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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL N. 1.582.285-MS 

(2016/0043639-2)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Agravante: Irineu Pereira de Souza (preso)

Advogado: Defensoria Pública da União

Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

EMENTA

Execução penal. Agravo regimental no recurso especial. 

Progressão de regime. Marco inicial. Data da efetiva do preenchimento 

dos requisitos do art. 112 da LEP. Precedente do STF. Agravo provido.

1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte 

Superior, para adequar-se ao posicionamento fi rmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC 115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 

Segunda Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 26.2.2016, no sentido 

de que a data inicial para a progressão de regime deve ser aquela em 

que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução 

Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no atual regime.

2. Aplica-se à progressão de regime, por analogia, o regramento 

da LEP sobre a regressão de regime em caso de falta grave (art. 118), 

que estabelece como data-base a prática do fato, e não da decisão 

posterior que reconhece a infração.

3. É de se considerar a necessidade de que os direitos sejam 

declarados à época adequada, de modo a evitar que a inércia estatal 

cause prejuízo ao condenado.

4. Agravo regimental a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge 

Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Brasília (DF), 9 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 24.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de agravo interposto por Irineu 

Pereira de Souza, contra decisão que deu provimento ao recurso especial do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, a fi m de determinar que o 

marco inicial para aferição do requisito objetivo à progressão futura seja a data 

do efetivo ingresso do apenado no regime anterior.

Sustenta o agravante (e-STJ, fl s. 167-168):

(...) a partir do momento em que se estabelece a data para a concessão 

do benefício, alcançada esta, o apenado passa a ter o direito adquirido de 

ser colocado em regime mais brando, devendo o magistrado tomar todas as 

providências para lhe conceder este direito o mais breve possível.

Ora, o agravante não pode ser prejudicado pela demora do judiciário em 

conceder-lhe o benefício da progressão. Determinar como marco inicial o efetivo 

ingresso no regime é impor um ônus a quem não contribuiu para a demora na 

análise dos requisitos, premiando a inércia estatal em detrimento do direito 

adquirido pelo Agravante.

Além disso, observa-se que deve ser utilizada a mesma lógica aplicada para 

a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da 

prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta, pois em ambos 

os institutos a decisão que defere a progressão/regressão de regime tem natureza 

declaratória, e não constitutiva.

Dessa forma, a data inicial para a progressão de regime deve ser a data em que 

o agravante preencheu os requisitos legais (art. 112, LEP) para progressão, não a 

que efetivamente ingressou no regime anterior, exclusivamente por demora do 

judiciário.

Invoca, em prol de suas teses, o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal no HC 115.254/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 

julgado em 15.12.2015, DJe 26.2.2016).

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): O posicionamento 

monocraticamente acolhido é no sentido de que o termo inicial para nova 

progressão é a data da efetiva inserção do reeducando no atual regime. Tal 

é a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se observa nas seguintes 

ementas:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de 

recurso. Seguimento negado. Execução penal. Progressão de regime. Retroação 

do marco inicial à data da obtenção do requisito objetivo. Impossibilidade. Data 

do efetivo ingresso em regime anterior.

1. “Esta Corte Superior fi rmou orientação segundo a qual o termo a quo para 

obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado 

ao regime anterior, não podendo a decisão judicial considerar tempo fi cto ou 

retroagir à data do preenchimento dos requisitos. Precedentes. (AgRg no HC 

218.262/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 22.5.2014, 

DJe 28.5.2014)” (AgRg no REsp 1.437.392/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, julgado em 10.2.2015, DJe 20.2.2015).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 304.209/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

1º.12.2015, DJe 11.12.2015.)

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. Execução penal. Progressão de 

regime. Marco inicial. Data da decisão que deferiu o pedido de progressão ao 

invés da data da implementação do benefício ou do pedido. 3. 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. Nessa linha de evolução hermenêutica, o 

Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por 

objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. 

Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de 

verifi car a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser sanado mediante 

a concessão de habeas corpus de ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e 

ao devido processo legal.
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2. A data para futura progressão do reeducando para o regime aberto é a da 

sua efetiva inserção no regime semiaberto, e não aquela em que supostamente 

teria tal direito. No caso, embora o paciente afi rme que em 25.3.2012 já tinha 

implementado os requisitos para a obtenção do benefício pleiteado, a concessão 

da progressão ao regime semiaberto somente ocorreu em 20.11.2012, sendo 

esta data o novo marco para a aferição do requisito objetivo à progressão futura. 

Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 272.341/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado 

em 11.2.2014, DJe 20.2.2014.)

Entretanto, submeto ao crivo desta eg. Quinta Turma uma proposta 

diferente sobre o tema, a fi m de que seja adotada, como data inicial para a 

progressão de regime, aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 

112 da Lei de Execução Penal:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva 

com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo 

juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 

anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Louvo-me, a propósito, no julgado proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal no HC 115.254/SP, assim ementado:

Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos 

termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a 

falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado 

em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo 

regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice 

deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime 

será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não 

a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que 

defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. 

Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas 

graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão 

posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem 

concedida.

(STF, HC 115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 

15.12.2015, DJe 26.2.2016.)

O STF aplicou à progressão de regime, por analogia, o regramento da LEP 

sobre a regressão de regime em caso de falta grave (art. 118), que estabelece 
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como data-base a prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a 

infração:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade fi cará sujeita à forma 

regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando 

o condenado:

I - praticar fato defi nido como crime doloso ou falta grave;

A Suprema Corte também considerou a necessidade de que os direitos 

sejam declarados à época adequada, o que não foi garantido ao paciente do 

HC 115.254, porquanto este cumpriu os requisitos legais para a progressão 2 

(dois) anos, 11 (onze) meses e alguns dias antes de o Poder Judiciário apreciar 

a regularidade do cumprimento da sua pena. No aspecto, ponderou o Ministro 

Gilmar Mendes, relator da impetração acima referenciada:

Já implementado desde o início o requisito subjetivo, no curso desse período 

de espera, não houve nada que obstasse a progressão do regime fechado para 

o semiaberto. Durante todo esse tempo em que o Poder Judiciário deixou de se 

pronunciar, poderia, e era isso que pleiteava, estar efetivamente cumprindo sua 

pena no regime semiaberto, como lhe é permitido pela lei.

Idêntica situação ocorre na espécie deste autos, pois, segundo a Corte de 

origem, o lapso decorrido entre o preenchimento dos requisitos para progressão 

ao regime semiaberto, e a data em que o agravante foi efetivamente colocado em 

tal regime, foi de 1 (um) ano.

Correto, portanto, o Tribunal de Justiça, ao afi rmar que, “para efeito de 

progressão do regime de cumprimento de pena, a data base é aquela em que o 

apenado implementou o requisito objetivo e não a data do efetivo ingresso no 

novo regime, porquanto a inércia estatal não pode prejudicá-lo.”

Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para restabelecer o 

acórdão recorrido.

É como voto.

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

Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 

Convocado do TJ/PE)
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Relator para o acórdão: Ministro Felix Fischer

Impetrante: Justina Vale de Almeida

Advogado: Justina Vale de Almeida

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

Paciente: Francisco Bernardone da Costa Valle

Advogado: Helder Câmara Cruz Lustosa

Advogados: Shyrlei Maria de Lima e outro(s)

Tiago Vale de Almeida

Justina Vale de Almeida e outro(s)

EMENTA

Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualifi cado tentado. 

Absolvição sumária. Recurso de ofício provido. Julgamento posterior à 

reforma do procedimento do Tribunal do Júri pela Lei n. 11.689/2008. 

Impossibilidade. Incidência do princípio tempus regit actum. Natureza 

jurídica de condição de efi cácia da sentença de absolvição sumária, não 

se confundindo com um recurso propriamente dito. Writ concedido.

I - O impetrante afi rma a existência de 2 (dois) acórdãos em 

recursos de ofício contra a mesma decisão. O primeiro reformou 

a sentença absolutória e pronunciou o réu. Em razão do foro por 

prerrogativa de função, uma vez que foi eleito Prefeito Municipal, o 

paciente foi julgado e condenado pelo eg. Tribunal a quo nas sanções 

do art. 121, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, CP. Por fi m, o 

segundo recurso de ofício manteve a sentença absolutória de 1º Grau 

em todos os seus termos.

II - O primeiro recurso de ofício, provido para reformar a 

sentença de absolvição sumária, foi remetido ao eg. Tribunal em 22 de 

maio de 2000, autuado apenas em 6 de março de 2007 e julgado em 29 

de setembro de 2008, com publicação no Diário da Justiça no dia 16 de 

outubro de 2008.

III - Com o advento da Lei n. 11.689/2008, ampliou-se o rol de 

hipóteses de absolvição sumária e dela se excluiu a obrigatoriedade 

do reexame necessário. Assim, tanto a doutrina majoritária quanto a 

jurisprudência entendem que a mencionada lei revogou tacitamente o 

art. 574, inciso II, do Código de Processo Penal (Precedente).
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IV - O punctum saliens do presente mandamus é verifi car se, com 

a entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008, seria ainda possível ao eg. 

Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Piauí apreciar o reexame 

necessário da decisão que absolveu sumariamente o paciente.

V - Por força do que dispõe o art. 2º, do Código de Processo 

Penal, as normas processuais possuem aplicação imediata quando de 

sua entrada em vigor. Portanto, os recursos de ofício não remetidos aos 

Tribunais de 2ª instância ou não julgados por aquelas Cortes até 8 de 

agosto de 2008, data em que a Lei n. 11.689/2008 passou a ser exigida, 

não mais poderão ser apreciados, uma vez que tal procedimento, 

necessário apenas para dar efi cácia à sentença de absolvição sumária 

no procedimento do Tribunal do Júri, já não mais estaria em vigor, por 

força do princípio tempus regit actum.

VI - Aplica-se, para o caso, mutatis mutandis, o escólio de Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que afi rmam que “a 

remessa necessária não é recurso, mas condição de efi cácia da sentença. Sendo 

fi gura processual distinta da do recurso, a ela não se aplicam as regras de 

direito intertemporal processual vigentes para eles: a) o cabimento do recurso 

rege-se pela lei vigente à época da prolação da decisão; b) o procedimento do 

recurso rege-se pela lei vigente à época da prolação da decisão. Assim, a Lei 

n. 10.352/2001, que modifi cou as causas que devem ser obrigatoriamente 

submetidas ao reexame do tribunal, após sua entrada em vigor teve 

aplicação imediata aos processos em curso. Consequentemente, havendo 

processo pendente no tribunal enviado mediante a remessa necessária do 

regime antigo, o tribunal não poderá conhecer da remessa se a causa do 

envio não mais existe no rol do CPC 475” (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante. 13ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 859).

VII - É imperiosa, pois, in casu, a anulação de todos os atos 

subsequentes ao julgamento do primeiro recurso de ofício.

Ordem concedida.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
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prosseguindo no julgamento, por maioria, conceder a ordem, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Felix Fischer, que lavrará o acórdão.

Votaram com o Sr. Ministro Felix Fischer os Srs. Ministros Gurgel de 

Faria e Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC).

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Votou vencido o Sr. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 

Convocado do TJ/PE).

Sustentou oralmente na sessão de 26.5.2015: Dr. Helder Câmara Cruz 

Lustosa (p/pacte).

Brasília (DF), 9 de junho de 2015 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator p/ Acórdão

DJe 30.11.2015

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado 

do TJ/PE): Trata-se de habeas corpus originário impetrado em favor de Francisco 

Bernardone da Costa Valle, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio 

qualifi cado. Absolvido sumariamente, por entender o Juízo de 1º Grau que o 

acusado teria agido em legítima defesa, os autos foram remetidos ao Tribunal de 

origem para exame do recurso de ofício, então previsto no Código de Processo 

Penal.

No presente writ, sustenta a impetrante a existência de 2 (dois) recursos de 

ofício contra a mesma decisão. O primeiro “foi julgado reformando a sentença 

absolutória e pronunciando o Réu, sendo que, em razão do foro por prerrogativa 

de função, uma vez que o Réu foi eleito prefeito Municipal, condenando-o 

nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, II, CP” (e-STJ fl . 4). Já 

o segundo teria mantido “a sentença absolutória de 1º Grau em todos os seus 

termos, em harmonia com o parecer Ministerial” (e-STJ fl . 7).

Diante disso, questiona qual acórdão deve prevalecer na espécie, 

asseverando que a segunda decisão deveria vigorar, pois “na nova lei há uma 
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nova vontade do legislador, que sobrepuja a vontade dele próprio, contida na 

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

nova vontade do Estado juiz” (e-STJ fl . 9).

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

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

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

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

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

o recurso voluntário, o presente recurso não deveria ter sido conhecido” (e-STJ 

fl . 14).

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

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

subsidiariamente, possa prevalecer o segundo acórdão (absolutório).

Liminar indeferida às e-STJ fl s. 383/384 e informações prestadas às e-STJ 

fl s. 392/413.

Às e-STJ fl s. 4.119/4.609, noticiou a impetrante que o Tribunal de origem 

“enviou informações sobre processo diferente do citado no presente Habeas 

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

que negou o pleito emergencial e suspenso o curso do processo.

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

opinou pela denegação da ordem.

O pleito urgente formulado às e-STJ fl s. 4.119/4.609 foi indeferido (e-STJ 

fl s. 6.186/6.188).

Informações complementares enviadas pelo Tribunal a quo foram juntadas 

às e-STJ fl s. 6.196/6.251.

Em seguida, a impetrante juntou novo pedido de reconsideração das 

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

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

Tribunal de origem às e-STJ fl s. 6.196/6.251.

Na oportunidade, questionou os pormenores do procedimento adotado 

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

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

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

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

último julgamento por contrariar a coisa julgada.
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Asseverou que, na verdade, ante o trâmite de insurgências nesta Corte 

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

necessário transitou em julgado antes do primeiro.

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

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

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

prevalecer é aquela que absolveu o paciente.

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

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

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

de uma mesma Ação Penal, que abriga dois acórdãos confl itantes” (e-STJ fl . 

6.284).

