatória será recebida e determinar-se-á a citação do acusado para, no prazo 

de 10 dias, responder, por escrito à acusação (art. 396 do CPP).

Em sua resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o 

que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justifi cações, especifi car as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualif icando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário (art. 396-A do CPP).

Diz então o art. 397 do referido Códex que, ao apreciar a defesa preliminar, 

o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verifi car: I) a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II) a existência manifesta de 

causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime, ou IV) extinta a punibilidade.

A partir da leitura literal dos dispositivos mencionados, em especial do 

art. 397 do Código de Processo Penal, num primeiro momento, chegar-se-ia à 

conclusão de que o Juiz, quando da análise das teses trazidas pela defesa, poderia 

extinguir a ação penal tão somente nas hipóteses em que cabível a absolvição do 

sumária do acusado, as quais são elencadas nos quatro incisos do artigo.

A meu sentir, entretanto, com o devido respeito àqueles que entendem 

em sentido contrário, essa não é a melhor interpretação que se coaduna com o 

procedimento comum estabelecido no Código de Processo Penal, em especial, 

após as reformas introduzidas pela Lei n. 11.719/2008.

Destarte, como visto, o art. 396-A do Código de Processo Penal prevê que 

o acusado, na defesa prévia, poderá arguir preliminares.

É lição elementar do direito processual que as preliminares suscitadas pela 

defesa, via de regra, objetivam extinguir o processo, sem a análise do mérito, em 

razão da ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, entre as 

quais se inclui, no âmbito penal, a existência de justa causa.

A esse respeito:

[...]

21. Pressupostos processuais: são os requisitos necessários para a existência e 

validade da relação processual, propiciando que o processo possa atingir o seu 

fi m. Como pressuposto de existência, pode-se citar a presença de jurisdição, uma 
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vez que apresentar a causa a uma pessoa não integrante do Poder Judiciário 

nada resolve em definitivo. Outro exemplo seria o julgamento empreendido 

por magistrado impedido. Como pressuposto de validade, pode-se mencionar 

a inexistência de suspeição do magistrado (art. 254, CPP), bem como a sua 

competência para decidir a causa, além da ausência de litispendência e coisa 

julgada. Note-se que as exceções são instrumentos hábeis para questionar esse 

pressuposto processual de validade. Raramente, a denúncia ou queixa será 

rejeitada por ausência de pressuposto processual, uma vez que, antes, busca-se a 

correção do erro. Ademais, se for recebida, somente após, por exceção, conseguir-

se-á regularizar a relação processual.

22. Condições da ação: são os requisitos exigidos pela lei para que o órgão 

acusatório, exercendo o direito de ação, consiga obter do Poder Judiciário uma 

análise quanto à existência da pretensão punitiva do Estado e a possibilidade 

de sua efetivação. Na lição de Frederico Marques “são os elementos e requisitos 

necessários para que o juiz decida do mérito da pretensão, aplicando o direito 

objetivo a uma situação contenciosa” (Elementos de direito processual penal, v. 1, p. 

292). São elas genéricas e específi cas. Dentre as genéricas, temos: a) possibilidade 

jurídica do pedido, identificada majoritariamente, pela doutrina como o fato 

imputado a alguém ser considerado crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade). 

Logo, se, à primeira vista, lendo o inquérito que acompanha a denúncia ou queixa, 

não vislumbra o juiz qualquer desses elementos, deve rejeitar a peça acusatória. 

[...] b) interesse de agir, ou seja, deve haver necessidade, adequação e utilidade 

para a ação penal. A necessidade do devido processo legal para haver condenação 

e submissão de alguém à sanção penal é condição inerente a toda ação penal. 

Logo, pode-se dizer que é presumido esse aspecto do interesse de agir. Quanto 

à adequação, deve-se destacar que o órgão acusatório precisa submeter-se ao 

procedimento legal para que possa obter um julgamento de mérito a respeito 

da pretensão punitiva do Estado. Se ocorrer o ingresso da ação penal, sem o 

acompanhamento de prova pré-constituída, embora a narrativa feita na denúncia 

ou na queixa possa ser considerada juridicamente possível, não haverá interesse 

de agir, tendo em vista ter sido desrespeitado o interesse-adequação. Não há 

justa causa para a ação penal. [...] c) legitimidade para agir, vale dizer, ser o autor o 

titular da ação penal, conforme previsão legal.

[...]

34. A justa causa para a ação penal: embora grande parte da doutrina venha 

confundindo a justa causa com o interesse de agir, parece-nos correta a lição 

de Maria Thereza Rocha de Assis Moura, sustentando que a causa, em verdade, 

espelha uma síntese das condições da ação. Inexistindo uma delas, não há justa 

causa para a ação penal (Justa causa para a ação penal - Doutrina e Jurisprudência, 

p. 221). Portanto, sob tal prisma, o inciso II (faltar condição para o exercício da ação 

penal) já abrange o inciso III (faltar justa causa para o exercício da ação Penal). 

Poderia ter sido inserido, por outro lado, somente o disposto nos incisos I e II.
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(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. 

rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 755-763)

Se, por disposição expressa do Código de Processo Penal, a parte pode 

arguir questões preliminares na defesa prévia, cai por terra o argumento de 

que o anterior recebimento da denúncia tornaria sua análise preclusa para o 

Juiz de primeiro grau. Também não se verifi ca razoabilidade na tese de que seu 

acolhimento pelo magistrado poderia ocorrer apenas por ocasião da sentença.

Não há porque dar início à instrução processual se o magistrado verifi ca 

que não lhe será possível analisar o mérito da ação penal, em razão de defeito 

que macula o processo. Além de ser desarrazoada essa solução, também não se 

coaduna ela com os princípios da economia e celeridade processuais.

Sob outro prisma, deve ser ressaltado que questionamentos acerca da 

possibilidade da análise das preliminares suscitadas na defesa prévia, como 

no caso dos autos, ocorrem apenas quando alguma delas é acatada e extinto o 

processo. Quando o Juiz as rejeita, proferindo verdadeiro despacho saneador no 

processo penal, nunca é colocada em dúvida a possibilidade de ser efetivada a 

análise de tais matérias após o oferecimento da defesa prévia.

Se é admitido o afastamento das questões preliminares suscitadas na defesa 

prévia, no momento defi nido no art. 397 do Código de Processo Penal, também 

deve ser considerado admissível o seu acolhimento, com a extinção do processo 

sem julgamento do mérito, terminologia que penso inclusive mais apropriada.

Ressalta-se que no julgamento do HC n. 150.925-PE, o Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho consignou que é na oportunidade do art. 397 do 

CPP que o Juiz deverá se manifestar com mais vagar sobre as teses suscitadas pelo 

acusado, caso alguma preliminar, exceção ou excludente de ilicitude ou de culpabilidade 

sejam suscitadas em defesa prévia para contestar a admissibilidade ab initio da 

persecução penal, ou verifi car a possibilidade de absolvição sumária (Quinta Turma, 

DJe 17.5.2010).

Aliás, nessa linha, acredito que se encontra o Ministro Og Fernandes. Peço 

desculpas, desde já, caso tenha interpretado de forma equivocada suas palavras, 

proferidas por ocasião do HC n. 232.842:

[...]

Deixando de lado maiores questionamentos, o certo é que a melhor solução 

a ser dada é no sentido de que o recebimento da peça vestibular se dá após o 

oferecimento da denúncia, consoante disposto no art. 396 do Estatuto Processual 
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Penal, porquanto, por uma questão de lógica, somente há como se absolver 

sumariamente o acusado, nos termos do art. 397 do referido diploma legal, 

quando já houver a formação da relação processual, isto é, com o anterior 

recebimento da peça inaugural, completado com a citação do acusado.

Dessa forma, vislumbra-se que após o oferecimento da denúncia ou queixa, 

o Juízo singular possui duas opções: rejeitá-la liminarmente, caso seja uma das 

hipóteses previstas no art. 397 da Lei Adjetiva, quais sejam, inépcia da exordial, 

falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, e 

falta de justa causa para o seu exercício, ou recebê-la, nos termos do artigo 396 

do Código de Processo Penal, ordenando a citação do acusado para oferecer sua 

defesa.

Se a inicial acusatória for recebida, o magistrado poderá, ainda, após a 

apresentação de resposta à acusação, absolver o acusado sumariamente, tal como 

disposto no art. 397 da Lei Processual Penal, ou continuar com o processo, designando 

o dia e a hora para a audiência de instrução e julgamento.

Assim, o art. 399 não prevê um segundo recebimento da denúncia, mas tão 

somente a constatação, após a leitura das teses defensivas expostas, se existem 

motivos para a absolvição sumária do réu, ou se o processo deve seguir seu curso 

normalmente.

(HC n. 232.842-RJ, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 30.10.2012 – grifo 

nosso)

E também o Ministro Felix Fischer, em precedente referido, inclusive, no 

próprio acórdão recorrido:

[...]

Não obstante, com a inovação trazida ao procedimento, não mais se limita 

a defesa a apresentar defesa prévia, de conteúdo reduzido que, na práxis, não 

implicava, regra geral, em atuação defensiva relevante. Agora, a teor do disposto 

no art. 396-A do CPP, poderá o acusado “arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário.”

Abre-se, então, ao Magistrado, a possibilidade de absolver sumariamente o 

réu quando verifi car: i) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude; 

ii) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 

inimputabilidade; iii) que o fato narrado não constitui crime ou iv) extinta a 

punibilidade do agente. Poderá também, segundo preconiza abalizada doutrina, 

rever, após as alegações defensivas, a presença das condições da ação e pressupostos 

processuais.

(HC n. 138.089-SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22.3.2010)
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Vale lembrar, ainda, que o art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil, 

aplicável por analogia, por força do art. 3º do Código de Processo Penal, 

estabelece que o Juiz pode extinguir o processo sem julgamento do mérito, por 

ausência de pressupostos processuais e condições da ação, a qualquer tempo, 

inclusive de ofício.