Estando o feito devidamente instruído, o então Relator, Ministro Marco 

Aurélio Bellizze, deixou de reexaminar o pedido de urgência e apresentou o feito 

em mesa para julgamento, oportunidade em que a 5ª Turma, por unanimidade, 

denegou a ordem (sessão de 10.6.2014).

Opostos embargos de declaração, o feito foi a mim distribuído por 

prevenção.

Em sessão realizada no dia 28.4.2015, a 5ª Turma acolheu os embargos 

para anular o julgamento do presente habeas corpus, em razão do apontado 

cerceamento de defesa (ausência de intimação dos impetrantes, o que impediu 

a sustentação oral). Na ocasião, fi cou deliberado que o writ seria examinado na 

sessão do dia 26.5.2015, fi cando os impetrantes intimados (DJe de 5.5.2015).

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado 

do TJ/PE) (Relator): As questões apresentadas no presente habeas corpus já 

foram enfrentadas pela 5ª Turma que, na oportunidade, acompanhou o brilhante 

voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, então Relator. A propósito, colaciono 

os fundamentos apresentados no decisum:

Como se vê do relatório, em que pese as incontáveis alegações formuladas 

pelo impetrante no bojo dos inúmeros pedidos de urgência manejados, verifi co 

que são dois os argumentos centrais da impetração.
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O primeiro argumento afi rma que “os recursos foram julgados em 5.7.2010 

e 27.3.2012, e assim sendo, estes jamais poderiam ser conhecidos, pois a Lei n. 

11.689/2008 alterou o Código de Processo Penal no que tange aos procedimentos 

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

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

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

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

decisão proferida pelo Tribunal de origem no julgamento do segundo recurso de 

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

Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teresina/PI. Isso porque, por 

ocasião do julgamento do segundo reexame necessário, o primeiro, ao contrário 

do afi rmado pelo Tribunal a quo, não havia transitado em julgado, de forma que, 

a seu ver, não há falar em nulidade do último julgamento por contrariar a coisa 

julgada; afi nal, ante o trâmite de insurgências no Superior Tribunal de Justiça 

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

necessário transitou em julgado antes do primeiro.

Pois bem. Passo ao exame da primeira tese.

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

ao Tribunal de origem, o Código de Processo Penal, com as alterações promovidas 

pela Lei n. 11.689/2008, não mais exigia que o juiz sumariante submetesse sua 

decisão de absolvição sumária ao crivo da segunda instância, motivo pelo qual 

ambos os reexames necessários não deveriam ter sido conhecidos.

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

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

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

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

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

afasta o direito ao protesto por novo júri quando o julgamento pelo Conselho 

de Sentença ocorrer após a sua entrada em vigor, ainda que o crime tenha sido 

cometido antes da extinção do recurso.

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

Agravo regimental. Recurso especial. Direito Penal. Homicídio duplamente 

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

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

STF.

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

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

lei anterior.

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

do Código de Processo Penal e excluiu do ordenamento jurídico o protesto por 
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novo júri, recurso privativo da defesa. Só terão direito a esse recurso aqueles cujas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agravada.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.289.868/SP, Relator o Ministro 

Sebastião Reis Júnior, DJe de 20.8.2012)

Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Descabimento. Criminal. 

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

Inocorrência de condenação manifestamente contrária ás provas dos autos. 

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

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

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

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

corpus não conhecido.

(...)

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

ao referido recurso quando o julgamento pelo Conselho de Sentença ocorrer 

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

anterior.

Habeas Corpus não conhecido. (HC 198.985/RS, Relatora a Ministra Marilza 

Maynard - Desembargadora Convocada do TJ/SE -, DJe de 25.3.2013)

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

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

ratio, ibi ide jus).

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

proferida em 12.9.1998 (fl s. 26/31) e que a remessa de ofício para casos como tais 

deixou de ser exigida pelo ordenamento processual penal apenas em agosto de 

2008 – por ocasião da entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008 –, não há falar em 

não conhecimento do reexame necessário que submetia a absolvição sumária do 

paciente ao crivo do Tribunal de Justiça do Piauí.
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Prosseguindo, mas agora no enfrentamento da segunda tese, tem-se que a 

impetrante busca a prevalência da decisão proferida no julgamento do segundo 

reexame necessário enviado ao Tribunal a quo.

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

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

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

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

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

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

improcedente ante a evidente impossibilidade do nascimento válido da segunda 

remessa necessária.

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

aplica perfeitamente ao processo penal por força da norma preconizada no art. 3º 

do Código de Processo Penal –, há litispendência quando se reproduz ação já em 

curso e na hipótese de se verifi car a identidade de partes, de causa de pedir e de 

pedido, ocasião em que o segundo processo deverá ser extinto sem julgamento 

de mérito por força do que dispõe o art. 267, V, do Código de Processo Civil.

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

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

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

arguir o bis in idem, mediante exceptio litis pendentis” (MARQUES, J. F. Elementos 

de direito processual penal. Atualização de Eduardo Reale Ferrari e Guilherme 

Madeira Dezem. Campinas: Millennium, 2009. v. 2, p. 260).

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

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

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

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

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

resolvem a controvérsia instaurada a partir da coexistência de duas remessas 

necessárias no Tribunal a quo.

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

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

reexame de ofício, impediu o nascimento válido do segundo. Daí decorre que, se 

insubsistente – e não há como fugir disso –, tudo o quanto praticado na segunda 

remessa não pode produzir efeitos.

Ainda que superado o argumento acima desenvolvido e que fulmina o próprio 

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

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

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

segunda remessa necessária.
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Isso porque, qualquer que seja a decisão de mérito proferida pela Segunda 

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

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

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

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

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

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

foi julgado antes da segunda remessa necessária remetida à Primeira Câmara 

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

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

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

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

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

homicídio qualifi cado tentado.

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

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

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

Câmara, em absoluto, rever matéria já apreciada por aquele Tribunal. Note-se que 

aquela realidade fática já havia se tornado imutável no âmbito do Tribunal a quo 

no momento da análise do segundo reexame de ofício pela Primeira Câmara. 

Assim, somente instância superior poderia reapreciar a questão. Conclusão 

contrária nos levaria a admitir que o mesmo órgão jurisdicional revisse seu 

posicionamento indefi nidamente, ainda que fruto de estranho equívoco, caindo 

por terra a segurança jurídica que pauta o processo judicial e, notadamente, o 

processo penal.

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

absurdo afi rmar que havia defi nitividade para o Tribunal de Justiça do Piauí. Digo 

isso porque não cabia ao referido tribunal decidir o que já fora devidamente 

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

de um Tribunal são, na verdade, o próprio Tribunal, tem-se que, por ocasião do 

julgamento da primeira remessa de ofício pela Segunda Câmara Criminal, o 

Tribunal de Justiça do Piauí concluiu ser o caso de cassar a absolvição sumária, 

pronunciar o paciente e, em razão do foro por prerrogativa posteriormente 

adquirido, condená-lo pela prática do crime de tentativa de homicídio qualifi cado, 

cabendo, apenas, às Cortes Superiores a revisão daquele entendimento.

Resumindo: cassada a decisão absolutória de primeira instância pelo Tribunal 

de Justiça do Piauí e inexistindo recursos de competência daquela Casa a serem 

apreciados, o que se tem, ao menos até pronunciamento de Corte Superior, é um 

provimento judicial defi nitivo para o segundo grau.

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

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

provimento absolutamente insubsistente.
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Ademais, legitimamente instaurado o primeiro reexame, juridicamente 

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

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

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

dubio pro reo.

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

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

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

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

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

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

julgado.

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

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

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

decisões igualmente válidas, o que, conforme exaustivamente frisado acima, não 

corresponde à hipótese dos autos, afi nal, as máximas processuais impedem o 

nascimento e a coexistência de um segundo processo idêntico, aqui materializado 

pelo segundo reexame necessário ilegalmente autuado e julgado na Corte de 

origem. Se porventura estivéssemos, de forma espetacularmente coincidente, 

diante de dois reexames distribuídos e julgados na mesma data, talvez o princípio 

do in dubio pro reo resolvesse o impasse. Contudo, este não corresponde, nem de 

longe, ao caso dos autos.

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

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

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

o primeiro reexame foi julgado antes do segundo, pouco importando o fato deste 

ter transitado em julgado previamente àquele.

Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, o Supremo Tribunal 

Federal assim se pronunciou:

Processo. Duplicidade. Sentenças condenatórias. Os institutos da litispendência 

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

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

ao acusado. (HC 101.131/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Relator p/ Acórdão o 

Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10.2.2012)

Direito Penal e Processual Penal. Litispendência. Dupla condenação pelo 

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

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

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

outra denuncia, igualmente recebida, pelos mesmos fatos delituosos (no Processo 
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n. 232/93). 2. A litispendência impediu que validamente se formasse o segundo 

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

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

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

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

ele, trancado defi nitivamente o processo. (HC 72.364/SP, Relator o Ministro Sydney 

Sanches, Primeira Turma, DJe de 23.2.1996)

À propósito, em seu voto vencedor proferido no julgamento do HC 101.131/

DF, acima referido, o Ministro Marco Aurélio, em caso em que vigoravam duas 

condenações pelo mesmo fato, pontuou que “existiria, quanto ao segundo 

processo, o óbice ao pressuposto do desenvolvimento válido, a ação ajuizada 

anteriormente. Mas ambos os processos foram julgados. As duas decisões 

transitaram em julgado, mostraram-se preclusas. Indago: é possível, ante o sistema 

processual, dar prevalência à segunda decisão, ou seja, a que teria transgredido o 

princípio da coisa julgada relativa ao primeiro processo? A resposta, para mim, 

é desenganadamente negativa. Não posso potencializar a circunstância de, no 

segundo processo, se haver chegado a uma pena menor, porque se poderia ter 

chegado, também, a uma maior. Aqui não se trata de escolher a decisão que seja 

mais favorável ao réu. Trata-se de perceber que esse segundo processo não poderia 

ter tramitado e que, tendo sido prolatada sentença e tendo sido esta coberta pela 

preclusão maior, é insubsistente porque o processo anterior - quanto à data do 

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

obstaculizava esse segundo crivo do Judiciário”.

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

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

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

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

reexame de ofício.

Imperioso destacar ainda que, em ocasiões anteriores, o Superior Tribunal de 

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

pelo mesmo fato, entendeu, guardadas as devidas particularidades, pela nulidade 

do segundo provimento judicial, conclusão idêntica à que ora proponho neste 

voto. Confi ram-se:

Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Condenação 

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

provimento. Extensão ao corréu.

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

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

causa de pedir e o pedido.

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

Terceira Vara Criminal e na Décima Sexta Vara Criminal de São Paulo. Todavia, não 
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é possível a continuidade do segundo processo imputando ao agente os mesmos 

fatos já exaustivamente analisados quando da prolação da primeira sentença 

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

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

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

imposta ao recorrente nos autos do Processo n. 050.05.011255-4, Décima Sexta 

Vara Criminal de São Paulo. Extensão dos efeitos da decisão ao corréu Fábio Rosa 

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

Convocado do TJ/SP -, DJe de 2.5.2011)

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

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

afi rmada em dois pronunciamentos judiciais. Litispendência reconhecida para o 

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

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

inadmissível bis in idem.

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

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

para o tráfico de entorpecentes, tendo sido julgada procedente a exceção 

de litispendência do corréu, que estava em situação idêntica, sem que exista 

qualquer fator de caráter exclusivamente pessoal, incidindo o art. 580 do 

Código de Processo Penal, é de rigor que seja extinta a pena imposta ao paciente 

relativamente à ação penal instaurada posteriormente.

3. Ordem concedida. (HC 94.362/RJ, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, DJe de 18.12.2009)

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

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

embora capitulados como lesão corporal. Juízo absolutamente incompetente. 

Coisa julgada que impede a instauração de processo criminal na justiça 

competente. Constrangimento ilegal evidenciado. Recurso provido.

1. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente impede o 

exame dos mesmos fatos ainda que pela justiça constitucionalmente competente, 

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

na contramão da necessária segurança jurídica que a imutabilidade da coisa 

julgada visa garantir.

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

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

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

ordenamento jurídico-constitucional - sobre o ius puniendi estatal.
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2. Assim, imperioso que se impeça, na hipótese, o prosseguimento de ação penal 

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

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

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

impostas quando da concessão do benefício da suspensão condicional do 

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

equivale a dizer que já houve coisa julgada material, bem como retribuição 

estatal, ainda que advinda de Juízo incompetente, pelos fatos praticados em 

contrariedade ao ordenamento jurídico.

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

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

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

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

de minha relatoria, DJe de 25.6.2013)

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

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

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

ser novamente encaminhada à instância superior, originando nova remessa, 

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

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

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

como advogado do paciente em ambos os reexames (fl s. 89/98 e 364/370), de 

modo que, a princípio, não vejo como não tenha ele tido conhecimento da 

distribuição da segunda remessa necessária.

Embora ganhe destaque o imenso esforço da defesa perante esta Corte ao 

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

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

constitua verdadeira loteria ao sabor da decisão mais favorável ao réu. Tenho 

dúvidas se a defesa pleitearia a prevalência do segundo reexame necessário 

se este agravasse a situação do paciente com a imposição de pena maior. E 

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

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

predominância da decisão proferida no primeiro reexame de ofício.

Cogitar que o desenrolar do segundo recurso não tenha sido obstado por 

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

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

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

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

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

postulado da economia processual ante a movimentação de todo o aparato 

judicial para dirimir questão há muito já decidida.
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As normas processuais são cogentes para todos os atores da lide e em 

processo penal não é – e nem pode ser – diferente. Se era dever da defesa suscitar 

a duplicidade e não o fez, não pode ela agora se benefi ciar da própria torpeza e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

À vista do exposto, denego o presente habeas corpus.