Por fi m, as matérias insertas no art. 397 do Código de Processo Penal 

representam um plus em relação às preliminares, pois aquelas importam na 

extinção da punibilidade, enquanto estas porão fi m apenas ao processo, não 

impedindo, via de regra, a propositura de outra ação penal, desde que corrigida a 

mácula que determinou a sua extinção.

Sendo assim, autorizando o referido artigo a prolação de decisão de maior 

amplitude, que fulmina o próprio jus puniendi, não é razoável entender que seria 

vedado ao magistrado tomar decisão que fulmina apenas o processo.

Nas palavras de Antônio Scarance Fernandes e Mariângela Lopes, não 

teria sentido abrir oportunidade ao acusado para a sua resposta, na qual pode alegar 

qualquer matéria em sua defesa, inclusive as que possibilitam a rejeição da denúncia ou 

queixa, se o juiz não pudesse mais rejeitar a acusação (O recebimento da denúncia 

no novo procedimento. Boletim IBCCRIM, São Paulo, ano 16, n. 190, p. 2-3, 

set. 2008).

Essa também é a lição de Gustavo Badaró:

[...]

Não há qualquer sentido, do ponto de vista da limitação à atividade cognitiva, 

que o juiz, após o recebimento da denúncia, possa rever tal decisão, mediante 

exceção, no que toca à ilegitimidade de parte, mas não possa fazer o mesmo com 

a impossibilidade jurídica do pedido, a inépcia da denúncia ou queixa ou qualquer 

outra questão de ordem pública. O juiz poderá dizer, “considerei que o autor era 

parte legítima, mas agora, diante da resposta do acusado, percebo que se tratava 

de parte ilegítima, por isso, extingo o processo”, mas não pode fazer o mesmo 

com relação à possibilidade jurídica do pedido ou a inépcia da denúncia? Diante 

da nova sistemática adotada no procedimento comum ordinário, com possibilidade 

de se alegar questões preliminares na resposta escrita e de haver absolvição sumária, 

é chegado o momento de uma evolução interpretativa, para admitir que o juiz tenha 

possibilidade de rever sua decisão de recebimento da denúncia ou queixa.

As condições da ação e os pressupostos processuais são matérias de ordem 

pública, que o juiz pode conhecer a qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

independentemente de provocação das partes. Não há vinculação do juiz com 

a decisão anterior que recebeu a denúncia, nos termos do art. 396, caput, do 
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CPP, vez que inexiste preclusão ou qualquer outro mecanismo que torne o ato 

imutável ou não passível de reforma.

(Rejeição da denúncia ou queixa e absolvição sumária na reforma do CPP. 

RBCCrim. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 76, p. 173)

Portanto, não houve ilegalidade no procedimento adotado pelo Juízo de 

primeiro grau, que, embora inicialmente tenha recebido a peça acusatória, após 

a resposta do acusado, acolheu tese de ilicitude das provas que davam suporte 

à acusação, trazida pela defesa na resposta preliminar, e rejeitou a denúncia, 

ressalvando expressamente a possibilidade de propositura de outra ação penal, 

desde que calcada em elementos válidos.

Por fi m, no tocante à alegação de que as provas seriam lícitas, o recurso 

especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Nesse ponto, disse o voto vencedor proferido no acórdão recorrido que (fl s. 

752-753):

[...]

No que tange ao mérito, o MM. Juiz reconheceu, na esteira do que decidira 

o excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 389.908-PR, que 

a denúncia veio desnuda de provas válidas quanto aos indícios de autoria e 

materialidade aos ora recorridos.

O RE n. 389.808-PR veio encimado por ementa da seguinte sonoridade:

Sigilo de dados. Afastamento. Conforme disposto no inciso XII do 

artigo 5º da Constituição Federal, a regra é a privacidade quanto à 

correspondência, às comunicações telegráficas, aos dados e às 

comunicações, fi cando a exceção – a quebra do sigilo – submetida ao 

crivo do órgão equidistante – o Judiciário – e, mesmo assim, para efeito 

de investigação criminal ou instrução processual penal. Sigilo de dados 

bancários. Receita Federal. Confl ita com a Carta da República norma legal 

atribuindo à Receita Federal – parte na relação jurídico-tributária – o 

afastamento do sigilo de dados relativos ao contribuinte. (RE n. 389.808, 

Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2010, DJe-086, 

public 10.5.2011)

Na oportunidade, o excelso STF houve por bem, nos termos do voto do 

Ministro Relator Marco Aurélio, afastar a possibilidade de a Receita Federal ter 

acesso direto aos dados bancários da recorrente. Daí, conferiu-se à legislação de 

regência – entre as quais está a LC n. 105/2001 – interpretação conforme a Carta 

Federal, tendo como conflitante com esta a que implique afastamento do sigilo 
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bancário do cidadão, da pessoa natural ou da jurídica, sem ordem emanada do 

Judiciário.

Destarte, se à Receita Federal não é lícito ter acesso direto aos dados bancários 

dos cidadãos quiçá a fiscalização tributária distrital tal procedimento será 

permitido.

Outra não é a fonte de que emanaram os autos de infração acostados no 

presente feito.

Isto posto, nego provimento ao presente recurso em sentido estrito, mantendo 

intacta a r. sentença vergastada.

[...]

Como se verifi ca, nesse aspecto, o acórdão recorrido decidiu a questão com 

fundamento exclusivamente constitucional, motivo pelo qual sua revisão refoge 

ao âmbito do recurso especial.

Nesse sentido:

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no agravo de instrumento. Tráfi co 

ilícito de entorpecentes. Concessão do sursis. Alegada desproporcionalidade 

da resposta penal estatal. Matéria de índole constitucional. Incompetência do 

Superior Tribunal de Justiça. Reexame do material probatório. Súmula n. 7-STJ. 

Agravo não provido.

1. Consoante firme entendimento desta Corte Superior de Justiça, é 

inadequado o recurso especial nas hipóteses em que o fundamento do aresto 

recorrido esteia-se exclusivamente em matéria de índole constitucional.

[...]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.388.435-RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 

6.11.2012)

Processual Civil. Agravo regimental. Acórdão recorrido. Fundamento 

exclusivamente constitucional. Teoria do risco administrativo. Art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal. Prisão ilícita. Irrelevância do art. 266 do CPP, nos termos da 

fundamentação adotada na origem.

[...]

2. A ratio decidendi do acórdão recorrido é exclusivamente constitucional, 

insidicável pelo STJ em Recurso Especial (REsp n. 1.320.518-DF, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, AgRg no REsp n. 1.286.240-MG, Rel. 

Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.4.2012).

[...]
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4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 211.605-RS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 31.10.2012)

Ademais, no que diz respeito aos arts. 1º e 2º do Decreto n. 4.489/2002, 

merece ser lembrado que os decretos regulamentares não se enquadram no 

conceito de lei federal, trazido no art. 105, III, a, da Constituição.

A propósito:

Recurso especial. Administrativo. Incorporação. Quintos. Portaria e resolução. 

Atos normativos secundários. Não se enquadram no conceito de lei federal. 

Fundamentação defi ciente. Aplicação da Súmula n. 284-STF.

1. Não é cabível, na via estreita do recurso especial, o exame de eventual afronta 

ou negativa de vigência a portarias e decretos, atos administrativos que não se 

incluem no conceito de lei federal referido no artigo 105 da Constituição Federal.

2. Se nas razões do recurso especial a parte, apesar de apontar violação de 

legislação infraconstitucional, deixa de demonstrar no que consistiu a alegada 

ofensa, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 284 do Excelso Pretório.

3. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 878.792-CE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 

11.10.2010 – grifo nosso)

Processual Civil. Recurso especial. Isenção condicionada. Alegação de 

efetivação, na origem, de interpretação equivocada do conteúdo normativo de 

decreto regulamentar. Ato normativo que não se enquadra no conceito de lei 

federal. Recurso especial não conhecido.

1. O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de uniformizar 

a interpretação de dispositivos de decreto regulamentar, pois esta espécie de diploma 

normativo não se enquadra no conceito de “lei federal” para fi ns de interposição 

de recurso especial (precedentes citados: REsp n. 1.121.275-SP, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJe 17.4.2012; AgRg no REsp n. 1.328.290-SC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, DJe 11.9.2012; e REsp n. 778.338-DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 12.3.2007).

2. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.241.207-SP, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

25.10.2012 – grifo nosso)

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial, porém nego-lhe 

provimento.
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VOTO

O Sr. Ministro Og Fernandes (Presidente): Srs. Ministros, acho que nós 

estamos já encaminhando, desde a década de 90, com os juizados, etc., para a 

possibilidade de que termos soluções, senão consensuais, porém passíveis de 

abreviar o drama que é responder um processo independentemente de culpa 

simplesmente porque, de repente, acha-se que se deve mover uma ação penal 

ou, por outro lado, impedir que alguém promova a sua defesa antecipada e seja 

constrangida a responder a todos os passos de um processo até que haja uma 

decisão, Deus sabe quando, confi rmando aquilo que o acusado já esperava, de 

forma angustiada, na solução absolutória. Embora todo o tumulto que houve 

nessa reforma do preocesso penal - a Sra. Ministra Maria Th ereza acompanhou 

isso muito de perto -, mas o sentido é esse.

Acompanho o voto do Sr. Ministro Relator, fazendo apenas esses aportes.

RECURSO ESPECIAL N. 1.388.440-ES (2013/0199670-0)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Israel Andrade

Recorrente: Wagner Luiz de Paula Freitas

Advogado: Fabrício de Oliveira Campos

Advogada: Conceição Aparecida Giori

Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

EMENTA

Recurso especial. Crime contra as relações de consumo. Expor 

à venda mercadorias impróprias ao consumo. Violação ao art. 619 do 

CPP. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Fundamentação 

sufi ciente ao deslinde da controvérsia. Sentença. Desclassifi cação da 

conduta dolosa para culposa. Inobservância do art. 384, caput, do CPP. 

Mutatio libelli. Violação ao princípio da correlação entre a acusação 
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e a sentença. Anulação da sentença. Superveniência da prescrição da 

pretensão punitiva. Extinção da punibilidade.

1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que 

adota fundamentação contrária aos interesses da parte, mas sufi ciente 

ao deslinde da controvérsia.

2. O fato imputado aos réus na inicial acusatória, em especial 

a forma de cometimento do delito, da qual se infere o elemento 

subjetivo, deve guardar correspondência com aquele reconhecido 

na sentença, a teor do princípio da correlação entre a acusação e a 

sentença.

3. Encerrada a instrução criminal, concluindo-se que as condutas 

dos recorrentes subsumem-se à modalidade culposa do tipo penal e 

ausente a descrição de circunstância elementar, atinente ao elemento 

subjetivo do injusto na denúncia, imperativa a observância da regra 

inserta no art. 384, caput, do CPP, ainda que a nova modalidade 

de delito comine pena inferior, baixando-se os autos ao Ministério 

Público para aditar a inicial, sob pena violação ao princípio da ampla 

defesa e contraditório.

4. Transcorrido o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, c.c. 

110, § 1º, do CP), desde o recebimento da denúncia até a presente 

data, considerando-se a inexistência de outro marco interruptivo em 

face da anulação da sentença condenatória, verifi ca-se a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado.

5. Recurso parcialmente provido para anular a sentença 

condenatória e julgar extinta a punibilidade dos recorrentes.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar 

parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os 

Srs. Ministros Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ-SP), Maria 

Th ereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior (Presidente) e Rogerio Schietti 

Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 5 de março de 2015 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 17.3.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Israel Andrade e Wagner Luiz de Paula 

Freitas interpõem recurso especial em face de acórdão assim ementado:

Denúncia, crime contra a ordem econômica artigo 7º, inciso II, da Lei n. 

8.137/1990 sentença condenatória. Recurso da defesa. 1) Preliminar de nulidade 

por violação ao principio da correlação entre a acusação e sentença. Ausência 

do elemento subjetivo da culpa na denúncia. Necessidade de observância ao 

instituto da mutatio libelli para reconhecimento do parágrafo único do artigo 7º 

da Lei n. 8.137/1990. Não acolhimento. 2) Preliminar de inconstitucionalidade do 

mencionado parágrafo único do artigo 7º da legislação especial. Não acolhimento 

3) Mérito: absolvição. 3.1) Ausência de demonstração da responsabilidade 

pessoal dos recorrentes. Inocorrência 3.2) Impossibilidade da responsabilidade 

por omissão por se tratar de crime formal. Não acolhimento. 3.3) Ausência de 

prova da materialidade. Inocorrência. 4) Dosimetria fi xaçao da pena de multa, 

isoladamente. Não acolhimento. 5) Recurso não provido.

1. Preliminar: violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença 

O réu se defende dos fatos lançados na denúncia e não da capitulação jurídica 

atribuída pelo Ministério Publico, sendo imprescindível que tenha prévio 

conhecimento dos fatos para que possa se defender, em conformidade com 

o princípio do contraditório e ampla defesa. Em específi co, nos delitos contra 

as relações de consumo, nos termos do paragrafo único do artigo 7º da Lei n. 

8.137/1990, o reconhecimento da modalidade culposa não impõe nova defi nição 

jurídica, apenas se restringe à aplicação da causa de diminuição de pena prevista 

no parágrafo único do citado artigo 7o da legislação extravagante. Lado outro, a 

defesa teve nos autos ampla ciência dos fatos imputados a oportunidade de se 

manifestar, donde se conclui que a hipótese narrada se subsume ao que propõe 

o instituto do emendado libelli (artigo 383, do CPP), por conter a denúncia todos 

os fatos que recaem sobre os réus, razão pela qual se revela desnecessária a 

produção de novas provas. Rejeito a preliminar.

2. Preliminar de inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 7º da 

Lei n. 8.137/1990 conhece da alegação de inconstitucionalidade em razão do 

preceito secundário previsto para os delitos contra as relações de consumo, na 

modalidade culposa, não estabelecer parâmetros mínimo e máximo, atendo-se a 

estabelecer a fração de 1/3 (um terço) para redução da pena. Isso porque, a ordem 
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jurídica interna apenas estabelece, segundo o artigo 18 do Código Penal, que a 

modalidade culposa esteja previamente estabelecida no tipo penal, não existindo 

comando normativo impondo a definição, em específico, sobre seu preceito 

secundário. Rejeito a preliminar.

3. Mérito. Os gerentes do estabelecimento comercial respondem pelo delito 

contrário às relações de consumo, uma vez. caracterizado o nexo de causalidade 

entre o resultado danoso apresentado e o comportamento negligente, por 

se omitirem quanto ao dever de fi scalização das mercadorias apreendidas, ao 

concorrerem para exposição a venda em desacordo com as determinações legais, 

confi rmando-se nos autos a responsabilidade subjetiva e a adequação da conduta 

narrada ao postulado normativo ínclito na legislação penal especial, prevista no 

artigo 7º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990.

4. Mérito. Ao admitir a punição na modalidade culposa, nos termos 

do parágrafo único do atado artigo 7° da Lei n. 8.137/1990, por via refl exa, o 

legislador infraconstitucional tornou possível a subsunção de uma conduta 

negligente (portanto omissiva) ao postulado normativo previsto no suscitado 

artigo 7o - como na hipótese dos autos.

5. Mérito. Para a caracterização da conduta delitiva em exame, ínclita no inciso 

II do artigo 7, basta a comprovação da prática comercial mediante a violação das 

prescrições legais, que podem ser identifi cadas, mediante uma interpretação 

sistemática. na exegese que se extrai do artigo 31 do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo prescindível a prova do efeito dano à coletividade.

6. Dosimetria: A legislação extravagante, ao estabelecer o preceito secundário 

da espécie delitiva cm exame, possibilitou margem liberdade ao magistrado para 

aplicar umas das sanções impostas, seja pena privativa de liberdade ou multa, 

inexistindo direito subjetivo do agente à imposição da sanção mais branda. Desta 

feita atua com proporcionalidade e razoabilidade o magistrado primevo ao optar 

pela pena privativa de liberdade, ponderando ser a mais efi caz para prevenção 

e repressão da conduta ao identificar no arcabouço probatório a apreensão 

habitual de produtos em situação irregular no estabelecimento comercial, que se 

encontra sob a gestão dos recorrentes.

7. Recurso improvido.

Nas razões do especial, fulcrado na alínea a do permissivo constitucional, 

alegam os recorrentes ofensa aos arts. 535, II, do CPC e 619 do CPP, por 

ausência de manifestação do Tribunal a quo sobre a tese de incompatibilidade 

do art. 31 do CDC como norma integrativa do art. 7º, II, da Lei n. 8.137/1990.

Sustentam, outrossim, ausência de correlação entre a denúncia que lhes 

imputou conduta dolosa e a sentença que a desclassifi cou para a modalidade 

culposa, em afronta ao art. 384, caput, do CPP. Argumentam que, se a denúncia 
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foi estruturada sob a premissa de que o agente laborou com dolo, tendo se defendido 

por toda a instrução criminal da não ocorrência do delito, e a sentença sobrevém com 

a condenação fundada não no dolo, mas na culpa do agente, há ofensa ao princípio da 

congruência devida entre a sentença e a denúncia (fl . 609).

Aduzem que a responsabilidade penal dos recorrentes pelo mero exercício 

da atividade de gerência viola o art. 13 do CP. Asseveram que a responsabilidade 

penal por omissão exige que o imputado (a) tenha obrigação legal de cuidado ou 

vigilância; (b) tenha assumido a responsabilidade de impedir o resultado ou (c) 

tenha incrementado o risco de ocorrência do resultado (fl . 619), sendo inadmissível 

a responsabilidade por omissão imprópria nos delitos formais. Afi rmam que a 

omissão relevante do ponto de vista dos crimes omissivos impróprios só é compatível 

com crimes que geram algum tipo de resultado (fl . 618).

Alegam, ainda, violação aos arts. 31 do CDC e 7º, II, da Lei n. 8.137/1990, 

porquanto o dispositivo legal do Código de Defesa do Consumidor, que indica 

os dados elementares e orientadores das informações básicas ao consumidor, 

não se presta a integrar o inciso II do art. 7º da Lei n. 8.137/1990, norma 

penal em branco, que tipifi ca o delito de vender ou expor à venda mercadoria 

cuja embalagem, tipo, especifi cação, peso ou composição esteja em desacordo com as 

prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classifi cação ofi cial.

Asseveram, outrossim, violação ao art. 59, I, do CP, ao argumento de que, 

tendo a sentença reconhecido a prevalência de todas as circunstâncias judiciais 

favoráveis, no momento da escolha do tipo de sanção, pena de multa ou privativa 

de liberdade, não poderia optar pela mais gravosa. Afi rma que, ao justifi car 

a aplicação da pena corporal com base em pretérita autuação administrativa 

contra a pessoa jurídica, negou vigência à Súmula n. 444-STJ.

Requerem o provimento do recurso especial para reconhecer a violação 

ao art. 535, II, do CPC, ou, subsidiariamente, para anular o processo desde a 

instrução criminal, absolver os recorrentes ou aplicar exclusivamente a pena de 

multa.

Contra-arrazoado (fl s. 697-700) e admitido (fl s. 708-720), nesta instância, 

manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do 

recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, ou pelo seu 

improvimento (fl s. 769-774).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Apontam os recorrentes violação 

aos arts. 535, II, do CPC e 619 do CPP, por ausência de manifestação do 

Tribunal a quo sobre a tese de incompatibilidade do art. 31 do CDC como 

norma integrativa do art. 7º, II, da Lei n. 8.137/1990.

O voto condutor do acórdão apreciou, fundamentadamente, todas as 

questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 619 do CPP, a serem sanadas em embargos de 

declaração, que não constituem veículo próprio para o exame das razões 

atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e 

reforma de matéria já decidida.

Vale ressaltar que a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais 

não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos 

das partes, nem utilizar os fundamentos que entendem elas serem os mais 

adequados, mas apenas os sufi cientes ao deslinde da questão, como ocorreu na 

hipótese.