O voto é esclarecedor. Não há dúvida que, no caso, deve prevalecer o 

primeiro julgamento realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

Acompanho integralmente os fundamentos apresentados e voto pela 

denegação da ordem.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de habeas corpus impetrado em 

favor de Francisco Bernardone da Costa Valle, em face de v. acórdão prolatado 

pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, objetivando anular os acórdãos 

proferidos em dois recursos de ofício ou, subsidiariamente, fazer prevalecer 

o segundo acórdão da remessa necessária, o qual manteve a decisão que 

sumariamente absolveu o paciente.

A questão fática está descrita no relatório originário da seguinte forma:

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

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

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

prefeito Municipal, condenando-o nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II e IV c/c art. 

14, II, CP” (fl . 4). Já o segundo teria mantido “a sentença absolutória de 1º Grau em 

todos os seus termos, em harmonia com o parecer Ministerial” (fl . 7).

Diante disso, questiona qual acórdão deve prevalecer na espécie, asseverando 

que a segunda decisão deveria vigorar, pois “na nova lei há uma nova vontade do 
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legislador, que sobrepuja a vontade dele próprio, contida na lei velha. No novo decreto, 

nova vontade da Administração. Na nova sentença, nova vontade do Estado juiz” (fl . 

9).

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

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

Código de Processo Penal no que tange aos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri” 

(fl . 10). Portanto, “não havendo mais no ordenamento jurídico pátrio a fi gura do 

recurso de ofício, para o caso em tela, mas tão somente o recurso voluntário, o presente 

recurso não deveria ter sido conhecido (fl . 14)

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

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

possa prevalecer o segundo acórdão (absolutório). [...]” (fl s. 6.306-6.307).

Iniciado o julgamento, o em. Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo 

(Desembargador Convocado do TJ/PE) votou pela denegação da ordem, 

encampando voto proferido pelo em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, proferido 

em assentada anterior, a qual foi anulada em virtude de inobservância de pedido 

de sustentação oral formulado pelo impetrante. O d. voto de Sua Excelência 

se estriba nos seguintes fundamentos: a) a decisão de absolvição sumária foi 

proferida antes da entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008, razão pela qual o 

reexame necessário poderia ser conhecido; b) incidiu, para o caso, o fenômeno 

da litispendência entre o primeiro e o segundo julgados de reexame necessário, 

devendo prevalecer a decisão primeva que deu provimento à remessa para 

reformar a decisão de absolvição sumária, ainda que a segunda decisão do eg. 

Tribunal a quo seja mais favorável ao paciente.

Pedi vista antecipada dos autos para melhor exame das questões postas.

Ab initio, impende ressaltar que a decisão que absolveu sumariamente 

o paciente foi proferida no dia 12 de setembro de 1998. O primeiro recurso de 

ofício, provido para reformar a sentença de absolvição sumária, pronunciando 

o paciente, foi remetido em 22 de maio de 2000, autuado perante o eg. Tribunal 

a quo em 6 de março de 2007 e julgado em 29 de setembro de 2008 (fl s. 98 e 841), 

com publicação no Diário da Justiça no dia 16 de outubro de 2008 (fl . 100). 

Ressalte-se que, não obstante os autos tenham desaparecido no período entre 

a “interposição” do recurso de ofício, em 22 de maio de 2000, e a autuação do 

procedimento perante o eg. Tribunal a quo, em 6 de março de 2007, não há 

elementos para se interpretar o ocorrido em desfavor do paciente, haja vista que, 

aparentemente, o extravio dos autos se deu na serventia judiciária.
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Em 5 de julho de 2010, em virtude do foro por prerrogativa de função, 

adquirido em função de eleição para o cargo de Prefeito Municipal, o paciente 

foi julgado pelo eg. Tribunal a quo e condenado à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) 

meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio tentado duplamente 

qualifi cado.

Por fim, em 3 de maio de 2011 foi distribuída uma segunda remessa 

necessária, tendo sido negado provimento ao recurso de ofício pelo eg. Tribunal a 

quo em 27 de março de 2012, mantendo-se a decisão que absolveu sumariamente 

o paciente.

Feito esse intróito, trago lição de Fernando da Costa Tourinho Filho 

acerca do histórico e da natureza do recurso de ofício:

“[...] Tal modalidade de recurso é de origem lusitana. Por volta do século XIV, 

para jugular a onipotência desenfreada dos Juízes em face do processo inquisitivo que 

dominava a Europa Continental, criou-se, em Portugal, a apelação ‘ex offi  cio’, cuja 

apreciação fi cava a cargo do monarca, por intermédio dos ouvidores da Corte. Sabe-

se que o processo inquisitivo era um ‘perigoso instrumento de perseguição a inocentes’. 

Então, para conjurar tais perigos, numa época em que os recursos não estavam bem 

disciplinados, criou-se, em Portugal, o recurso ‘ex offi  cio’. Os Juízes, então deviam 

apelar ‘polla justiça’. Caso o Juiz se descurasse dessa obrigação, sofreria severas penas, 

inclusive a perda do cargo. Sabe-se, contudo, ter sido ela motivada com a entrada, em 

Portugal, do processo inquisitivo. As Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas 

dela trataram.

[...]

Qual seria a natureza desse recurso? Sabe-se que o recurso é o resultado de 

um inconformismo. A parte vencida, não se conformando com a decisão que lhe foi 

desfavorável, pede o seu reexame. Sendo assim, na justa observação de Alcides de 

Mendonça Lima, o recurso necessário não pode ser considerado recurso, pois o Juiz, 

que tem o dever de recorrer de ofício, não haveria de fi car inconformado com sua 

própria decisão... Ademais, quando alguém recorre, evidentemente há de desejar 

seja o seu recurso provido. No recurso ‘ex offi  cio’ dá-se o contrário: o Juiz deseja 

que o Tribunal não lhe dê provimento. Daí dizer-se que o recurso ‘ex offi  cio’ não é 

propriamente um recurso, e sim uma providência, uma medida prevista em lei, em 

situações especiais, porque interesses superiores reclamam mais cautela na solução 

dos litígios. Ele não passa de mera ‘condição de efi cácia da decisão’[...] (Processo 

Penal, volume 4. 32ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 412-413).
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No que tange à absolvição sumária, prevista no procedimento do Tribunal 

do Júri, assim previa a redação original do Código de Processo Penal:

Art. 411. O juiz absolverá  desde logo o réu, quando se convencer da existência 

de circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu (arts. 17, 18, 19, 22 e 24, 

§ 1º, do Código Penal), recorrendo, de ofício, da sua decisão. Este recurso terá efeito 

suspensivo e será sempre para o Tribunal de Apelação.

Com o advento da Lei n. 11.689/2008, ampliou-se o rol de hipóteses de 

absolvição sumária e dela se excluiu a obrigatoriedade do reexame necessário. 

Vejamos:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao 

caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 

de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

Assim, tanto a doutrina majoritária quanto a jurisprudência entendem que 

a partir de 8 de agosto de 2008, a Lei n. 11.689/2008 revogou tacitamente o art. 

574, inciso II, do Código de Processo Penal, que afi rma o seguinte:

Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que 

deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz:

I - da sentença que conceder habeas corpus;

II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de 

circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411.

Colaciono, a seguir, precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal:

Sentença de pronúncia negativa. Reexame necessário. O reexame necessário 

da sentença de pronúncia negativa foi revogado pela Lei n. 11.689/2008. 

Órgão revisor. Atuação de ofício. Nulidade. Inexistência de recurso do Estado-

Acusador. Impropriedade. Descabe, no processo-crime, a atuação de Tribunal 
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como órgão revisor, declarando, sem recurso do Ministério Público, nulidade de 

pronunciamento absolutório formalizado em Juízo (HC 115.009, Primeira Turma, 

Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21.5.2014).

Eis as manifestações da doutrina:

“[...] Entretanto, a Lei n. 11.689/2008 provocou a eliminação do recurso de 

ofício nos casos de absolvição sumária. Há duas razões principais para essa conclusão: 

a) o art. 574, II, do CPP mencionava a hipótese de recurso de ofício no caso de 

absolvição sumária, nos termos do art. 411. Ora, esse artigo transferiu seu conteúdo 

natural para o atual art. 415, que deixa de fazer qualquer referência ao duplo 

grau de jurisdição obrigatório; b) o contexto do art. 574, II, do CPP, faz referência 

somente às absolvições com base em excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. 

Olvidou as demais hipóteses incluídas pelo atual art. 415, o que tornaria ilógica 

sua aplicação. Algumas decisões de absolvição sumária fi cariam, em tese, sujeitas 

ao recurso de ofício; outras, no mesmo contexto do júri, não. Por isso, reputamos 

eliminado o recurso de ofício nos casos de absolvição sumária no procedimento do júri 

[...]” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 

10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 873)

“[...] Saliente-se a revogação, tardia até, da exigência de reexame necessária (sic) 

da decisão de absolvição sumária, consoante se previa no texto já revogado do art. 411, 

CPP. Aplausos [...]” (OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 17ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 726).

“[...] O recurso de ofício da absolvição sumária não mais subsiste. O art. 415 

não mais contempla qualquer tipo de recurso necessário ou de ofício, deixando claro ao 

intérprete que em um processo penal moderno, não há espaço para recurso de ofício da 

decisão que concede a liberdade. Quando muito, se houver recurso de ofício, deverá ser 

da decisão que cassa a liberdade, não da que concede [...]” (RANGEL, Paulo. Direito 

Processual Penal. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 663).

“[...] Com a reforma processual de 2008, a doutrina tem entendido que não é 

mais cabível o recurso de ofício contra a absolvição sumária. Na redação original do 

art. 411, do Código de Processo Penal previa que, absolvido sumariamente o acusado 

por conta da presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, devia o juiz 

recorrer de ofício da sua decisão.

Este recurso de ofício, duplo grau obrigatório ou reexame necessário, foi 

duramente criticado pela doutrina por ocasião do advento da Constituição Federal de 

1988. Para muitos, sua existência seria incompatível com o sistema acusatório e com 
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o princípio da inércia da jurisdição. Apesar das críticas doutrinárias, os Tribunais 

Superiores confi rmaram a recepção dos dispositivos legais que previam o cabimento 

dos chamados recursos de ofício, a eles conferindo natureza jurídica de condição de 

efi cácia das decisões.

Com a Lei n. 11.689/2008, não há mais necessidade de o juiz sumariante 

submeter sua decisão de absolvição sumária à confi rmação (ou reforma) perante o 

Tribunal competente. Isso porque, ao tratar da absolvição sumária, o art. 415 do 

CPP nada diz acerca da necessidade de reexame necessário. É bem verdade que o 

legislador poderia ter sido mais claro, revogando expressamente o art. 574, II, do 

CPP. Porém tal omissão não impede que se produza uma interpretação sistemática, 

coerente com o espírito da reforma processual de 2008 e com a doutrina que sempre 

se posicionou contrariamente ao recurso de ofício” (LIMA, Renato Brasileiro de. 

Curso de Processo Penal. 1ª ed. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.348).

Assim, pacífi co o entendimento de que, desde 8 de agosto de 2008, não 

mais subsiste o reexame necessário para a decisão que absolve sumariamente o 

acusado no procedimento do Tribunal do Júri.

O punctum saliens do presente mandamus, a meu juízo, é verifi car se, com a 

entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008, seria ainda possível ao eg. Tribunal de 

Justiça do Estado do Estado do Piauí apreciar o reexame necessário da decisão 

que absolveu sumariamente o paciente.

Na visão do em. Ministro relator, supedaneado pelos argumentos 

expendidos pelo em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, a resposta é positiva: 

Transcrevo excerto do voto de Sua Excelência:

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

ao Tribunal de origem, o Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela 

Lei n. 11.689/2008, não mais exigia que o juiz sumariante submetesse sua decisão de 

absolvição sumária ao crivo da segunda instância, motivo pelo qual ambos os reexames 

necessários não deveriam ter sido conhecidos.

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

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

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

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

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

Penal, afasta o direito ao protesto por novo júri quando o julgamento pelo Conselho 

de Sentença ocorrer após a sua entrada em vigor, ainda que o crime tenha sido 

cometido antes da extinção do recurso.
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Confi ram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:

[...]

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

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

ratio, ibi ide jus).

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

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

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

2008 – por ocasião da entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008 –, não há falar em 

não conhecimento do reexame necessário que submetia a absolvição sumária do 

paciente ao crivo do Tribunal de Justiça do Piauí.

Ouso, contudo, divergir, nesta parte, do em. Relator.

Esclareço!

Por força do que dispõe o art. 2º, do Código de Processo Penal, as normas 

processuais possuem aplicação imediata quando de sua entrada em vigor. 

Vejamos:

Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da 

validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.

Assim, compreendo que as remessas necessárias não remetidas aos Tribunais 

de 2ª instância ou não julgadas por aquelas Cortes até 8 de agosto de 2008, data em 

que a Lei n. 11.689/2008 passou a ser exigida, em virtude da vacatio legis de 60 

dias (art. 3º, da mencionada lei), não mais poderiam ser apreciadas, uma vez que 

tal procedimento, necessário apenas para dar efi cácia à sentença de absolvição sumária 

no procedimento do Tribunal do Júri, já não mais estaria em vigor, por força do 

princípio tempus regit actum. Vale dizer, a norma adjetiva que simplesmente 

altera o rito procedimental, sem qualquer desdobramento de direito material, 

tem aplicação imediata.

Confi ra-se, neste sentido, os seguintes julgados dessa Corte Superior de 

Justiça:

Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualifi cado. 

Denúncia. Citação pessoal. Pronúncia. Intimado pessoalmente. Libelo. 

Não localização do acusado. Mandado de prisão expedido e não cumprido. 

Revelia decretada. Feito ao arquivo. Novo patrono constituído. Pedido de 
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desarquivamento deferido. Lei n. 11.689/2008. Aplicabilidade imediata. Sessão de 

júri redesignada. Intimação do réu por edital. Publicação sem a data da assentada. 

Pecha. Ocorrência. Nulidade. Reconhecimento. Recurso provido.

1. Premente se mostra a pronta aplicação da redação prevista pela Lei n. 

11.689/2008, de cunho puramente processual penal, sob o critério tempus regit 

actum, aos feitos em que a instrução criminal encontra-se em curso, não obstante, in 

casu, os fatos praticados datarem de 22.12.1992.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. [...]