Ausente a alegada negativa de prestação jurisdicional, pertinente o 

exame da ofensa ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença 

na desclassifi cação da conduta dolosa para culposa. Tratando-se de questão 

eminentemente jurídica, que prescinde de reexame probatório obstado pela 

Súmula n. 7-STJ, afasto a preliminar suscitada nas contrarrazões recursais.

Reporto-me aos fatos descritos na inicial acusatória (fl . 2):

Consta do Inquérito Policial integrante da presente denúncia que, no dia 

4.11.2006, no horário da manhã, o PROCON de Vitória realizou uma fi scalização na 

empresa DMA Distribuidora, que tem como nome fantasia EPA Supermercado, em 

Jardim da Penha, nesta capital.

As irregularidades encontradas no interior do estabelecimento foram à 

comercialização de mercadorias com a validade vencida, ou até mesmo sem a 

especificação de data ou de qualquer procedência, e produtos deteriorados, 

segundo os fi scais responsáveis pela fi scalização.

Wagner Luiz de Paula Freitas e Israel Andrade, Subgerente e Gerente regional 

do estabelecimento, respectivamente, e, portanto, responsáveis pelas irregularidades, 

admitiram as infrações.

Consta mais que as mercadorias expostas a venda naquele supermercado 

estariam sendo comercializadas em gondolas num balcão de frios onde seria 

bem mais fácil lesar o consumidor, haja vista que, no balcão referido os produtos 
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ali expostos dificilmente poderiam ser identificados por não conterem nos 

mesmos as embalagens próprias e nem etiquetas de vencimento, tornando-se 

assim, mercadoria fácil de vender como própria para o consumo. Desta forma 

demonstrado está claramente a vontade e o dolo dos responsáveis para vender 

mercadorias impróprias ao sofrido e desavisado consumidor.

Autoria e materialidade evidenciadas pelo ofício de fl s. 06-07; pelo auto de 

infração de fl s. 09-10, pelos depoimentos de fl s. 37, 38, 45, 66.

Pelo exposto, tendo os denunciados Wagner Luiz de Paula Freitas e Israel 

Andrade infringido o comando normativo descrito no art. 7º, incisos II e IX da Lei n. 

8.137/1990, c.c. com o artigo 29 do CP.

Dispõe o art. 7º, incisos II e IX, da Lei n. 8.137/1990:

Art. 7º Constitui crime contra as relações de consumo:

[...]

II - vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especifi cação, 

peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não 

corresponda à respectiva classifi cação ofi cial;

[...]

IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer 

forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao 

consumo;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.

Em alegações fi nais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos 

recorrentes como incursos no art. 7º, II, e parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990, 

modalidade culposa, e pela absolvição, por ausência de laudo pericial, quanto à 

imputação do inciso IX do mesmo dispositivo legal.

Na oportunidade, a defesa requereu a aplicação do instituto da mutatio 

libelli, com a abertura de prazo para a produção de novas provas, ou pela 

absolvição quanto à imputação remanescente.

Designada audiência para a proposta de suspensão condicional do processo, 

a defesa recusou-a, ratifi cando as alegações fi nais apresentadas.

Sobreveio sentença condenatória, impondo-lhes a pena de 1 ano e 4 meses 

de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, como incursos no 

art. 7º, inciso II, e parágrafo único, da Lei n. 8.137/1990.

Em apelação, assim se pronunciou o acórdão combatido, no que pertine ao 

presente recurso:



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 26, (236): 751-873, outubro/dezembro 2014 855

Fundamenta a defesa vício de nulidade no procedimento de 1º grau, que 

tramitou perante a 3a Vara Criminal de Vitória, diante da ausência de correlação 

entre a acusação e o delito admitido na sentença primeva, ad argumentandum:

(...) a denúncia, ainda que com formulação escassamente clara, atribuiu 

(impondo responsabilidade objetiva) aos dois apelantes a violação dos 

dispositivos dos incisos II e IV do artigo 7o da Lei n. 8.137/1990, no que, por 

óbvio, restou a imputação consignada em sua forma dolosa

Com o término da instrução processual, em sede de memoriais 

finais, o MPES admitiu que não ocorreu conduta dolosa, requerendo, 

imediatamente, a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 

7o II, da Lei n. 8.137/1990 (...) como hipótese de conduta totalmente distinta 

daquela consignada na pretensão inicial (...). (fl . 350, negrito nosso).

Em suma, suscita a defesa a ausência de menção na denúncia acerca da 

elementar subjetiva referente à culpa, prevista no parágrafo único do art. 7º, 

inciso II, da legislação extravagante, posto que somente restou  consignada nos 

autos após a instrução criminal, por meio do parecer ministerial. Desta feita, 

pugna pela imediata aplicação nos autos do instituto do mutatio libelli, ínclito 

no artigo 384 do Codex de Processo Penal, para que seja aditada a denúncia e 

oportunizada produção de provas.

Como premissa lógica para o reconhecimento do instituto jurídico suscitado, 

impõe-se reconhecer que o reu se defende dos fatos lançados na denúncia e não da 

capitulação jurídica atribuída pelo órgão Ministerial.

Em outros termos, é importante que o réu tenha prévio conhecimento 

dos fatos para que possa se defender, em conformidade com o princípio do 

contraditório e ampla defesa.

Quadra registrar que a matéria ora abordada fora suscitada em 1º grau, 

decidindo o preclaro magistrado por indeferir o requerimento de aditamento 

da peça preambular, valendo-se de lúcida fundamentação, da qual tenho por 

necessário transcrevê-la, in verbis:

(...) Quadra realçar que, no delito em exame, o reconhecimento da 

“modalidade culposa” não impõe nova definição jurídica dos fatos, ao 

contrário do que ocorre, por exemplo, com o delito de receptação (artigo 180, 

caput, e § 1º, receptação dolosa e artigo 180, § 3º, receptação culposa).

Por certo, nos delitos contra as relações de consumo, o reconhecimento da 

culpa somente impõe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no 

parágrafo único do artigo 7º da legislação extravagante.

Neste diapasão, concluo que o vertente caso se perfaz ao que propõe o 

instituto do emendatio libelli (artigo 383, do CPP), por conter a denúncia todos 

os fatos que recaem sobre os réus, razão pela qual se revela imprescindível a 
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produção de novas provas. Desta feita, deixo de atender ao requerimento da 

defesa, como matéria preliminar (...) (fl s.  310-311).

Desta feita, não vislumbro - na hipótese dos autos - incompatibilidade entre 

os fatos narrados na denúncia e a sentença de fl s. 324-332, ao reconhecer terem 

os réus incidido em delito contra as relações de consumo, mediante uma conduta 

culposa, mormente diante da ausência de comprovação de qualquer sacrifício ao 

exercício do direito de defesa, amplamente exercido, diante da combativa defesa 

técnica, posto que obteve ciência dos fatos imputados e se opôs, pontualmente, 

contra todas as elementares que circundam o delito investigado.

O fato imputado aos réus na inicial acusatória, em especial a forma de 

cometimento do delito, da qual se infere o elemento subjetivo, deve guardar 

correspondência com aquele reconhecido na sentença, a teor do princípio da 

correlação entre acusação e sentença, corolário dos princípios do acusatório e do 

contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, confi ra-se o seguinte precedente:

Habeas corpus. Denúncia por lesões corporais graves. Condenação por delito 

de tortura. Mutatio libelli. Circunstâncias elementares do crime de tortura não 

descritas na inicial acusatória. Inobservância do art. 384 do CPP. Constrangimento 

ilegal. Oitiva de testemunhas do juízo após as alegações finais. Falta de 

manifestação das partes sobre a prova produzida. Cerceamento de defesa. 

Violação do princípio do contraditório. Ordem concedida.

1. É certo que o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não de sua 

capitulação legal. Contudo, se circunstâncias elementares do tipo penal de tortura 

não foram descritas na denúncia, que imputava ao paciente a prática de lesões 

corporais graves, fi ca afastada a hipótese de emendatio libelli. Trata-se de mutatio 

libelli, a qual depende da estrita observância do procedimento previsto no art. 384 do 

Código de Processo Penal.

2. Embora o magistrado, analisando as provas produzidas, tenha concluído 

que a conduta do paciente amolda-se àquela descrita no tipo penal de tortura, 

não poderia tê-lo condenado por tal crime se algumas de suas circunstâncias 

elementares não estavam descritas na inicial acusatória. Era imprescindível que se 

ouvisse o Ministério Público acerca do interesse em aditar a denúncia, sob pena 

de evidente violação do devido processo legal.

4. Hipótese em que o Juiz singular, após a apresentação das alegações fi nais 

pelas partes, converteu o feito em diligência para a oitiva de testemunhas do 

juízo e, em seguida, proferiu sentença condenatória. Se não se oportunizou que 

as partes se manifestassem sobre a prova produzida, fi ca evidente a nulidade por 

cerceamento de defesa e por violação do princípio do contraditório.
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5. Habeas corpus concedido para anular a ação penal, desde a prolação da 

sentença, devendo ser ouvido o Ministério Público acerca do interesse em aditar 

a denúncia, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal. Caso não seja 

aditada a inicial acusatória, devem as partes se manifestar sobre a oitiva das 

testemunhas do juízo previamente à prolação de nova sentença.

(HC n. 160.940-PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 5.4.2010, DJe 26.4.2010)

Assim, encerrada a instrução criminal, evidenciando-se elementares do 

tipo não descritas sequer implicitamente na denúncia, aplica-se o instituto 

da mutatio libelli, previsto no art. 384 do CPP, o qual, após as modifi cações 

promovidas pela Lei n. 11.719/2008, assim dispõe:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova defi nição 

jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou 

circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá 

aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver 

sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o 

aditamento, quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008).

Após o advento da Lei n. 11.719/2008, qualquer alteração do conteúdo 

da acusação depende da participação ativa do Ministério Público, não mais se 

limitando à situações de imposição de pena mais grave, como previa a redação 

original do dispositivo.

Na hipótese, consignou a inicial acusatória estar demonstrado claramente 

a vontade e o dolo dos responsáveis para vender mercadorias impróprias ao sofrido 

e desavisado consumidor (fl . 2). Finda a instrução criminal, concluiu a sentença 

pela atuação negligente dos réus, ao deixarem de fi scalizar com rigor as mercadorias 

existentes no DMA Distribuidora S/A, cujo nome fantasia é EPA, por motivos outros, 

como excesso de clientela e administração de outro estabelecimento (fl . 408).

Assim, não descrevendo a denúncia sequer implicitamente o tipo culposo, 

a desclassifi cação, ainda que represente aparente benefício à defesa, a quem seria 

imposta pena mais branda, deve observar a regra inserta no art. 384, caput, do 

CPP.

O dolo direto, apontado na inicial, é a vontade livre e consciente de 

realizar a conduta descrita no tipo penal: vender ou expor à venda mercadoria 

cuja embalagem, tipo, especifi cação, peso ou composição esteja em desacordo com as 

prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classifi cação ofi cial (art. 7º, II, 

da Lei n. 8.137/1990). Enquanto a culpa, imputada na sentença, decorre da 
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violação ao dever objetivo de cuidado, causadora de perigo concreto ao bem 

jurídico tutelado.

Na lição de Bitencourt, no momento de se determinar se a conduta do autor se 

ajusta ao tipo de injusto culposo é necessário indagar, sob a perspectiva ex ante, se no 

momento da ação ou da omissão era possível, para qualquer pessoa no lugar do autor, 

identifi car o risco proibido e ajustar a conduta ao cuidado devido (cognoscibilidade 

ou conhecimento do risco proibido e previsibilidade da produção do resultado típico 

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012, p. 364).

Dessa forma, a prova a ser produzida pela defesa, no decorrer da instrução 

criminal, para comprovar a ausência do elemento subjetivo do injusto culposo 

e doloso são diversas. Nesse diapasão, a alteração da modalidade culposa para 

dolosa, na sentença condenatória, tal como ocorreu, mostra-se ofensiva à regra 

da correlação entre a acusação e a sentença.

Sobre a matéria, pondera BADARÓ:

Na verdade, o que faz com que uma imputação por ato doloso dê origem a 

uma sentença por delito culposo é a descoberta de novos fatos que indicam que 

o agente não teve consciência e vontade do resultado, mas, sim, que sua maneira 

de agir representou uma violação do dever de cuidado a todos imposto.

Assim, não se pode admitir alteração do elemento subjetivo do delito sem que 

ocorra uma alteração da imputação, com a possibilidade de reação defensiva. 

Embora o elemento subjetivo, em si, não integre o fato processual, somente a 

alteração dos fatos lançados no processo é que permitirá concluir pela alteração 

do elemento subjetivo (BADARÓ, Gustavo. Correlação entre acusação e sentença. 

3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 225).

Assim, encerrada a instrução criminal, concluindo-se que as condutas 

dos recorrentes subsumem-se à modalidade culposa do tipo penal e ausente a 

descrição de circunstância elementar, atinente ao elemento subjetivo do injusto 

na denúncia, imperativa a observância da regra inserta no art. 384, caput, do 

CPP, baixando-se os autos ao Ministério Público para aditar a inicial, sob pena 

violação ao princípio da ampla defesa e contraditório.

Anulada a sentença condenatória, inegável a superveniência da prescrição 

da pretensão punitiva estatal.

Os recorrentes foram condenados, como incursos no art. 7º, II, e parágrafo 

único da Lei n. 8.137/1990, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção. Sendo 
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o recurso especial exclusivo da defesa, a majoração da pena, por sentença 

condenatória superveniente, encontra óbice no princípio da ne reformatio in 

pejus indireta.

Prescreve em 4 anos a pretensão punitiva estatal, se a pena é igual a 1 ano 

ou, sendo superior, não excede a 2 (art. 109, V, do CP).

Os fatos datam de 4.11.2006 (fl . 2), sendo a denúncia recebida em 7.7.2010 

(fl . 139).

Transcorrido o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, c.c. 110, § 1º, 

do CP), desde o recebimento da denúncia até a presente data, considerando-

se a inexistência de outro marco interruptivo em face da anulação da sentença 

condenatória, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, que ora declaro, com fundamento no art. 61 do CPP.

Reconhecida a extinção da punibilidade dos recorrentes, fi ca prejudicado o 

exame das demais alegações deduzidas pela defesa.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso especial para 

anular a sentença condenatória e julgar extinta a punibilidade, com fundamento 

no art. 109, V, c.c. 110, § 1º, do CP, e art. 61 do CPP.

RECURSO ESPECIAL N. 1.391.257-PA (2012/0202702-9)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Carlos Alberto Lindoso Duarte

Advogado: Alexandre Barbosa Lisboa e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

EMENTA

Recurso especial. Processual Penal. Investigação policial. 

Interceptações telefônicas. Deferimento. Decisão judicial 

fundamentada. Inexistência. Ilegalidade confi gurada. Contaminação 

das provas derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada. 

Codenunciados em situação idêntica. Extensão. Art. 580 do CPP.
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1. São ilegais as interceptações telefônicas quando o Juiz não 

profere decisão judicial fundamentada acerca dos requerimentos de 

implantação e prorrogação da medida, conforme determina o art. 5º 

da Lei n. 9.296/1996, mas, ao receber os pedidos formulados pela 

autoridade policial, defere as medidas pela simples expedição de ofício 

às operadoras de telefonia.

2. Nulidade das interceptações telefônicas que contamina 

diversas provas colhidas ao longo da investigação e da instrução, pois 

delas derivadas.

3. De ofício, extensão dos efeitos deste julgado aos demais 

denunciados, por força do art. 580 do Código de Processo Penal.

4. Demais alegações trazidas no recurso especial que ficam 

prejudicadas, pela anulação da ação penal e das interceptações 

telefônicas.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

provido, para anular o processo desde a sentença e reconhecer a 

ilicitude das interceptações telefônicas obtidas pela denominada 

Operação Leão da Terra e das demais provas delas derivadas, devendo 

o Juízo singular proferir nova sentença, sem a utilização das provas 

anuladas, com extensão dos efeitos aos demais denunciados, Waldir 

Franklin de Oliveira da Paixão, Aline Alda Moreira Soares, Emerson 

Wilson Ferreira Resende, Anderson Lima do Vale, Anderson Augusto 

Picanço Ramos, Gilmara Silva Sousa, Miguel Antônio Florez Arevalo, 

Luís Marilac de Brito e Jaime Falcon Abad, por força do art. 580 do 

Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe 

provimento, com extensão aos demais denunciados, Waldir Franklin de Oliveira 

da Paixão, Aline Alda Moreira Soares, Emerson Wilson Ferreira Resende, 

Anderson Lima do Vale, Anderson Augusto Picanço Ramos, Gilmara Silva 

Sousa, Miguel Antônio Florez Arevalo, Luís Marilac de Brito e Jaime Falcon 

Abad, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio 
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Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, Ericson Maranho (Desembargador convocado do 

TJ-SP) e Maria Th ereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2015 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 23.2.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se recurso especial 

interposto por Carlos Alberto Lindoso Duarte, fundamentado na alínea a do 

permissivo constitucional, contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 

2011.3.021743-8.

Consta dos autos que, perante o Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da 

comarca de Ananindeua-PA, o Ministério Público do Pará ofereceu denúncia 

contra Carlos Alberto Lindoso Duarte, Waldir Franklin de Oliveira da Paixão, 

Aline Alda Moreira Soares, Emerson Wilson Ferreira Resende, Anderson 

Lima do Vale, Anderson Augusto Picanço Ramos, Gilmara Silva Sousa, Miguel 

Antônio Florez Arevalo, Luis Marilac de Brito e Jaime Falcon Abad, pela 

suposta prática dos crimes tipifi cados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, 

dando origem ao Processo n. 006.2008.2.006699-9.

Em 15.8.2008, recebeu-se a denúncia (fl s. 1.309-1.311) e, em 15.9.2009, 

sobreveio sentença condenando todos os acusados, à exceção do ora 

recorrente, Carlos Alberto Lindoso Duarte, em relação a quem se determinou 

o desmembramento da ação penal, que passou a constituir o Processo n. 

00000288-71.2010.814.0006, do qual adveio o presente recurso especial.

Nestes autos desmembrados, a sentença condenou o recorrente à pena de 

10 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 650 dias-multa, como incurso 

no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (550 kg de ração para aves misturada com 

cocaína). Na mesma ocasião, foi-lhe imposta a reprimenda de 5 anos e 6 meses 

de reclusão e pagamento de 850 dias-multa, pela prática do delito previsto no 

art. 35 da referida Lei. Para ambos os delitos, impôs-se o regime inicialmente 

fechado. Apenas a defesa apelou, sendo negado provimento ao recurso (fl . 

3.010):
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Apelação Penal. Art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Tráfico ilícito de 

entorpecentes. Associação para o tráfico. Sentença penal condenatória. 

Preliminares. Litispendência. Prevenção. Nulidade de interceptação telefônica. 

Nulidade por cerceamento de defesa. Rejeitadas. Mérito. Alegação de insufi ciência 

de provas para a condenação. Improcedente. Recurso improvido. Decisão 

unânime.

1. Preliminares. 1.1. Litispendência. Não ocorre litispendência quando os 

processos em trâmite em comarcas distintas apuram fatos delituosos diversos. 

1.2. Prevenção. A alegação de prevenção de Juízo deve ser alegada na primeira 

oportunidade em que couber a parte falar nos autos. Não o fazendo, ocorre a 

chamada preclusão processual. 1.3. Nulidade de interceptações telefônicas. Se as 

interceptações foram autorizadas por Juízo competente e, seu procedimento foi 

feito nos termos da lei, não há que se falar em nulidade, nem em contaminação 

das provas produzidas posteriormente. 1.4. Nulidade por cerceamento de defesa. 

Nulidade relativa que deve ser arguida em momento processual oportuno e, 

como o apelante não o fez sequer na fase de alegações fi nais, o pleito foi atingido 

pela preclusão. 2. Mérito. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução 

processual for apto para comprovar a existência de crimes, não há que se falar em 

insufi ciência de provas, já que os testemunhos prestados em juízo se mostram 

escorreitos para embasar um decreto condenatório.