7. Recurso provido a fi m de se anular a sessão de julgamento realizada no dia 

23.6.2010 pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Guarulhos/SP, nos autos do 

Processo n. 224.01.1993.026135-0/000000-001, Controle n. 13-A/93, devendo o 

recorrente ser submetido a novel julgamento pelo Conselho de Sentença, agora 

com a sua prévia intimação da assentada (RHC 47.108/SP, Sexta Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4.2.2015).

Agravo regimental no recurso especial. Julgamento monocrático. Ofensa ao 

princípio da colegialidade. Inocorrência. Processual Penal. Normas processuais. 

Aplicação imediata. Tempus regit actum. Lei n. 11.689/2008. Art. 406 do CPP. 

Validade dos atos realizados em observância ao rito procedimental anterior. 

Prejuízo. Ausência. Princípio pas de nullité sans grief.

I - [...]

II - Consoante jurisprudência desta Corte Superior, as normas de cunho processual 

aplicam-se imediatamente, apanhando o processo no estágio em que se encontram. 

Submetem-se, porém, ao princípio tempus regit actum: conquanto as leis processuais 

sejam aplicáveis de imediato, devem ser respeitados os atos realizados sob o império 

da legislação anterior.

III - [...]

IV - [...]

V - [...]

VI - Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp 1.277.644/SP, Quinta Turma, 

Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 21.3.2014).

Acerca da aplicação da lei processual penal no tempo, cito escólio de 

Eugênio Pacelli:
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“[...] Já no que se refere às leis processuais no tempo, segue-se a regra de toda 

a legislação processual: aplicam-se de imediato, desde a sua vigência, respeitando, 

porém, a validade dos atos realizados sob o império da legislação anterior.

Por atos já praticados deve-se entender também os respectivos efeitos e/ou 

consequências jurídicas. Por exemplo: sentenciado o processo e em curso o prazo 

recursal, a nova lei processual que alterar o aludido prazo não será aplicada, 

respeitando-se os efeitos preclusivos da sentença tal como previstos na época da sua 

prolação.

[...]

As normas processuais não regulam matéria de fato, mas regras de procedimento, 

daí porque não tem como pressuposto de aplicação o conhecimento de suas disposições 

legais, ressalvadas, é claro, as garantias constitucionais do devido processo legal. E a 

ressalva das citadas garantias não se faz pela natureza normativa (constitucional) 

de seus propósitos, mas em razão dos respectivos conteúdos. Assim, a ampla defesa 

e o contraditório, por exemplo, são exigências do próprio conhecimento do objeto 

do processo, impondo-se como pressuposto de legitimação de qualquer provimento 

judicial. Sem eles, ou melhor, sem a sua observância, o conhecimento judicial 

estará irremediavelmente comprometido. Tal não se dá, porém, com as regras 

exclusivamente procedimentais [...]” (Curso de Processo Penal. 17ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2013, p. 24 e 26).

Nesta questão específi ca reside o ponto central de minha divergência: não 

obstante a sentença de absolvição sumária e o encaminhamento da remessa 

necessária ao eg. Tribunal a quo tenham sido praticados sob a égide da antiga 

redação do Código de Processo Penal, fato é que o julgamento do primeiro recurso 

de ofício foi posterior à reforma promovida pela Lei n. 11.689/2008, ou seja, a 

condição de efi cácia da sentença de absolvição sumária não foi praticada a tempo, sendo 

atingida pela nova legislação, tornando-se despicienda. Em outras palavras, o ato 

processual que serve de parâmetro para verifi cação da incidência do princípio tempus 

regit actum é o julgamento do recurso de ofício e não o simples encaminhamento do 

procedimento para o Tribunal. Caso houvesse ocorrido o julgamento antes de 

8 de agosto de 2008, não haveria dúvidas acerca da validade do ato, ex vi da 

parte fi nal do art. 2º, do Código de Processo Penal. No caso em análise, sendo o 

julgamento posterior à reforma do procedimento do Tribunal do Júri, o primeiro 

recurso de ofício não deveria ter sido conhecido.

Não tem sido outro o entendimento dos Tribunais de Justiça dos mais 

diversos Estados da Federação, responsáveis pelo julgamento do recurso de ofício, em 

casos que tais. Vejamos:
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Absolvição sumária. Recurso de Ofício. Inadmissibilidade. A Lei n. 11.689/2008 

revogou tacitamente a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição. Norma 

processual que tem aplicação imediata. Recurso não conhecido (TJ/SP. Reexame 

Necessário n. 990.08.097349-5, Quinta Câmara Criminal, Rel. Des. Tristão Ribeiro, 

DJe de 3.2.2009).

Processual Penal. Recurso de ofício. Absolvição sumária. Inimputabilidade 

do agente. Recurso não conhecido. Ainda que o recurso tenha sido interposto 

antes das reformas trazidas pela Lei n. 11.689/2008, é sabido que as normas 

processuais tem aplicação imediata, inclusive aos casos anteriormente julgados, 

como ocorre na hipótese em julgamento, pois o Código de Processo Penal, em 

seu art. 2º, consagrou o princípio segundo o qual o tempo rege o ato, ao dispor 

que “a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos 

atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Portanto, diante do princípio da 

imediatividade que rege a sucessão das leis processuais no tempo, não sendo 

mais contemplado o reexame necessário da sentença de absolvição sumária, não 

é possível conhecer de recurso já abolido do ordenamento jurídico. Recurso de 

ofício não conhecido (TJ/MG. Reexame Necessário Criminal n. 1.03696.07.031711-

2/001, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos, DJe de 

13.11.2009).

Recurso de ofício interposto por juíza que absolveu sumariamente réu 

denunciado pela prática de homicídio simples consumado. Não conhecimento. 

Revogação de tal medida pela Lei n. 11.689/2008.

[...]

Em outra mão, com relação à aplicação intertemporal da regra, levando-se 

em conta que a supressão do recurso de ofício benefi cia garantia constitucional 

do acusado - direito à liberdade - pacífi co que tem imediata aplicação a Lei n. 

11.689/2008, devendo retroagir aos fatos antecedentes à data de sua vigência, 

inclusive aos eventuais recursos interpostos de ofício que ainda não tenham sido 

julgados, como o presente. Recurso não conhecido (TJ/RS. Reexame Necessário 

n. 70.028.617.363, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro de 

Oliveira, DJe de 30.7.2009).

Outrossim, não obstante tenha sido o Ministério Público o responsável 

por alertar o juiz sumariante da necessidade de recorrer de ofício da decisão de 

absolvição sumária (fl s. 699-703), não há se falar, para o caso, em cerceamento 

de acusação. Com efeito, verifi ca-se às fl s. 683-685 que o parquet, em sede 

de alegações fi nais, pugnou pela absolvição sumária do paciente. Destarte, a 

sentença de absolvição sumária, prolatada em 12 de setembro de 1998, poderia 

ter sido desafi ada por recurso voluntário do parquet, qual seja, o recurso em 

sentido estrito, nos termos da revogada redação do inciso VI, do art. 581, do Código 
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de Processo Penal, o que não ocorreu (certidão de fl . 698). E se interposto fosse, 

ainda que o julgamento ocorresse após a reforma promovida pela Lei n. 11.689/2008, 

a qual derrogou o mencionado inciso, o recurso seria julgado e produziria seus jurídicos 

efeitos caso provido, porque aqui se cuidaria de direito subjetivo da parte.

Nesse sentido, colho escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, em raciocínio cuja ratio essendi se aplica inteiramente o caso sub 

examine:

“A remessa necessária não é recurso, mas condição de efi cácia da sentença. 

Sendo fi gura processual distinta da do recurso, a ela não se aplicam as regras de 

direito intertemporal processual vigentes para eles: a) o cabimento do recurso 

rege-se pela lei vigente à época da prolação da decisão; b) o procedimento do 

recurso rege-se pela lei vigente à época da prolação da decisão. Assim, a Lei n. 

10.352/2001, que modifi cou as causas que devem ser obrigatoriamente submetidas 

ao reexame do tribunal, após sua entrada em vigor teve aplicação imediata aos 

processos em curso. Consequentemente, havendo processo pendente no tribunal 

enviado mediante a remessa necessária do regime antigo, o tribunal não poderá 

conhecer da remessa se a causa do envio não mais existe no rol do CPC 475. É 

o caso, por exemplo, da sentença que anulou o casamento, que era submetida 

antigamente ao reexame necessário (ex-CPC 475 I), circunstância que foi abolida 

pela nova redação do CPC 475, dada pela Lei n. 10.352/2001. Logo, se os autos 

estão no tribunal apenas para o reexame de sentença que anulou o casamento, o 

tribunal não pode conhecer da remessa” (Código de Processo Civil Comentado 

e Legislação Extravagante. 13ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2013, p. 859).

Essa é a razão, com a devida vênia, pela qual entendo não ser cabível o 

fundamento expendido no d. voto originário, que estende o raciocínio empregado 

para o cabimento do protesto por novo júri em processos sentenciados antes da 

Lei n. 11.689/2008 para a remessa necessária ou recurso de ofício, uma vez que 

estaríamos a comparar institutos com diferentes naturezas jurídicas. Isto porque o 

protesto por novo júri era recurso, cujo pressuposto básico de interposição, dentre 

outros, é a voluntariedade, ou seja, “a sua interposição depende, exclusivamente, do 

desejo da parte de contrariar a decisão proferida” (NUCCI, Guilherme de Souza. 

Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2013, p. 870). Por sua vez, no que tange à remessa necessária ou 

recurso de ofício, “trata-se de terminologia equivocada do Código de Processo Penal, 
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uma vez que recurso é demonstração do inconformismo, visando à reforma do julgado, 

motivo pelo qual não tem cabimento sustentar que o juiz, ao decidir qualquer questão, 

‘recorre’ de ofício de seu próprio julgado” (Idem, p. 872).

No que tange ao recurso de ofício, essa é a postura que norteia a 

jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça. Colaciono precedente:

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crime de furto 

qualifi cado. Habeas corpus de ofício. Extinção da punibilidade. Recurso de ofício. 

Providência necessária para o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença. 

Súmula n. 423 do STF. Reexame da causa. Recebimento da denúncia. Inocorrência 

de julgamento extra petita e de reformatio in pejus. Precedentes desta Corte e do 

STF.

1. O recurso de ofício ou necessário é providência imposta por lei para o reexame 

das decisões judiciais previstas no art. 574, incs. I e II, do Código de Processo Penal, 

pelos órgãos jurisdicionais superiores, para que se aperfeiçoe o trânsito em julgado 

da sentença. Inteligência da Súmula n. 423, da Suprema Corte: “Não transita em 

julgado a sentença por haver omitido o recurso ex offi  cio, que se considera interposto 

ex lege.”

2. [...]

3. [...]

4. Recurso desprovido (RHC 17.143/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 

de 17.12.2007).

Destarte, reconhecer o cabimento do protesto por novo júri para processos 

já sentenciados ao tempo da edição da Lei n. 11.689/2008 é dar primazia ao 

postulado constitucional do devido processo legal, garantindo ao réu condenado 

a pena igual ou superior a 20 (vinte) anos de reclusão antes de 8 de agosto de 

2008 o direito a um novo julgamento. Em contrapartida, o reexame necessário 

para as sentenças de absolvição sumária não é direito, mas sim procedimento de 

perfectibilização da coisa julgada, sem o qual, nos termos do Enunciado n. 423, da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal, ela não ocorreria.

Tal contexto não mais existe a partir de 8 de agosto de 2008, data de exigência 

da Lei n. 11.689/2008, fulminando todos os procedimentos ainda pendentes de 

remessa ou de julgamento em tramitação até então, o que ocorreu no presente caso, 

em que a primeira remessa, autuada perante o eg. Tribunal a quo em 6 de março 

de 2007 (informação extraída do sítio eletrônico do eg. Tribunal a quo), foi julgada 

apenas em 29 de setembro de 2008.

Assim, imperiosa a anulação de todos os atos subsequentes ao julgamento do 

primeiro recurso de ofício.
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Ante o exposto, pedindo as mais respeitosas vênias ao em. Relator, inauguro 

divergência e voto no sentido de conceder a ordem de habeas corpus, anulando o 

processo desde o julgamento do primeiro recurso de ofício, autuado sob o n. 0010457-

92.1997.8.18.0140, para reconhecer o trânsito em julgado da decisão que absolveu 

sumariamente o paciente em 1ª instância.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 285.076-SP (2013/0413162-3)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Carlos Eduardo Lucera

Advogado: Carlos Eduardo Lucera - SP228322

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: João Carlos Fernandes Coelho Filho (preso)

EMENTA

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso 

cabível. Impossibilidade. Roubos circunstanciados. Continuidade 

delitiva específi ca reconhecida. Acréscimo do triplo da pena mais 

grave. Ausência de fundamentação idônea. Constrangimento ilegal 

evidenciado. Inclusão de novo fato na cadeia de delitos continuados. 

Adoção da teoria mista. Ausência de unidade de desígnios. Requisito 

subjetivo não preenchido. Impetração não conhecida. Ordem de 

habeas corpus concedida de ofício.

1. O STF passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus 

originário em substituição ao recurso cabível, entendimento que foi 

aqui adotado, ressalvados os casos de fl agrante ilegalidade, quando a 

ordem poderá ser concedida de ofício.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a 

defi nição do percentual de aumento referente à continuidade delitiva 

específi ca, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, 
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deve levar em consideração, além do número de infrações praticadas, 

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do 

agente, bem como os motivos e circunstâncias do delito.

3. Ao reconhecer a continuidade delitiva entre três delitos de 

roubo circunstanciado praticados pelo paciente, o magistrado singular 

operou o acréscimo do triplo sobre a pena mais grave, olvidando-se, 

contudo, de justifi car a sua escolha, em ofensa ao disposto no artigo 

93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. Tendo em vista a quantidade de delitos, bem como a valoração 

negativa de circunstância judicial na condenação referente ao fato 

praticado em 18.2.2011 (fl s. 24/27), afi gura-se sufi ciente o acréscimo 

equivalente ao dobro de uma das penas aplicadas, fi xando-lhe, assim, 

a reprimenda de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelos três 

delitos de roubo circunstanciado unifi cados em continuidade delitiva.