Nas razões do especial, alega o recorrente violação do art. 5º, LVI, da 

Constituição da República e do art. 5º da Lei n. 9.296/1996, sustentando a 

nulidade absoluta das interceptações telefônicas, pela ausência de fundamentação 

nas decisões que as deferiram.

Diz que não constam dos autos as decisões que autorizaram a instalação 

das escuta e os fundamentos utilizados, razão pela qual todo o material obtido 

deve ser considerado ilícito. Além disso, também não teriam sido juntadas as 

mídias obtidas, para observância do contraditório, mas apenas as transcrições, 

não sendo comprovada sequer a sua existência.

Aduz também ofensa ao art. 157, § 1º, do Código de Processo penal, ao 

argumento de que todas as demais provas produzidas ao longo da instrução 

criminal, por derivarem das escutas ilegais, seriam também ilícitas.

Sustenta, por derradeiro, ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e 

ao art. 386, V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas 

colhidas seriam insufi cientes para a condenação, estando evidenciada a negativa 

de autoria.

Pede o provimento do recurso especial, com a anulação do processo ou a 

sua absolvição.
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Oferecidas contrarrazões (fl s. 3.079-3.088), inadmitiu-se o recurso na 

origem (fl s. 3.100-3.102), advindo agravo (fl s. 3.126-3.130), contraminutado às 

fl s. 3.141-3.145.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo (fl . 

3.139-3.140).

Deu-se provimento ao agravo para determinar a sua conversão em recurso 

especial (fl s. 3.142-3.144).

O Ministério Público federal se manifesta pelo desprovimento do recurso 

especial (fl . 3.151):

Agravo de instrumento convertido em agravo em recurso especial. Provimento 

por decisão monocrática. Conhecimento do recurso especial.

- Tráfi co de drogas comandado a partir de penitenciária. Condenação nos 

arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Apontada contrariedade aos arts. 5º da Lei n. 

9.296/1996 e 157, § 1º, do CPP. Interceptação Telefônica. Nulidade por ausência 

de autorização judicial. Acórdão recorrido que afi rma a existência de autorização 

judicial, o que se confi rma do exame deito dos autos, dos quais constam tanto os 

requerimentos da Autoridade Policial quanto as decisões do Juízo. Inexistência de 

prova ilícita.

Parecer pelo desprovimento do recurso especial.

Em 9.9.2013, converteu-se o julgamento em diligências, nos termos do art. 

34, I e VIII, do RISTJ, para que o Tribunal de origem encaminhasse a íntegra 

dos autos nos quais se encontra o procedimento de interceptação telefônica realizada 

durante a fase investigatória, inclusive com as decisões que determinaram a quebra do 

sigilo do recorrente (fl . 3.156).

Em atendimento ao despacho, a Corte estadual encaminhou os documentos 

juntados às fl s. 3.163-8.706. Aberta nova vista ao Parquet federal, ratifi cou-se o 

parecer anteriormente oferecido (fl s. 8.711-8.712).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): De início, a via especial 

não se destina à análise da alegação de ofensa a dispositivos da Constituição da 

República.
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Prossigo, portanto, na análise da tese de violação do art. 5º da Lei n. 

9.296/1996, trazida sob o argumento de não ter havido fundamentação na 

determinação das quebras de sigilo telefônico e de não ter tido a defesa acesso às 

decisões que as deferiram.

Necessário consignar, ainda antes, que, embora a ação penal de que cuida 

o presente recurso especial seja proveniente da 9ª Vara Penal da comarca 

de Ananindeua-PA, todas as interceptações telefônicas cuja legalidade 

é questionada são oriundas da denominada “Operação Leão da Terra”, que 

tramitou na comarca de Santa Izabel-PA, constituindo prova emprestada, 

sendo este último Juízo o responsável pelo deferimento das quebras de sigilo 

telefônico e suas prorrogações.

O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, afastou a aludida 

nulidade com lastro nos seguintes fundamentos (fl . 3.016 – grifo nosso):

[...]

Segundo o recorrente, há nulidade das interceptações telefônicas, já que as 

mesmas teriam sido feitas sem a devida autorização judicial. No entanto, prima 

facie, verifi ca-se que as interceptações foram devidamente autorizadas pelo Juízo 

de Direito da Comarca de Santa Izabel, conforme se vê nos ofícios expedidos pelo 

MM. Juiz de Direito da referida comarca, constantes do volume III dos presentes autos.

Nesse diapasão, também não merece acolhida a alegação de que as 

interceptações teriam sido deferidas por Juízo incompetente, já que a Resolução 

n. 017/08, que regulamenta os atos da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Capital, 

aplica-se apenas e tão-somente aos delitos e procedimentos ocorridos na 

Comarca de Belém, o que não foi o caso.

Da mesma forma, não havendo nulidade com as interceptações telefônicas, 

não há que se falar em contaminação com as provas posteriormente produzidas.

Assim, sem mais delongas, rejeito essas preliminares.

[...]

A situação trazida nos autos me parece peculiar e de extrema gravidade, 

pois, de fato, não constam dos autos da ação penal ou mesmo do inquérito policial 

decisões determinando a quebra do sigilo telefônico.

O Tribunal a quo, instado a se pronunciar sobre o tema, não afi rmou 

a existência das decisões, limitou-se a dizer que as interceptações haviam sido 

deferidas judicialmente, conforme se verifi cava pela leitura dos ofícios expedidos pelo 

Juízo de Direito da comarca de Santa Izabel-PA, que constariam do Volume III dos 

autos.
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Analisei detidamente o referido Volume III que, nesta Corte, consta das 

fl s. 599-1.066, bem como o restante dos autos, encaminhados a este Tribunal 

Superior, incluindo os apensos, e não encontrei nenhuma decisão judicial 

determinando a quebra dos sigilos telefônicos na denominada Operação “Leão da 

Terra”.

O que verifiquei, na verdade, é que, quando recebia as representações 

para quebra do sigilo telefônico ou sua prorrogação, o Juízo de Direito limitava-

se a expedir um mandado às empresas operadoras de telefonia determinando as 

quebras, no interesse da investigação preliminar n. 15/2007. Tal constatação é 

corroborada pelo fato de não haver quebra, na sequência original da numeração dos 

autos da investigação, entre os pedidos da autoridade policial e o ofício que era na 

sequência expedido. Repito, não encontrei decisão judicial analisando os pedidos e 

fundamentando o motivo pelo qual estavam sendo deferidas as quebras de sigilo 

telefônico ou as respectivas prorrogações.

Diante dessa situação inusitada – de ausência de decisão judicial – e da 

gravidade dos crimes de que cuidaram a aludida investigação policial, para 

que pudesse resolver a questão sem o risco de equívocos, com lastro no art. 

34, I e VIII, do RISTJ, determinei que fosse ofi ciado ao Tribunal de Justiça 

para que encaminhasse a íntegra dos autos nos quais se encontra o procedimento 

de interceptação telefônica realizada durante a fase investigatória, inclusive com as 

decisões que determinaram a quebra do sigilo do recorrente (fl . 3.156).

O pedido foi atendido, sendo encaminhados a esta Corte os referidos 

documentos, juntados aos presentes autos nas fl s. 3.163-8.706, dos quais se deu 

vista ao Ministério Público Federal (fl . 8.708), que se manifestou ratifi cando o 

parecer oferecido (fl s. 8.711-8.712).

Procedi à análise da íntegra dos autos da investigação enviada pelo 

Tribunal de origem e, novamente, não detectei nenhuma decisão judicial apreciando 

fundamentadamente as quebras de sigilo telefônico, mas apenas ofícios subscritos pelo 

Juízo de Direito da comarca de Santa Izabel-PA, onde as investigações se iniciaram, 

determinando às operadoras de telefonia que procedessem à quebra do sigilo.

Para que não houvesse dúvida acerca da existência das decisões judiciais, 

nos autos do HC n. 177.336-PA, impetrado em favor do paciente e referente 

à mesma ação penal, solicitei ao Tribunal de Justiça do Pará que encaminhasse 

cópia das decisões judiciais que deferiram a quebra de sigilo telefônico do paciente, no 

curso da denominada Operação “Leão da Terra” ou confi rmasse existirem apenas os 

mandados, constantes dos autos do inquérito, subscritos pelo Magistrado, autorizando 

as interceptações.
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A resposta ao pedido de informações está juntada nos presentes autos 

às fls. 8.715-8.751. Noticiou o Tribunal de origem que existem nos autos os 

mandados e os ofícios expedidos pelo Juízo de primeiro grau, o qual autorizou as 

interceptações telefônicas (fl . 8.718). Disse, ainda, que encaminhava, em anexo 

cópias dos mandados e dos ofícios expedidos quanto às interceptações concedidas.

Mais uma vez, as cópias encaminhadas diziam respeito tão só aos mandados 

expedidos determinando as quebras, não havendo decisão judicial a respeito.

Não há nos autos as decisões judiciais. Toda menção que é feita, tanto no 

acórdão recorrido quanto nas informações prestadas, é acerca de mandados e 

ofícios, nada se dizendo acerca da presença de decisões judiciais.

A conclusão a que se chega, pela análise dos autos, é a de que, de fato, o 

Juízo de primeiro grau, ao receber os pedidos de interceptação telefônica ou de 

prorrogações daquelas já deferidas, não proferia decisão fundamentada acerca 

do pedido, mas limitava-se a expedir mandado determinando as interceptações.

Na verdade, tal conclusão é confi rmada pela sentença, na qual o próprio 

Juízo singular narra que a autoridade policial fazia os requerimentos de quebra 

das interceptações e o deferimento era feito simplesmente por meio dos ofícios 

expedidos pelo Juízo de Direito (fl . 2.900 – grifo nosso):

[...]

Ressalte-se que as interceptações telefônicas foram deferidas judicialmente, 

tendo sido encaminhados os cd’s, bem como as transcrições das interceptações 

tendo acesso a Defesa a tais documentos, pois integrantes dos presentes 

autos, que consta com seis volumes e um volume que se inicia com a 

exceção de litispendência, bem como apensos. As transcrições encontram-se 

consubstanciadas basicamente nos volumes III e IV dos autos e nos cd’s em 

apenso na forma acima narrada no relatório da sentença. No volume III, constam 

os requerimentos de interceptações telefônicas deduzidos pela mesma Autoridade 

Policial e os ofícios do Juízo em que foram deferidas as mesmas. E, no volume IV 

estão as transcrições referentes as interceptações telefônicas do réu Carlos Alberto 

Lindoso.

[...]

O Tribunal de origem, entretanto, considerou válidas as interceptações 

porque foram judicialmente deferidas, conforme se veria nos ofícios expedidos pelo 

MM. Juiz de Direito (fl . 3.016).

Contudo, para a validade das interceptações telefônicas não basta que 

tenham sido judicialmente deferidas. É necessário que a determinação seja feita 
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em decisão judicial fundamentada, demonstrando-se a necessidade da medida. 

É claro que um mandado ou ofício que se limita a determinar a implementação 

das medidas, sem apreciar nenhum dos argumentos utilizados pela autoridade 

policial para justifi car a sua implementação, não se traduz em decisão judicial 

válida para determinar as quebras.

Está evidente, portanto, a ofensa ao art. 5º da Lei n. 9.296/1996.

A propósito:

Processual Penal. Agravo regimental no recurso especial. Interceptação 

telefônica. Não justificada. Habeas corpus concedido pelo Tribunal de piso. 

Nulidade das interceptações. Inobservância de preceitos legais. Lei n. 9.296/1996. 

Agravo não provido.

1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 

5º da Constituição Federal, e, para que haja o seu afastamento, exige-se ordem 

judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada 

(artigo 93, IX, da Carta Magna).

2. Em reforço às regras contidas na Lei Maior, o artigo 5º da Lei n. 9.296/1996, 

ao tratar da manifestação judicial sobre o pedido de interceptação telefônica, 

preceitua, verbis: “Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, 

indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder 

o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a 

indispensabilidade do meio de prova.”

3. In casu, da decisão autorizativa da interceptação telefônica, verifi ca-se a 

inobservância dos preceitos legais estatuídos nos arts. 2º e 5º da Lei n. 9.296/1996, 

pois não consignados os indícios razoáveis de autoria ou participação, a 

impossibilidade de outro meio de prova, a devida indicação e qualifi cação dos 

investigados (ou a impossibilidade de fazê-lo) e a forma de execução da diligência.

4. A excepcionalidade do deferimento da interceptação telefônica não 

foi justificada, restando, assim, hígido o aresto que concedeu habeas corpus, 

declarando a nulidade da interceptação e, por consequência, as suas prorrogações 

e as provas oriundas dessa medida.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.229.201-PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 

22.8.2013)

Verifi co, ainda, que a nulidade das interceptações telefônicas contaminou 

diversas provas colhidas ao longo da investigação e da instrução, pois delas 

derivadas, conforme se extrai da leitura da denúncia (fl s. 7-12 – grifo nosso):
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[...]

O Inquérito Policial mencionado no caput desta exordial postulatória, informa 

que a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecente) uma das especializadas 

componente da DRCO (Divisão de Repressão ao Crime Organizado), da Polícia 

Judiciária do Estado do Pará montou uma operação policial à qual denominou 

“Operação Leão da Terra”, com a fi nalidade de investigar narcotráfi co de maior 

vulto, eis que levantou dados dando conta de que o primeiro denunciado, preso 

em penitenciária deste Estado a cumprir sanção por crime de narcotráfi co, estava 

comandando tráfi co de drogas em grande escala a partir de dentro do presídio, 

usando sistema de comunicações via recados por visitantes parentes de presos e 

também por intermédio de telefones celulares e outros.

As investigações deram conta de que Carlos Alberto Lindoso Duarte mantinha 

contatos com um indivíduo identificado pelo pseudônimo de Geovane, seu 

fornecedor, este com uma de suas bases estabelecidas no Estado do Amazonas, 

de onde enviava grande quantidade de cocaína para Carlos Alberto Lindoso 

Duarte abastecer a região metropolitana de Belém e outros Municípios próximos.

Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça permitiram identifi car uma espécie 

de cadeia associada, nascedouro a partir daquele apenado indicado, o qual usava 

inclusive parentes no ramo que estabeleceu como atividade comercial ilícita, cujos 

parentes e seus comparsas foram sendo presos paulatinamente durante o desenrolar 

da “Leão da Terra” operação que se desenvolveu em diversas etapas, prendendo 

vários carregamentos de cocaína em diversos municípios e até fora do Estado do 

Pará, quase todos ligados ao preso indicado.

Por derradeiro, a Polícia Judiciária passou a acompanhar o último carregamento 

da associação criminosa, o qual partiu do mesmo fornecedor “Geovane”, sendo 

acompanhada inicialmente pólo [sic] peruano Miguel Antônio Florez Arevalo, em 

transporte por rios da Amazônia, dissimulada em 11 (onze) sacas de 50 (cinqüenta) 

quilos cada uma, com ração para aves, em grânulos totalmente impregnados com 

cocaína somando 550 (quinhentos e cinqüenta) de carga.

Quando a droga alcançou ponto reputado mais seguro o guia ou acompanhante 

foi trocado pelo nacional Anderson Augusto Picanço Ramos, denunciado que tinha 

como base física a cidade de Santarém-PA. Este, depois de comunicar-se por telefone 

com o “Geovane”, saiu de Santarém ao encontro da carga, custeado por “Geovane” 

e a escoltou até esta última cidade, onde a manteve sob guarda enquanto o restante 

da logística era providenciada por Waldir Franklin de Oliveira da Paixão e sua 

mulher Aline Alda Moreira Soares.

Waldir Franklin é o homem de confi ança do apenado Carlos Alberto Lindoso 

Duarte, segundo atestado nas escutas telefônicas, sendo o indivíduo que mantinha 

em constante irrigação os canais externos à penitenciária, como primeiro homem 

a coordenar todas as operações criminosas de Carlos Alberto sobretudo depois da 

prisão dos parentes ou aderentes deste (que por lhe serem mais próximos gozavam 

de sua confiança em maior escala). Carlos Alberto mantinha comunicação 
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constante (cifrada em regra) com Waldir Franklin – aliás códigos são adotados 

como linguagem corrente entre o bando durante seus contatos ou comunicações –, 

acertando fi nanceiramente suas operações e cobrando resultados.

O casal Waldir Franklin e Aline Alda providenciou uma base física (um espécie 

de sítio) no Município de Ananindeua, designadamente na Estrada do Maguari, n. 

1.565, e lá colocou um homem de confi ança, o denunciado Luis Marilac de Brito, o 

qual esteve preso no sistema penal do Estado do Pará, por assaltos, quando então 

conheceu o também prisioneiro Waldir Franklin e passaram a manter contatos 

próximos.

Waldir Franklin e sua mulher Aline frequentavam o sítio referido, para onde 

levaram todo o material necessário ao refi no da droga que deveria chegar em 

breve. No local foi encontrado grande quantidade de querosene, barrilha, solução 

de bateria automotiva, panela para grande capacidade de conteúdo (para quase 

100 litros), duas caixas d’água vazias, camburões, fogão industria. Todo este 

material era cuidado ou guardado pelo Luiz Marilac de Brito, que mantinha como 

estória cobertura para justifi car sua presença no lugar a versão de que era “caseiro 

de um sítio”, quando na realidade era amigo de Waldir Franklin e conhecia as 

ações proibidas deste.

Com a base preparada nesta cidade (à qual chamavam de fazenda, durante 

as comunicações por telefone), o “Geovane” enviou outro peruano disfarçado de 

“turista” para Belém, o denunciado Jaime Falcon Abad, o “químico”, homem que 

se encarregaria de refi nar toda a cocaína dissimulada em ração para aves – eles 

contavam com a hipótese de que outros carregamentos fossem enviados da 

mesma forma, pois a dissimulação era tão requintada que nem policiais do 

Amazonas conseguiram detectá-la, mesmo depois de inspecionar a carga, 

como se pode ouvir em conversas telefônicas entre o bando –, sujeito experiente 

na atividade do refi no.

ABAD inicialmente escondeu-se em um hotel de Belém-PA e aguardou alguns 

dias, passando-se por “turista”, mas teria se envolvido em uma confusão na qual 

levara uma surra na realidade enganou o Geovane, pois gastou o dinheiro que 

este lhe entregou para despesas e manutenção (mais de R$ 6.000,00), torrando 

a grana com farras e prostitutas, e depois, para se justifi car, simulou que havia 

sido capturado por policiais federais (...) – e acabou por quebrar o silêncio padrão 

nas suas comunicações e tratou de se dirigir ao esconderijo de João Lindoso Duarte 

(para dar maior credibilidade a sua história cobertura por haver gastado o 

dinheiro de Geovane fora do propósito destinado para tanto) de onde contatou 

com o Geovane e este providenciou abrigá-lo na residência do casal Waldir 

Franklin e Aline. Diga-se logo que foi a própria Aline quem providenciou colocar 

o ABAD em um táxi e levá-lo para sua casa, onde este permaneceu até ser preso 

em fl agrante no dia 4.5.2008. Refi ra-se, por necessário, ainda, que quando ABAD 

buscou abrigo na toca de João Lindoso, este também já se encontrava preso 

por tráfi co de drogas (prisão resultante de uma das missões da “Leão da Terra”, 
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no Município da Marituba-PA). João Lindoso Duarte é irmão do apenado Carlos 

Alberto Lindoso Duarte e mantinha “uma fachada de pequeno comerciante” em 

uma lanchonete denominada “Dois Corações”, em Marituba, de onde comandava 

as operações do tráfi co de drogas naquele Município, ligado ao irmão preso e a 

outros delinqüentes, até ser preso também.