5. Esta Corte Superior de Justiça tem posicionamento consolidado 

no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria mista 

para a sua caracterização, segundo a qual, além dos requisitos objetivos 

previstos no artigo 71 do Código Penal, é necessário que se evidencie a 

unidade de desígnios nas condutas criminosas reiteradas.

6. Tendo as instâncias ordinárias considerado que o paciente não 

preenche o requisito subjetivo para a inclusão do quarto fato na cadeia 

de continuidade delitiva, a revisão de tal juízo demanda o revolvimento 

do conjunto fático-probatório, providência que extrapola os limites 

cognitivos do habeas corpus.

7. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício para 

reduzir o multiplicador de aumento pela continuidade delitiva 

específi ca para o dobro da pena mais grave, fi xando-lhe a reprimenda, 

neste ponto, em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantidas 

as demais conclusões das decisões objurgadas.

ACÓRDÃO

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

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

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

“Habeas Corpus” de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 
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Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e 

Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 28.9.2016

RELATÓRIO

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

liminar impetrado em benefício de João Carlos Fernandes Coelho Filho contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em 

Execução n. 0147432-72.2013.8.26.0000).

No curso da execução penal referente a 4 (quatro) condenações pela prática 

de delitos de roubos circunstanciados, o paciente teve deferida a unifi cação 

das reprimendas referente aos três primeiros crimes, tendo o juízo singular 

reconhecido entre estes a continuidade delitiva. Na oportunidade, sobre uma das 

penas aplicou o seu triplo, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Código 

Penal.

Posteriormente, sobreveio a quarta condenação pelo mesmo delito, 

razão pela qual a defesa postulou a sua inserção na já reconhecida cadeia de 

continuidade delitiva, bem como a redução do acréscimo legal, pleitos que 

foram indeferidos, dando ensejo à interposição de agravo em execução perante 

o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao qual foi negado provimento.

Sustenta o impetrante que as quatro condutas pelas quais o paciente foi 

condenado foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira 

de execução, razão pela qual faria jus ao reconhecimento da continuidade 

delitiva entre todas.

Alega que o legislador ordinário teria adotado a teoria objetiva pura na 

defi nição do crime continuado, razão pela qual aspectos subjetivos do agente 

não deveriam ser considerados na sua caracterização.

Defende que a fração de exasperação no reconhecimento do aludido 

instituto entre as três primeiras condenações teria sido fi xada de modo abusivo e 

desprovida da necessária fundamentação.

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fi m de que 

se determine a unifi cação da quarta pena às demais, nos termos do artigo 71 
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do Código Penal, bem como a redução da fração de aumento decorrente da 

continuidade delitiva.

O pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão de fl s. 80/81.

Prestadas as informações solicitadas (fl s. 97/106 e 108), manifestou-se o 

Ministério Público Federal pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Inicialmente, cumpre atestar a 

inadequação de via eleita para a insurgência do impetrante contra o acórdão 

objurgado, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específi co para tal fi m, 

circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento 

pacífi co no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a 

verifi cação da eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do artigo 

654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, no intervalo de 16.2.2011 a 2.3.2011, o 

paciente praticou quatro delitos de roubo circunstanciado, pelos quais restou 

processado em ações penais distintas e, ao fi nal, condenado em cada uma delas à 

pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação pelo quarto 

fato, a defesa pleiteou perante o juízo da execução criminal o reconhecimento 

da continuidade delitiva entre os três primeiros, o que foi deferido nos seguintes 

termos:

O sentenciado tem três execuções, sendo que em todas ele foi condenado à 

pena de cinco anos e quatro meses de reclusão. Os delitos são da mesma espécie, 

ocorreram na mesma época, no mesmo local e com mesmo modus operandi.

As circunstâncias do crime levam à aplicação do artigo 71, parágrafo único do 

Código Penal, aumentando-se a pena de um deles no triplo.

Isto posto, e acolhendo o parecer do Ilustre representante do Ministério Público, 

nos termos dos arts. 66, III “a” e 111 da LEP, unifi co as penas do sentenciado João 

Carlos Fernandes Coelho Filho, RG n. 27.759.900, referentes às execuções 1, 2 e 

6, aumentando uma delas no triplo, totalizando 16 anos de reclusão em regime 

fechado. (fl . 40.)
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Com a superveniência da quarta condenação, a defesa postulou por nova 

unifi cação desta com as outras já reunidas em continuidade delitiva, bem como 

pela reconsideração da decisão anterior no tocante à fração de acréscimo às 

reprimendas, o que foi indeferido, verbis:

O pedido não merece acolhimento. Com efeito, ao que se observa dos autos, 

cuida-se de crimes que, embora com mesmo tipo penal, foram praticados 

em circunstâncias distintas e com vítimas distintas. Não se pode aferir, das 

circunstâncias de cada um dos delitos que estejam em continuidade. Não 

há como reconhecer que o sentenciado tenha se aproveitado das mesmas 

circunstâncias e praticados todos os delitos dentro de um mesmo contexto ou 

ainda, evidenciando desdobramentos da conduta anterior.

De outro lado, verifi ca-se dos autos que o sentenciado praticou as condutas 

reiteradamente, porém sob o pálio da habitualidade delitiva. Se não, vejamos:

O sentenciado praticou crimes de roubo em sua forma majorada (1ª a 4ª 

GR). Porém, conforme relatado nas respectivas sentenças, os delitos foram 

consumados em contextos distintos e com vítimas diversas. Cada delito se operou 

isoladamente, não sendo um desdobramento das circunstâncias criadas pelo 

anterior, razão pela qual trata-se de habitualidade criminosa através da prática 

de crimes diferentes em sua essência, ainda que previstos no mesmo tipo penal.

Nesse passo, não restaram demonstrados os requisitos legais. (fl s. 50/51.)

As duas decisões transcritas foram objeto de insurgência defensiva 

por meio de agravo em execução penal. O Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, entretanto, não conheceu do recurso no tocante ao quantum de 

exasperação aplicado à continuidade delitiva reconhecida entre os três primeiros 

crimes; e negou provimento ao recurso no que se refere à inclusão da quarta 

condenação na cadeia de crimes continuados.

Sobre o instituto da continuidade delitiva, esta Corte Superior de Justiça 

tem posicionamento consolidado no sentido de que o ordenamento jurídico 

pátrio adota a teoria mista para a sua caracterização, segundo a qual, além dos 

requisitos objetivos previstos no artigo 71 do Código Penal, é necessário que se 

evidencie a unidade de desígnios nas condutas criminosas reiteradas, conforme 

se infere dos seguintes precedentes:

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação da via eleita. 

Execução penal. Diversos crimes de furto. Continuidade delitiva. Requisitos 

não preenchidos. Modus operandi diverso. Ausência de liame subjetivo. 

Habitualidade criminosa. Reexame de matéria fática. Impossibilidade. Ausência 

de constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido.
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(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fi rmou entendimento no 

sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência 

de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução 

(requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios 

(requisito subjetivo).

3. Além disso, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva na 

hipótese em que o agente faz da prática criminosa uma habitualidade, mormente 

quando ausente a unidade de desígnios entre as ações. Precedentes.

4. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência 

de liame subjetivo entre as ações, sendo diversificado o modus operandi, 

além de constatar que o paciente faz da prática delituosa o seu meio de vida. 

Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-

probatório, inviável na via estreita do writ.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 345.529/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 17.5.2016, DJe 24.5.2016)

Penal e Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Crimes de 

roubo majorado e extorsão. Execução. Unifi cação de penas. Pleito de extensão 

da decisão que concedeu a unificação de pena pelo reconhecimento da 

continuidade delitiva aos corréus. Supressão de instância. Pretensão de aplicação 

da continuidade delitiva. Concurso material reconhecido pelas instâncias 

ordinárias. Revisão do julgado. Via imprópria. Dilação probatória. Habeas corpus 

não conhecido.

(...)

3. No tocante ao pedido de unifi cação das penas pela continuidade delitiva, de 

acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, 

para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos 

não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de 

execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo 

subjetivo entre os eventos.

4. Nesse contexto, aplicada, pelas instâncias ordinárias, a regra do concurso 

material de crimes, uma vez considerados autônomos os desígnios em 

razão de os crimes terem sido cometidos contra vítimas diversas e em locais 

distintos do Distrito Federal, bem como pela inexistência de aproveitamento 

de oportunidades ou relações nascidas com o delito antecedente para praticar 

o crime posterior, constata-se a impropriedade da via eleita ao exame da tese, 

dada a necessidade de revolvimento do material cognitivo produzido nos autos 

a fi m de se infi rmar o entendimento adotado, para se aferir o preenchimento dos 

requisitos do art. 71 do CP. Precedentes.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 753-903, julho/setembro 2016 791

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 324.026/DF, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16.2.2016, 

DJe 25.2.2016)

No caso dos autos, consignou o Tribunal de origem que não estaria 

confi gurado o requisito subjetivo, pois ausente a unidade de desígnios nas 

condutas atribuídas ao paciente, conforme se infere do seguinte excerto:

Nesse passo, embora as conexões espacial e temporal possam favorecer 

parcialmente o agravante, nota-se que o ocorrido foi uma reiteração criminosa, 

onde o sentenciado após sair-se bem sucedido no primeiro crime, planejou e 

executou o segundo e assim por diante, não havendo qualquer desdobramento 

ou prolongamento de uma mesma ação delituosa. (fl . 76.)

Constata-se, portanto, que o acórdão objurgado se alinha à jurisprudência 

desta Corte Superior de Justiça, sendo certo que a modifi cação da conclusão 

ali exarada demandaria o revolvimento de questões fático-probatórias, 

providência que extrapola os limites cognitivos do habeas corpus, não havendo 

constrangimento ilegal a ser sanado no ponto.

No tocante à fração aplicada pelo magistrado singular para o aumento da 

reprimenda previsto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, considerou 

o Tribunal de origem que a questão estaria preclusa, já que a decisão não foi 

impugnada no prazo legal por qualquer das partes, consignando que o pleito de 

reconsideração não teria o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.

Constata-se, nesta parte, que a questão não foi objeto de deliberação no 

acórdão impugnado, circunstância que impediria a atuação desta Corte Superior 

de Justiça na hipótese, não fosse o fl agrante constrangimento ilegal imposto ao 

paciente.

Com efeito, embora o paciente não faça jus à unificação da quarta 

condenação, é certo que as três primeiras foram consideradas praticadas em 

continuidade delitiva pelo magistrado singular e contra tal decisão não se 

insurgiu o Ministério Público.

Em observância ao princípio do favor rei, entretanto, revela-se necessário o 

ajuste do multiplicador escolhido pelo magistrado singular para o acréscimo de 

pena.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, 

a definição do percentual de aumento referente à continuidade delitiva 
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específi ca, prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, deve levar 

em consideração, além do número de infrações praticadas, a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos 

e circunstâncias do delito.

A propósito:

Habeas corpus. Art. 242, § 2º, I, II e IV, do Código Penal Militar. Continuidade 

delitiva específi ca. Impetração substitutiva de revisão criminal. Impropriedade 

da via eleita. Dosimetria da pena. Parágrafo único do art. 71 do Código Penal. 

Aumento empregado com base nas circunstâncias do art. 59 do Código Penal e 

na quantidade de crimes. Quantum de aumento. Desproporcionalidade. Writ não 

conhecido. Ordem de ofício.

1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu 

conhecimento.

2. A fração de aumento pela continuidade delitiva específi ca descrita no art. 

71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos 

(quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da 

culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, 

dos motivos e das circunstâncias do crime. Precedentes desta Corte.

3. Hipótese em que há flagrante desproporcionalidade no acréscimo 

decorrente da continuidade delitiva, fixado no triplo, máximo legal previsto. 

Tratando-se de cinco delitos, com algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

mostra-se razoável o aumento no dobro.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fi m de reduzir 

a sanção imposta ao paciente para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantidos os 

demais termos da condenação.

(HC 303.739/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 16.2.2016, DJe 24.2.2016)

Constitucional. Penal. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso 

próprio. Homicídio qualificado tentado (por duas vezes). Dosimetria. Crime 

continuado específico (CP, art. 71, parágrafo único). Aumento da pena no 

triplo sem a devida fundamentação. Ilegalidade. Habeas corpus não conhecido. 

Concessão da ordem, de ofício.

01. Prescreve a Constituição da República que o habeas corpus será concedido 

“sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação 

em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, inc. 

LXVIII). O Código de Processo Penal impõe aos juízes e aos tribunais que expeçam, 

“de ofício, ordem de habeas corpus, quando, no curso de processo, verifi carem 

que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal” (art. 654, § 2º).
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Desses preceptivos infere-se que, no habeas corpus, devem ser conhecidas 

quaisquer questões de fato e de direito relacionadas a constrangimento ou 

ameaça de constrangimento à liberdade individual de locomoção. Por isso, 

ainda que substitutivo do recurso expressamente previsto para a hipótese, é 

imprescindível que seja processado para perquirir a existência de “ilegalidade ou 

abuso de poder” no ato judicial impugnado (STF, HC 121.537, Rel. Ministro Marco 

Aurélio, Primeira Turma; HC 111.670, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; 

STJ, HC 277.152, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma; HC 275.352, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma).

02. “A majoração da pena decorrente do reconhecimento de crime continuado 

específi co (art. 71, parágrafo único do CP) difere da forma de cálculo aplicada à 

continuidade delitiva simples (caput do mesmo dispositivo legal) - que decorre 

diretamente do número de infrações praticadas -, devendo o Magistrado 

considerar na fi xação do acréscimo as circunstâncias judiciais para aumentar a 

pena do crime mais grave até o triplo, respeitados os limites do art. 70, parágrafo 

único e do art. 75, ambos do Código Penal” (HC 127.463/MG, Rel. Ministra Marilza 

Maynard [Desembargadora convocada do TJ/SE], Sexta Turma, julgado em 

5.12.2013; HC 137.273/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 

15.9.2009).

Tendo o Tribunal majorado a pena pela “continuidade delitiva específica” 

(CP, art. 71, parágrafo único) tão somente pelo fundamento de que “o aumento 

mínimo fi xado para o segundo crime (1/6) não atende à adequada resposta ao 

crime praticado”, impõe-se a anulação do acórdão.

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

o acórdão impugnado na parte relacionada à dosimetria da pena e determinar 

que o Tribunal de Justiça a refaça, devendo motivar o aumento decorrente da 

“continuidade delitiva específi ca”.

(HC 240.176/SP, Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do 

TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 21.5.2015, DJe 27.5.2015)

No caso, não obstante o paciente tenha sido condenado à pena mínima 

do crime de roubo circunstanciado nas três práticas delitivas unifi cadas, o 

magistrado singular limitou-se a aplicar o acréscimo do triplo de uma das 

reprimendas, olvidando-se, contudo, de justifi car a sua escolha, como determina 

o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, tendo em vista a quantidade de delitos, bem como a valoração 

negativa de circunstância judicial na condenação referente ao fato praticado em 

18.2.2011 (fl s. 24/27), afi gura-se sufi ciente o acréscimo equivalente ao dobro de 

uma das penas aplicadas, fi xando-lhe, assim, a reprimenda de 10 (dez) anos e 8 

(oito) meses de reclusão pelos três delitos de roubo circunstanciado unifi cados 

em continuidade delitiva.
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Ante o exposto, não se conhece do writ, concedendo-se habeas corpus de ofício 

para reduzir o multiplicador de aumento pela continuidade delitiva específi ca 

para o dobro da pena mais grave, fi xando-lhe a reprimenda, neste ponto, em 

10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantidas as demais conclusões das 

decisões objurgadas.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 335.433-PE (2015/0222331-0)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Pernambuco

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Pernambuco

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Paciente: Eduardo Manoel de Barros (preso)

EMENTA

Habeas corpus. Substitutivo de recurso próprio. Não cabimento. 

Latrocínio e ocultação de cadáver. Excesso de prazo na formação da 

culpa. Prisão que perdura quase quatro anos. Ausência de perspectiva 

objetiva do término da instrução processual. Mora que não pode ser 

atribuída à defesa. Constrangimento ilegal evidenciado. Habeas corpus 

não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e deste Superior 

Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, ante as alegações expostas na 

inicial, afi gura-se razoável a análise do feito para verifi car a existência 

de eventual constrangimento ilegal.

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de 

Justiça que somente confi gura constrangimento ilegal por excesso de 

prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão 
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cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, 

consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, 

jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos 

prazos processuais.

3. In casu, a denúncia foi recebida em 3.5.2012, ocasião em que 

foi decretada a prisão preventiva do paciente, cumprida em 5.9.2012. 

Observa-se, ainda, o adiamento, por diversas vezes, da audiência de 

instrução e julgamento, sem contribuição da defesa. De fato, trata-se 

de delito cuja apuração detém alguma complexidade, considerando a 

participação de menores e a necessidade do aditamento da denúncia. 

Todavia, do que se extrai das informações prestadas e da consulta ao 

andamento processual da ação penal, sequer foi realizada audiência 

de instrução e julgamento até o presente momento, observando-se 

os diversos adiamentos realizados, conforme assinalado pelo próprio 

Magistrado condutor nas informações prestadas. Assim, afi gura-se 

desarrazoada e desproporcional a manutenção da constrição cautelar 

do paciente por quase quatro anos sem que se possa atribuir à sua 

defesa qualquer responsabilidade pela delonga na instrução processual, 

que ainda não possui perspectiva objetiva de ultimação.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

relaxar a prisão preventiva em discussão, determinando a expedição 

de alvará de soltura se por outro motivo o paciente não estiver preso, 

sem prejuízo da possibilidade da fi xação de outras medidas cautelares 

pelo Magistrado de primeiro grau, com encaminhamento de cópia à 

Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para 

as providências que entender cabíveis.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido e conceder de ofício, com recomendação, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presente na Tribuna: Dra. Anna Wallerya Rufi no e Silva (p/pacte).
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Brasília (DF), 13 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 22.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de habeas corpus substitutivo 

de recurso ordinário, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Eduardo 

Manoel de Barros, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco, no julgamento do HC n. 0003572-91.2015.8.17.0000.

Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos 

crimes previstos no art. 157, § 3º, segunda parte e no art. 211, c/c os arts. 29 e 

69, todos do Código Penal (latrocínio e ocultação de cadáver). O Magistrado de 

primeiro grau, em 3.5.2012, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva 

do paciente, tendo o mandado sido cumprido em 5.9.2012.

Irresignada com a demora na instrução processual, a defesa impetrou 

mandamus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, em acórdão 

assim ementado:

Ementa: Habeas corpus. Penal. Excesso de prazo nao confi gurado. Denegação 

da ordem. Unanimidade (fl s. 70).

Daí o presente writ, no qual se sustenta a existência de constrangimento 

ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente mesmo 

diante da demora na instrução do processo.

Assevera a ocorrência do evidente excesso de prazo na instrução processual, 

considerando que o paciente se encontra preso desde 5.9.2012, sem que tenha 

ocorrido a audiência de instrução e julgamento, diversas vezes desmarcada sem 

contribuição da defesa. Salienta não haver qualquer complexidade no processo 

que justifi que a delonga observada.

Requer, assim, a concessão da ordem com a revogação da prisão antecipada.

Indeferida a liminar (fl s. 91/92) e prestadas informações (fl s. 103/187), o 

Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento e pela concessão da 

ordem de ofício (fl s. 192/196).

É o relatório.

Decido.
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VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Por se tratar de habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo 

a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio 

Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas 

na inicial, razoável a análise do feito para verifi car a existência de eventual 

constrangimento ilegal.

Conforme relatado, busca-se na presente impetração o relaxamento 

da custódia cautelar do paciente, decretada na Ação Penal n. 0000572-

15.2012.8.17.1350, ante a alegação de excesso de prazo no seu encarceramento.

O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, consignou o seguinte:

No que pertine a alegada dilação ilegal do tempo de tramitação do feito, 

vale ressaltar que o Magistrado a quo esclareceu que o feito - que é complexo 

- encontra-se com audiência de instrução designada para o próximo dia 19 

de junho, pelo que considero impertinente o acolhimento do argumento da 

impetrante (fl . 22).

Os prazos fi xados pela Lei Processual Penal não devem ser empregados de 

maneira absoluta, pois servem apenas como referencial para verificação do 

excesso, sendo certo que, eventual extrapolação não implica necessariamente em 

constrangimento ilegal.

[...].

Assim, em sintonia com a douta Procuradoria de Justiça, por não vislumbrar 

vícios no decreto prisional e nem ilegalidade decorrente de excesso de prazo na 

tramitação do processo, voto pela denegação da ordem pleiteada (fl s. 75/76).

Segue, ainda, transcrição das informações prestadas pelo Magistrado de 

primeiro grau:

1.º) O acusado, ora paciente, Eduardo Manoel de Barros, em sede policial, 

foi indiciado pelo Delegado de Polícia Civil da 9ª Delegacia Seccional de São 

Lourenço da Mata por latrocínio (art. 157, § 3º c/c Art. 211 c/c Ari. 29 do CPB), 

além de representar pela prisão preventiva do acusado. Contudo, em 27.3.2012, 

o paciente foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco como incurso 

nas penas dos arts. 157 § 3º, 2ª parte, e 211, ambos do CPB, c/c os arts. 29 e 69 do 

CPB, bem como solicitou o Promotor de Justiça a prisão preventiva entre outros 

pedidos, conforme fl s. 2-A/2-G.

2.º) A Denúncia foi recebida em 3.5.2012, conforme decisão de fl s. 79, por 

latrocínio e ocultação de cadáver ocorrido entre os dias 22 e 26 de novembro 
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de 2011, em concurso com Três adolescentes, segundo narrado na Denúncia. 

Na referida decisão, este Juízo, ainda, decretou a prisão preventiva do acusado 

bem como determinou a citação do Paciente, Eduardo, e demais diligências 

necessárias.

3.º) Em 5.9.2012, este Juízo foi informado da prisão do Paciente conforme 

fls. 118. Vindo, então a ser citado o réu em 25.10.2012 (fls. 166). Em seguida 

foi protocolado, por advogado constituído pelo réu, pedido de liberdade 

provisória. Ato contínuo os autos foram encaminhados para o Ministério Público, 

o qual pronunciou-se pela manutenção da prisão. Sendo, fi nalmente, indeferido o 

pedido de liberdade conforme fl s. 157/163 e 171.

4.º) Em virtude da desistência do patrono do paciente, os autos foram 

encaminhados para a Defensoria Pública em 18.3.2013, pois apesar de citado 

o réu não constituiu novo advogado, nem apresentou resposta à acusação, 

conforme certidão de fl s. 177. O Defensor Público, por sua vez, veio a apresentar 

a defesa do paciente em 6.5.2013. Com a resposta à acusação, interposta em 

6.5.2013, veio este Juízo a designar o dia 7.4.2014 para realização de audiência de 

instrução conforme fl s. 186.

5.º) A audiência de instrução, ora designada, deixou de se realizar porque, 

tendo em vista a ausência do Ministério Público por estar acumulando outra 

comarca a defesa do paciente, Eduardo, não concordou com a realização da 

audiência sem a presença do Promotor, conforme fl s. 202, fi cando designado o 

dia 24.10.2014 para realização da mesma.

6.º) Posteriormente, o processo foi incluído no Ato n. 300 de 1º.4.2014, 

publicado no DJ-e n. 64, do dia 4.4.2014 (Mutirão Carcerário) para avaliação da 

prisão dos Denunciados; pelo que o Ministério Público apresentou seu Parecer (fl s. 

211/213), bem como aditamento à Denúncia (fl s. 209), sendo ainda interpostos 

pedidos de liberdade, inicialmente pela Defensoria Pública, em 8.5.2014, e 

posteriormente, em 26.5.2014, por advogado constituído pelo paciente, Eduardo. 

Diante disso, em 17.6.2014, veio este Juízo, a receber o aditamento à Denúncia, 

determinar a citação para o réu responder ao aditamento à Denúncia, manter a 

prisão do Denunciado entre outras deliberações, conforme fl s. 237/238.

7.º) A audiência do dia 24.10.2014, às 10h, entretanto não chegou a se realizar 

devido ao exercício cumulativo com a 2a Vara Cível, com jurisdição nas causas da 

infância e juventude, vindo a ter audiências em horários confl itantes, vindo a ser 

redesignada a audiência para o dia 4.6.2015, ás 10h, conforme fl s. 280.

Entretanto, dado o feriado de Corpus Christi (4.6.2015) a audiência foi 

designada para o dia 19.6.2015, às 09h, conforme fl s. 283.

Posteriormente, a audiência foi redesignada para o dia 5.1.2016 às 10h30min, 

em face do atendimento do Juízo perante à Polícia Federal, em data agendada 

para retirada de Passaporte, bem como por motivo de doença do magistrado 

conforme fl s. 316/317, 332 e 333.
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8.º) Considerando, portanto, a periculosidade do paciente a complexidade 

do caso (Latrocínio e ocultação de cadáver), com a participação de menores sem 

contar os diversos pedidos de liberdade, os quais demandam tempo de análise 

bem como a remessa dos autos para posicionamento do Ministério Público, 

não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que a 

observância do excesso deve ser aferido pelo conjunto dos prazos processuais e 

materiais, e não pela consideração individual de cada um no processo, não vindo 

o tempo de prisão cautelar ferir o princípio da proporcionalidade e razoabilidade 

para fi ns de se alegar constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão 

da instrução processual. Este Juízo, portanto, tem-se pautado respeitando os 

direitos daqueles que estão presos, evitando, assim, qualquer alegação de 

nulidade na manutenção de sua prisão. Também vale dizer, que este Juízo não 

está sendo desidioso na analise e condução do processo, não estando pendente 

qualquer ato a mim atribuído, uma vez que, o processo se encontra, atualmente, 

aguardando realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o 

dia 5.1.2016, às 10h30min (fl s. 103/104).

Constitui entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, 

que somente confi gura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação 

da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de 

ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder 

Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma 

aritmética dos prazos processuais.

In casu, conforme se verifi ca dos autos, tem-se que a denúncia foi recebida 

em 3.5.2012, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, 

cumprida em 5.9.2012. Observa-se, ainda, o adiamento, por diversas vezes, da 

audiência de instrução e julgamento, sem contribuição da defesa.

De fato, trata-se de delito cuja apuração detém alguma complexidade, 

considerando a participação de menores e a necessidade do aditamento da 

denúncia. Todavia, do que se extrai das informações prestadas e da consulta 

ao andamento processual da ação penal, sequer foi realizada audiência de 

instrução e julgamento até o presente momento, observando-se os diversos 

adiamentos realizados, conforme assinalado pelo próprio Magistrado condutor 

nas informações prestadas.

Malgrado determinadas peculiaridades do caso que justifi cariam alguma 

extrapolação dos prazos ideais, afi gura-se desarrazoada e desproporcional a 

manutenção da constrição cautelar do paciente por quase quatro anos sem 

que se possa atribuir à sua defesa qualquer responsabilidade pela delonga na 

instrução processual, que ainda não possui perspectiva objetiva de ultimação.
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Entendo, assim, evidenciado o constrangimento ilegal pelo prolongamento 

injustificado da prisão cautelar do paciente, impondo-se, portanto, seu 

relaxamento. Nesse sentido, os precedentes:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não 

cabimento. Nova orientação jurisprudencial. Roubo majorado por concurso de 

pessoas. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Demora 

injustifi cável. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

[...] III - O excesso de prazo para a fi nalização dos atos instrutórios é manifesto, 

extenso e injustifi cável, pois a prisão em fl agrante deu-se em 19.1.2014, tendo sido 

designada audiência de instrução e julgamento para 12.12.2014, a qual não se 

realizou em razão da realização de exames médicos pelo Magistrado. Redesignada 

a audiência para 20.5.2015, novamente não se concretizou em face das ausências 

das testemunhas arroladas pela acusação. Pela terceira vez designada a audiência 

de instrução, apenas para o próximo ano, em 12.1.2016, entendo configurando 

constrangimento ilegal por ofender o princípio da razoabilidade em razão do excesso 

de prazo para a conclusão da instrução probatória.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para relaxar a prisão preventiva do paciente por 

injustifi cável excesso de prazo, com a expedição do respectivo alvará de soltura, 

salvo se por outro motivo estiver preso (HC 326.147/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, DJe 21.10.2015)

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Inadequação 

da via eleita. Furto qualifi cado. Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação 

da culpa. Ocorrência.

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

orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, fi rmou-se no sentido 

de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso 

próprio, sob pena de desvirtuar a fi nalidade dessa garantia constitucional, exceto 

quando a ilegalidade apontada é fl agrante, hipótese em que se concede a ordem 

de ofício.

2. O excesso de prazo para o término da instrução criminal, consoante pacífi ca 

jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, 

considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução 

criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

3. In casu, está confi gurado o excesso de prazo na prisão da paciente encarcerada 

há 1 ano e 4 meses, uma vez que o feito conta com apenas duas rés e poucas 

testemunhas, sendo que o atraso para o encerramento da instrução se deve ao 

aguardo do retorno de carta precatória expedida para oitiva de testemunha da 

acusação, o que não se mostra necessário, em conformidade com o que dispõe o art. 

222, § 2º, do Código de Processo Penal.
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4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para relaxar a 

prisão da paciente, salvo se por outro motivo estiver presa, devendo o juízo de 

primeiro grau verifi car se é o caso de aplicar as medidas cautelares previstas no 

art. 319 do Código de Processo Penal (HC 318.398/PE, Rel. Ministro Gurgel de 

Faria, Quinta Turma, DJe 13.10.2015)

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Impossibilidade. Não 

conhecimento. Previsão constitucional expressa do recurso ordinário. Novo 

entendimento do STF e do STJ. Art. 159, § 1º, do CP, na forma da Lei n. 8.072/1990, 

e art. 148 do CP, na forma dos arts. 29 e 69 do referido diploma legal. Prisão 

preventiva. Pleito de liberdade provisória. Tese de excesso de prazo na formação 

da culpa. Configuração. Instrução criminal aguardando o cumprimento 

de diligências requeridas pelo Ministério Público, as quais, apesar do tempo 

decorrido, até agora não foram cumpridas, sem previsão de encerramento da 

instrução criminal. Limites da razoabilidade ultrapassados. Constrangimento 

ilegal evidenciado.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso 

ordinário previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal e 30 da Lei n. 

8.038/1990. Atual entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal e no 

Superior Tribunal de Justiça, que não têm mais admitido o habeas corpus como 

sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, 

salvo em situações excepcionais.

2. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a 

confi guração de excesso de prazo não decorre de soma aritmética de prazos 

legais. A questão deve ser aferida segundo critérios de razoabilidade, tendo em 

vista as peculiaridades do caso.

3. Na espécie, deve ser reconhecido o injustifi cável excesso de prazo, visto que o 

paciente se encontra preso desde 2.6.2011 (3 anos e 3 meses), aguardando o processo 

o cumprimento de diligências requeridas pela acusação, que, apesar do tempo 

decorrido, até o momento não foram cumpridas, havendo incerteza de quando será 

encerrada a instrução criminal.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para revogar 

a prisão preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do 

ora paciente, se por outro motivo não estiver preso, a fi m de que responda ao 

processo em liberdade, sem prejuízo de que outras medidas cautelares (art. 319 

do CPP) sejam adotadas pelo Juízo condutor do processo, ressalvada, inclusive, a 

possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade 

superveniente (Ação Penal n. 0008162-47.2010.8.26.0191 - 2ª Vara do Foro 

Distrital de Ferraz de Vasconcelos - comarca de Poá/SP) (HC 253.584/SP, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13.10.2014)
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Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualifi cado. 

Prisão preventiva. Tese de excesso de prazo na formação da culpa. Demora 

injustifi cável. Constrangimento ilegal evidenciado. Recurso provido.

1. O Recorrente foi preso em 7.3.2013 e, até a presente data, não foi sequer 

realizada a primeira audiência de instrução e julgamento da primeira etapa do 

procedimento do Júri, a qual foi remarcada diversas vezes, por razões que não lhe 

podem ser imputadas, tendo sido redesignada para a longínqua data de 4.12.2014, a 

revelar a culpa exclusiva do Estado pela delonga processual.

2. Recurso provido para determinar a expedição de alvará de soltura em favor 

do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso, a fi m de que responda ao 

processo em liberdade, sem prejuízo de que outras medidas cautelares sejam 

adotadas pelo Juízo condutor do processo, conforme ressaltado no voto (RHC 

46.846/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 13.5.2014).

Ainda que relaxada a prisão preventiva do paciente, recomenda-se maior 

celeridade no julgamento do feito.

Ante todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do presente habeas 

corpus, porque substitutivo de recurso próprio, mas de conceder a ordem de ofício 

para relaxar a prisão preventiva em discussão, determinando a expedição de 

alvará de soltura se por outro motivo o paciente não estiver preso, sem prejuízo 

da possibilidade da fi xação de outras medidas cautelares pelo Magistrado de 

primeiro grau.

Encaminhe-se cópia do inteiro teor do presente acórdão e dos autos 

à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para as 

providências que entender cabíveis.

HABEAS CORPUS N. 363.550-SP (2016/0190590-9)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Luciana Barros Duarte e outros

Advogado: Luciana Barros Silva e outro(s) - SP222573

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Monique Gitirana Ricardo (preso)
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EMENTA

Habeas corpus. Impetração em substituição ao recurso cabível. 

Utilização indevida do remédio constitucional. Violação ao sistema 

recursal. Não conhecimento.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra 

o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê 

recurso específi co para tal fi m, circunstância que impede o seu formal 

conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a 

verifi cação da eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos 

do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Associação para o tráf ico. Recebimento da denúncia. Citação da 

acusada. Não fornecimento do nome da advogada por ela constituída. 

Oferecimento de defesa prévia pela Defensoria Pública. Ausência 

de intimação da causídica constituída pela ré. Patrona cujos dados já 

constavam do processo. Constrangimento ilegal caracterizado.

1. Nos termos do artigo 263 do Código de Processo Penal, 

o acusado tem o direito de escolher o seu defensor, não podendo 

o magistrado nomear profi ssional para patrociná-lo antes de lhe 

possibilitar a indicação de advogado de sua confi ança.

2. Na espécie, embora a paciente não tenha informado o nome do 

seu defensor constituído ao ser citada, tal dado constava da ação penal, 

não havendo justifi cativas para a nomeação de advogado dativo, já que 

era possível ao magistrado notifi car as causídicas por ela contratadas 

dos atos do processo.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício 

para anular a ação penal no tocante à paciente desde a fase da defesa 

preliminar.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, não conhecer do pedido e conceder 
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“Habeas Corpus” de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. 

Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e 

Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 28.9.2016

RELATÓRIO

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

impetrado em favor de Monique Gitirana Ricardo, apontando como autoridade 

coatora a 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, no julgamento do HC n. 2061596-92.2016.8.26.0000.

Noticiam os autos que a paciente foi denunciada como incursa no artigo 

35 da Lei n. 11.343/2006.

Buscando a anulação da ação penal, a defesa impetrou prévio writ na 

origem, cuja ordem foi denegada.

Sustentam as impetrantes que teriam sido constituídas pela ré antes do 

oferecimento da denúncia, não tendo sido intimadas para oferecer defesa prévia, 

tampouco para as audiências de instrução, sobrevindo decisão que nomeou 

defensor dativo sem que tivesse ocorrido a renúncia ou a revogação do mandato 

conferido, o que violaria a liberdade de escolha da acusada.

Entendem que todos os atos praticados após a citação da paciente deveriam 

ser anulados, pois realizados sem a intimação das patronas por ela contratadas.

Requerem a concessão da ordem para que sejam anulados todos os atos 

praticados desde a citação da acusada, revogando-se a sua prisão preventiva por 

excesso de prazo.

A liminar foi indeferida pela eminente Ministra Laurita Vaz, no exercício 

da Presidência desta Corte Superior de Justiça, nos termos da decisão de fl s. 

250/252.

Prestadas as informações (e-STJ fls. 258/261), o Ministério Público 

Federal, em parecer de fl s. 680/682, manifestou-se pela prejudicialidade do writ.

É o relatório.
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VOTO

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

pretende-se, em síntese, a anulação dos atos processuais praticados após a 

citação da paciente.

Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência 

contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso 

específico para tal fim, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea “a”, da 

Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, 

conforme entendimento pacífi co no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a 

verifi cação da eventual possibilidade de atuação ex offi  cio, nos termos do artigo 

654, § 2º, do Código de Processo Penal.

É cediço que em favor do acusado em processo penal - por meio do qual 

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

a violação à determinada norma penal incriminadora - são previstas certas 

garantias estabelecidas constitucionalmente contra possíveis arbitrariedades por 

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

responsabilidade criminal.

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

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

garantia à ampla defesa e ao contraditório, prevista no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição, permitindo-se o equilíbrio e o tratamento isonômico das partes 

integrantes da causa levada à apreciação do Poder Judiciário.

Assim, é fulminada por ilegalidade qualquer ação penal na qual são 

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

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

esforços árduos para a concretização de um Estado Democrático de Direito 

com todas as características que lhe são inerentes.

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

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

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

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

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

forma parelha, sem nenhuma vantagem para qualquer delas.
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O estudo de tais institutos garantistas indica que um se constitui em 

complemento do outro, ou a sua razão de existência. Aliás, nos dizeres de Ada 

Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes 

Filho, “é do contraditório (visto em seu primeiro momento, da informação) que 

brota o exercício da defesa; mas é essa - como poder correlato ao de ação - que 

garante o contraditório” (As nulidades no processo penal. 10ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2007. p. 87).

Nessa ordem de ideias, no âmbito da garantia à ampla defesa, é assegurado 

ao acusado o direito de nomear um defensor de sua confi ança, nos termos do 

artigo 263 do Código de Processo Penal, que preconiza que “se o acusado não 

o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo 

tempo, nomear outro de sua confi ança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha 

habilitação”.

Sobre o assunto, insta destacar o posicionamento doutrinário de Guilherme 

de Souza Nucci:

Escolha de defensor de sua confi ança: é direito inafastável do acusado, fazendo 

parte da ampla defesa. Deve haver uma estreita relação de confi ança entre o 

réu e o profi ssional destacado para ouvir seus segredos e usar todos os recursos 

cabíveis para garantir o seu indisponível direito à liberdade. Assim, é natural que, 

não possuindo defensor, a princípio, cumprindo-se o estabelecido no art. 261, 

deve o juiz nomear-lhe um, o que não impede, a qualquer tempo, o ingresso 

no feito de advogado escolhido pelo próprio réu (Código de Processo Penal 

Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 569).

A mesma compreensão é compartilhada por esta Corte Superior de Justiça:

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Crime de homicídio 

qualifi cado. Renúncia do advogado constituído. Ausência de intimação do réu 

para constituir novo causídico. Nulidade. Constrangimento ilegal confi gurado. 

Writ não conhecido. Concessão da ordem, de ofício.

1. 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, admitindo-se, de ofício, a concessão 

da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou 

teratologia.

2. Necessária a intimação do paciente a fi m de que possa ser cientifi cado da 

renúncia e possibilitar a escolha de defensor de sua confi ança, em consonância 

com o princípio da ampla defesa.
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3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o 

acórdão condenatório e a respectiva certidão de trânsito em julgado, assegurando 

a realização de intimação para constituir defensor de sua confi ança e o direito de 

aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, salvo se por 

outro motivo não estiver preso.

(HC 203.922/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

18.6.2015, DJe 1º.7.2015)

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crimes de tráfi co e 

associação para o tráfi co de drogas. Defesa preliminar. Intimação de defensor 

constituído, que se queda inerte. Nomeação de defensor dativo para apresentar a 

peça, em obediência ao art. 55, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. Nulidade. Inocorrência. 

Renúncia do advogado formalizada antes da apresentação de alegações fi nais. 

Ausência de intimação do primeiro recorrente para constituição de novo 

patrono. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva. Participação em 

organização criminosa voltada para o tráfi co de drogas em larga escala. Reiteração 

criminosa. Garantia da ordem pública. Necessidade da prisão demonstrada. 

Recurso parcialmente provido.

1. Recorrentes presos em fl agrante, no dia 26 de setembro 2011, e condenados 

à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, como incursos nos crimes 

de tráfi co e associação para o tráfi co de drogas, porque encontrados com 17 

invólucros de pasta base de cocaína, substâncias utilizadas no seu refi no e vários 

objetos utilizados para comercialização da droga.

2. Por expressa determinação legal, quando o Defensor constituído do 

acusado é pessoalmente intimado para a apresentação da defesa prévia prevista 

no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, e deixa espontaneamente de fazê-lo, cabe ao 

Magistrado processante nomear Defensor para oferecê-la no prazo de 10 dias, 

concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação, sem a necessidade de 

intimar pessoalmente o réu.

3. O réu, entretanto, deve ser intimado para constituir novo patrono, quando 

formalizada a renúncia do mandato judicial por ele anteriormente outorgado. Se 

assim não se procedeu, houve cerceamento de defesa e, consequente, nulidade 

dos atos processuais subsequentes a abdicação. Exegese da Súmula n. 708 do 

Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. A manutenção da custódia cautelar encontra fundamentação idônea, pois as 

instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do Recorrentes, que agiam no 

refi no e na distribuição de cocaína em larga escala, considerando-se a quantidade 

de droga apreendida, que demonstrou a extensão da atividade desenvolvida e a 

especial gravidade da conduta.

5. Recurso parcialmente provido para, apenas em relação ao Recorrente Jôas 

Nazareno Fonseca Barros, declarar a nulidade da ação penal desde a fase de 
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alegações fi nais, assegurando-lhe o direito de nomear advogado de sua confi ança 

para representá-lo.

(RHC 37.159/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24.4.2014, 

DJe 8.5.2014)

Na espécie, verifi ca-se que, ao receber a denúncia, o magistrado singular 

determinou a citação da paciente para apresentar resposta à acusação (e-STJ fl . 

345), tendo ela informado ao ofi cial de justiça que possuía defensor constituído, 

mas que não sabia seu nome completo (e-STJ fl . 646).

Por tais razões, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor 

da acusada (e-STJ fl . 650), atuando em seu favor nas audiências de instrução 

(e-STJ fl s. 652/653 e 654/655).

No entanto, observa-se que no dia 6.4.2015, ou seja, antes mesmo do 

oferecimento e do recebimento da denúncia, que ocorreram em maio de 2015 

(e-STJ fl s. 22/179 e 183/193), a ré assinou procuração conferindo poderes às 

advogadas Silvia Helena Avila da Cunha e Luciana Barros Duarte (e-STJ fl . 

182), tendo as referidas profi ssionais peticionado, requerendo vista dos autos 

para extração de cópia (e-STJ fl . 181).

Verifi ca-se, assim, que, embora a paciente não tenha declinado o nome de 

seu defensor, tal informação constava da ação penal, não havendo justifi cativas 

para a nomeação de advogado dativo, já que era possível ao magistrado notifi car 

as causídicas por ela contratadas dos atos do processo.

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

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

2º, do Código de Processo Penal, para anular a ação penal no tocante à paciente 

desde a fase da defesa preliminar.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 64.073-PI (2015/0237819-7)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Juliano Fernandes Filgueiras Bastos
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Advogados: Maria Imaculada Gordiano Barbosa Valente e outro(s)

Rafael Pereira de Souza

Armando Hélio Almeida Monteiro de Moraes

Irene Flávia de Souza Serenário

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Crime de redução à condição análoga à de escravo. Inépcia da inicial 

acusatória não evidenciada. Presença dos requisitos do art. 41 do CPP. 

Denúncia genérica. Demonstração da mínima correlação dos fatos 

delituosos com a atividade do acusado. Recurso desprovido.

1. A jurisprudência dos tribunais superiores admite o trancamento 

do inquérito policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses 

em que se constata, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, 

a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, a 

atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não se 

observa neste caso. Precedentes.

2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de 

acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da 

CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato 

delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias 

de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, 

bem como sua tipifi cação, a fi m de viabilizar a persecução penal e o 

contraditório pelo réu. Precedentes.

3. In concreto, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos 

pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que o ora recorrente, na 

qualidade de sócio administrador da empresa RMS Engenharia, 

teria reduzido trabalhadores contratados para a realização das obras 

no trecho da malha ferroviária de Castelo do Piauí a Crateús-CE 

à condição análoga à de escravo, o que configura, prima oculi, a 

prática do crime descrito no art. 149 do Estatuto Repressor Penal. 

A peça exordial expôs o fato criminoso atribuído ao réu, tendo sido 

apresentada prova a corroborar a convicção acusatória do Parquet. Por 

certo, no dispositivo legal alhures mencionado são previstas condutas 
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alternativas que, isoladamente, subsumem-se ao crime de redução 

a condição análoga à de escravo. Trata-se, em verdade, de crime 

plurissubsistente, tendo sido atribuída ao réu o verbo ‘sujeitar alguém a 

condições degradantes de trabalho’.

4. A denúncia genérica caracteriza-se pela imputação de vários 

fatos típicos, genericamente, a integrantes da pessoa jurídica, sem 

delimitar, minimamente, qual dos denunciados teria agido de tal 

ou qual maneira. Patente, pois, que a criptoimputação da denúncia 

genérica vulnera os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, bem como a norma extraída do art. 8º, 2, “b” e “c”, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos e do art. 41 do CPP, 

haja vista a indevida obstaculização do direito conferido ao acusado 

de preparar dignamente sua defesa. Por conseguinte, imprescindível 

explicitar o liame do fato descrito com a pessoa do denunciado, 

malgrado a desnecessidade da pormenorização das condutas, até 

pelas comuns limitações de elementos de informações angariados 

nos crimes societários, por ocasião do oferecimento da denúncia, sob 

pena de inviabilizar a persecução penal nesses crimes. A acusação deve 

correlacionar com o mínimo de concretude os fatos delituosos com 

a atividade do acusado, não sendo sufi ciente a condição de sócio da 

sociedade, sob pena de responsabilização objetiva. Precedentes.

5. Em verdade, a denúncia não é genérica, enquadrando-se 

como geral, porquanto imputou o mesmo fato delituoso aos dois 

sócios administradores da sociedade, independentemente das 

condutas específicas efetivamente exercidas pelos denunciados. 

Descabe argumentar no sentido da inépcia, por ser certo e induvidoso 

o fato atribuído. A comprovação da conduta de cada um dos agentes 

é matéria de prova, e constitui requisito de validade do processo 

(pressuposto processual).

6. Hipótese na qual o recorrente, juntamente com o correú Rodrigo 

dos Santos Fortes, fi gura no contrato social da empresa Frota Fortes 

Engenharia Ltda, que adotou nome de fantasia RMS Engenharia, como 

sócio gerente, representante judicial e extrajudicial e administrador da 

referida pessoa jurídica. Além disso, como sócio-diretor, o recorrente 

assinou contratos de trabalho, rescisões contratuais e pedidos de 

demissão dos trabalhadores, fi gurando em tais documentos como 

“empregador”. Mais que simples sócio, o recorrente era administrador 
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da sociedade empresária, sendo responsável direto pelos contratos de 

trabalho, o que denota concreta vinculação da atividade administrativa 

exercida por ele com o crime descrito na exordial.

7. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da 

conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que 

corroborem a acusação. Mister se faz consignar que provas conclusivas 

acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas 

para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se 

admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos 

de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser 

privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, 

não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade 

da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo 

se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o 

exercício da ação penal.

8. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o 

exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de 

informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige 

profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na 

via estreita do writ.

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Joel Ilan 

Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. Daniel Meirelles Ferreira (p/ recte) e 

Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 28 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 3.8.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso ordinário em habeas 

corpus, com pedido de liminar, interposto por Juliano Fernandes Filgueiras 

Bastos, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado por infração ao art. 149, 

caput, do Código Penal.

Da decisão que recebeu a denúncia, foi impetrado writ perante o Colegiado 

a quo, pugnando pelo trancamento do processo-crime, por carência de justa 

causa para o exercício da ação penal, bem como pela concessão de salvo-conduto 

ao réu. A ordem, todavia, restou denegada, nos moldes do acórdão assim 

ementado:

Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Recebimento da denúncia. 

Trancamento da ação penal. Exame de prova. Impossibilidade na estreita via do 

writ. Ordem denegada.

1. Não se faz cabível, na estreita via do Habeas Corpus, o exame conclusivo 

da prova, no que diz respeito à análise da conduta e do elemento constitutivo 

subjetivo do tipo.

2. O trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus pressupõe prova 

cristalina e escorreita de abusividade e ilegalidade do processamento.

3. A denúncia descreve fato que, em princípio, constitui crime e contém 

concreta imputação de fatos ao paciente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 

395 do Código de Processo Penal, deve o juiz recebê-la.

4. Ordem denegada (e-STJ, fl . 1.508-1.512).

Neste recurso, sustenta, em síntese, que: a) “a denúncia não traz a mínima 

descrição subjetiva ou dolosa da conduta do Paciente, o que a torna inepta, 

pois impossibilita o exercício da defesa plena e do contraditório, ofendendo 

assim o art. 41 do Código de Processo Penal”; b) se equivocou “o Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região ao afi rmar que seria impossível o exame da 

prova e adotar como razões as informações prestadas pelo juízo monocrático e 

pelo Ministério Público Federal, motivo pelo qual o acórdão merece reforma”; 

c) “o simples fato do Paciente ser sócio de uma empresa, que supostamente 

mantinha trabalhadores em situação análoga à de escravo, não pode ser motivo 

de imputação criminal a sua pessoa” (e-STJ, fl s. 1.515-1.523).

Ao fi nal, requereu o provimento do recurso, a fi m de que a Ação Penal 

n. 32966-88.2014.4.01.4000, em curso na 3ª Vara Federal de Teresina/PI, seja 

trancada.
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Pleito de liminar indeferido (e-STJ, fl s. 1.547-1.550).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso (e-STJ, fl s. 1.570-1.574).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Os autos revelam que o 

Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrente 

e demais corréus, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 149 do 

Estatuto Repressor Penal. Por oportuno, transcrevo excertos da peça acusatória:

Os acusados Tufi  Daher Filho, na condição de Diretor Presidente da Companhia 

Ferroviária do Nordeste - CFN (atual Transnordestina Logística S.A.), Juliano 

Fernandes Filgueiras Bastos e Rodrigo dos Santos Fortes, na condição de sócios 

administradores da empresa RMS Engenharia, mantiveram, em condições 

análogas às de escravo, trabalhadores que laboravam em trecho da malha 

ferroviária de Castelo do Piauí-PI e Crateús-CE no ano de 2007, submetendo-

os a condições degradantes de trabalho, devido às péssimas condições de 

higiene, saúde, alimentação e moradia, uma vez que foram encontrados alojados, 

precariamente, no meio da mata, em barracos cobertos de lona, com piso de chão 

bruto, sem proteções laterais e sem qualquer tipo de instalação sanitária.

Conforme relatório da fiscalização promovida pelos Auditores-fiscais 

do Trabalho (fls. 07/34), a CFN, por meio do termo de Ajuste de Conduta n. 

154/2005, cláusula primeira, comprometeu-se a não terceirizar sua atividade-

fi m. Porém, contratou a empresa RMS Engenharia para a realização das obras 

no trecho de Castelo do Piauí a Crateús-CE. Ainda segundo o relatório, os 

empregados da empreiteira contratada pela CFN - Companhia Ferroviária do 

Nordeste foram registrados como serventes de obra, o que não condiz com 

a atividade que efetivamente desempenhavam, além de não receberem o 

adicional de insalubridade. Como se não bastasse, durante as verifi cações físicas, 

os empregados da contratada, que trabalhavam no trecho Castelo do Piauí-PI/

Crateús-CE, foram encontrados em situação de trabalho degradante (fotos 05 a 

18, fl s. 38 a 44), evidenciada pelas seguintes circunstâncias (fl . 21):

• dormitórios em edifi cações precárias, com piso de chão bruto, sem proteção 

laterais e sem instalações sanitárias, alguns, devido à falta de espaço, dormiam ao 

relento, em redes armadas nas árvores (fotos 21 e 22,40);

• alimentos preparados em fogareiros improvisados no chão, através de pedras, 

sem a mínima condição de higiene;
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• ausência de materiais de primeiros socorros;

• refeições feitas no meio do mato, sem qualquer condição de conforto;

• consumo de água acondicionada em tambores vazios de produtos químicos, 

nos quais constava a advertência clara para não reutilizar a embalagem;

• transporte sem qualquer segurança, em carroceria aberta de caminhão 

desprovida de todos os requisitos exigidos pela NR-18.

[...]

Em depoimento prestado à Polícia Federal, os trabalhadores das duas 

empresas confi rmaram as condições degradantes de trabalho apontadas pela 

fi scalização, em especial, o fornecimento de água impotável; não disponibilização 

de alojamento dignos aos trabalhadores; não garantia de qualquer tipo de 

conforto ou higiene durante a preparação e a tomada de refeições não garantia 

aos trabalhadores de acesso a materiais de primeiros socorros; inexistência 

de instalações sanitárias, permitindo que os trabalhadores realizassem suas 

necessidades fi siológicas a céu aberto [...]

II - Autoria Delitiva

O denunciado Tufi  Daher Filho, na condição de presidente da CFN, submeteu 

os empregados que laboravam no trecho da malha ferroviária de Castelo do 

Piauí-PI a Crateús-CE a condições degradantes de trabalho, pois identifi cados em 

péssimas condições de higiene, saúde, alimentação e moradia, já que alojados, 

precariamente, no meio da mata, em barracos cobertos de lona, com piso de chão 

bruto, sem proteções laterais e sem qualquer tipo de instalação sanitária. Alguns 

deles eram vinculados à empresa RMS Engenharia, subcontratada pela CFN, bem 

como outros, em número de 05 (cinco), eram empregados da própria CFN.

Por seu turno, Juliano Fernandes Filgueiras Bastos e Rodrigo dos Santos 

Fortes, representantes da empresa RMS Engenharia, também submeteram seus 

empregados às condições degradantes de trabalho.

Com efeito, a dinâmica dos fatos demonstra que a contratação dos 

trabalhadores transcorreu sob a responsabilidade dos denunciados, que eram 

responsáveis pela administração da CFN (Tufi  Daher Filho) e da subcontratada 

RMS Engenharia (Juliano Fernandes Filgueiras Bastos e Rodrigo dos Santos Fortes). 

Além disso, exsurge o nexo causai entre suas condutas e a infração penal 

alhures delineada pela não disponibilização de condições mínimas de higiene, 

privacidade e segurança, necessárias ao bom desenvolvimento das atividades 

laborativas. Isso restou demonstrado pelos depoimentos colhidos.

Os denunciados, responsáveis pelas atividades desenvolvidas no trecho 

da malha viária, tinham o dever legal de fornecer condições de trabalho em 

consonância às normas de saúde e segurança do trabalho. Afi nal, não apenas 

eram administradores e responsáveis pela realização das obras, como tinham 

ciência de todos os atos a ela pertinentes, em especial, das violações às normas 

trabalhistas e criminais ali perpetradas (fl s.426/429,430/433 e 468/469).
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[...]

O resultado ‘condição análoga à de escravo’, disposto no tipo incriminador 

previsto no caput do art. 149 do Código