A Polícia Judiciária, monitorando quase todos os passos da associação criminosa e 

sabendo que a droga seria embarcada para Belém (por Anderson Augusto), infi ltrou 

homens nas embarcações que vinham na cidade de Santarém e acompanhou o 

movimento de Anderson Augusto Picanço Ramos e Gilmara Silva Sousa, com a 

carga de cocaína.

Anderson Augusto e Gilmara (os dois são namorados) vieram juntos de 

Santarém a Belém para disfarçar melhor como um casal, pois as suspeitas sobre 

um casal seriam menores do que sobre um homem quando do transporte 

daquelas 11 (onze) sacas de “ração para aves (...)” a Belém, onde a probabilidade 

de Anderson Augusto ser apanhado seria maior.

Durante a última viagem de barco (Santarém/Belém) a quadrilha se comunicava 

avaliando a posição da embarcação na viagem, enquanto o Waldir Franklin 

coordenava a operação de transporte do porto onde a embarcação atracaria 

até o destino final, a cidade de Ananindeua. Waldir colocou o Emerson Wilson 

Ferreira Resente para dirigir um veículo Kombi – eles ajustaram antes sobre esta 

atividade, como se pode ouvir nas interceptações telefônicas, quando Franklin 

avisa do Emerson Wilson que confi a nele para a missão – que ele mesmo alugara 

previamente. Esse passo foi assim: o Emerson Wilson estava em São Miguel do 

Guamá, onde mantém os negócios do tráfi co de drogas do “patrão” Waldir Franklin 

(como seu distribuidor local: de lá recebeu telefonema do Frank determinando 

que desse um jeito de alugar um carro e se deslocar a Belém, pois precisaria dele 

para a grande missão, esta que somente ele, seu homem de confi ança poderia 

realizar, que era transportar a cocaína da área portuária de Belém até a “Fazenda”, 

a toca da quadrilha na Estrada do Maguari em Ananindeua, como já esclarecido.

Então o Emerson Wilson alugou um Fiat e viajou nele a Belém, onde se 

encontrou com Franklin no dia 4.5.2008. O Frank já estava em uma Kombi, que 

ele mesmo alugou de uma conhecida sua e trocaram de carros, fi cando o Frank 

com o Fiat e Emerson Wilson com a Kombi. Neste meio tempo o Anderson Augusto 

se comunicava avisando sua aproximação de Belém, enquanto o peruano Miguel 

Antônio Florez Arevalo também aguardava o carregamento no mesmo porto, já 

conhecido do bando.

Franklin ficou a distância, sem aparecer na cena do desembarque, pois, 

experiente, sabia do risco que correria naquele local, lugar propício para uma 

investida da Polícia (Civil ou Federal).

Quando a droga chegou no porto de Belém o casal que a transportava 

entregou-a ao Emerson Wilson e ao peruano Miguel Arevalo (homem de confi ança 

de Geovane), os quais providenciaram embarcá-la na Kombi e se retiraram 
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do local, juntos, enquanto o casal tomou um táxi e foi hospedar-se no Hotel 

Castanheira (perto do Shopping Castanheira, na BR-316), de onde sairia depois 

para almoçar.

No trajeto para a “Fazenda” o motorista da Kombi procurou garantir-se de que 

não seria perseguido. Para tanto passou por ruas diversas (quando poderia vir direto, 

por caminhos mais rápidos ou curtos não o fez, descrevendo trajetória longa, mais 

demorada), fazendo longo caminho a procura de despistar eventuar observador, mas 

desconfi ou que estava sendo seguido por um motoqueiro – ele conversa por telefone 

com o Frank avisando que isto aconteceu, tendo o Frank determinado que ele, 

Emerson Wilson continuasse na missão tranquilamente, que avançasse até o local 

fi nal – A Kombi estava mesmo sendo seguida, mas o motoqueiro, plugado no sistema 

de comunicação da quadrilha, foi alertado de que havia sido descoberto e tratou de 

se afastar, deixando outrem continuando na perseguição.

O Frank aguardava junto com o Anderson Lima do Vale o desenrolar da 

missão, acompanhando tudo por telefone. Estes dois fi caram em um posto de 

combustíveis localizado na Avenida João Paulo II (antiga Avenida 1º de Dezembro) 

no Bairro do Marco, em Belém-PA, mas eram monitorados por agentes da Polícia 

Judiciária, sem saber que o eram.

Quando a Kombi dirigida por Emerson Wilson chegou na “porteira da Fazenda” 

e o “caseiro” Marilac se preparava para recepcionar a carga em Ananindeua, “a 

casa caiu”, ou seja, os tiros abordaram os três (Emerson Wilson, o peruano Miguel 

Arevalo e o “caseiro” Luis Marilac, prendendo todos e carga de cocaína, bem como 

todo o material encontrado na “refi naria”.

Quase simultaneamente o casal Anderson Augusto Picanço Ramos e Gilmara 

Silva Sousa também era capturado, pois a operação era sincronizado, ou seja os 

policiais estabeleciam comunicação entre si coordenando a missão toda; neste 

meio tempo o Frank (Waldir Franklin de Oliveira da Paixão) e o Anderson Lima do 

Vale eram achados e presos na 1º de Dezembro, em Belém.

Posteriormente a mulher o Frank, Aline Alda Moreira Soares também foi 

capturada em sua residência, na companhia do último peruano, o “químico” da 

quadrilha, Jaime Falcon Abad.

A operação “Leão da Terra” não apresou tão-somente os indiciados no auto de 

prisão em fl agrante delito no qual fi guram os indiciados arrolados anteriormente. 

Foi na realidade uma operação que se protraiu no tempo já alguns meses, 

dividida em fases, todas etapas voltadas em princípio ao mesmo veio ou canal por 

onde fl uxo de drogas passava, ou focada nos principais personagens da cadeia 

de comando perseguida, cuja cadeia passa por dentro de cadeias mesmo, isto é, 

provém do interior sistema penal deste Estado do Pará e atinge outros Estados, 

a exemplo do Amazonas, Acre, Goiás (mas não somente) as cidades de Letícia, 

Tabatinga, Manaus, estas algumas das portas de entrada de cocaína proveniente 

da Colômbia e cercanias, para o Brasil.
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A Operação Leão do Terra, segundo os autos que fundamentam esta peça, 

identifi cou uma sociedade criminosa criada ou montada a partir do Complexo 

Penitenciário de Americano-PA, designadamente sob a liderança do preso 

condenado Carlos Alberto Lindoso Duarte, de alcunha “Paulo” e outro seu parceiro 

de penitenciária – o Ronaldo Oliveira da Silva, de alcunha “Camaleão”, não 

denunciado nesta peça acusatória por não integrar diretamente a operação que 

resultou na prisão em flagrante aqui versada, mas cujo indivíduo encontra-se 

foragido do Sistema Penal do Estado do Pará, fuga de recente data, depois de se ver 

benefi ciado à Colônia Agrícola Heleno Fragoso, de onde têm fugido (estranhamente...) 

diversos trafi cantes além do “Camaleão” (uma hora dessas a casa por lá vai cair e 

os pilares que a sustentam também...) – , os quais operavam eventualmente em 

conjunto.

Importa especialmente nestes autos o grupo comandando por Carlos Alberto 

Lindoso Duarte, o qual, na última missão criminosa – esta que cominou com 

a prisão em flagrante delito dos nacionais Emerson Wilson Ferreira Resende, 

Anderson Augusto Picanço Ramos, Gilmara Silva Sousa, Miguel Antônio Florez 

Arevalo, Luiz Marilac de Brito, Waldir Franklin de Oliveira da Paixão e Anderson 

Lima do Vale – mantinha estreita comunicação com seu homem de confi ança 

Waldir Franklin de Oliveira da Paixão e a mulher deste Aline Alda Moreira Soares. 

Aliás, desde o princípio a “Leão da Terra” logo identifi cou o denunciado Waldir 

Franklin como um dos distribuidores de drogas para Carlos Alberto Lindoso Duarte 

e para Ronaldo Oliveira da Silva (vide fl s. 1.030 do IPL geral, designadamente do 

Relatório da Autoridade Policial).

A prova colhida nos autos do IPL, como diversos telefonemas (legalmente 

interceptados) e mensagens SMS demonstram que o casal Waldir Franklin e Aline 

Alda mantinha contatos regulares com o condenado Carlos Alberto Lindoso 

Duarte, concertando ou ajustando ações relativas ao tráfi co de entorpecentes, bem 

como provisões fi nanceiras da sociedade criminosa (vide, e.g., fl . 1.031-1.032 do IPL), 

inclusive na ação que culminou no apresamento dos 550 (quinhentos e cinquenta) 

quilos de ração impregnados com cocaína já referidos.

[...]

Sendo assim, impõe-se a anulação do processo, a partir da sentença, bem 

como das interceptações telefônicas obtidas ilicitamente na fase investigatória 

e das demais provas delas derivadas, devendo o Juízo singular proferir nova 

sentença, sem a utilização das provas anuladas, com extensão, de ofício, aos 

demais denunciados, Waldir Franklin de Oliveira da Paixão, Aline Alda Moreira 

Soares, Emerson Wilson Ferreira Resende, Anderson Lima do Vale, Anderson 

Augusto Picanço Ramos, Gilmara Silva Sousa, Miguel Antônio Florez Arevalo, 

Luís Marilac de Brito e Jaime Falcon Abad, por força do art. 580 do Código de 

Processo Penal.
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Fica prejudicada a análise das demais alegações trazidas nas razões 

recursais.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, 

dou-lhe provimento, para anular o processo desde a sentença e reconhecer a 

ilicitude das interceptações telefônicas obtidas pela denominada Operação Leão 

da Terra e das demais provas delas derivadas, devendo o Juízo singular proferir 

nova sentença, sem a utilização das provas anuladas, com extensão aos demais 

denunciados, Waldir Franklin de Oliveira da Paixão, Aline Alda Moreira 

Soares, Emerson Wilson Ferreira Resende, Anderson Lima do Vale, Anderson 

Augusto Picanço Ramos, Gilmara Silva Sousa, Miguel Antônio Florez Arevalo, 

Luís Marilac de Brito e Jaime Falcon Abad, por força do art. 580 do Código de 

Processo Penal.




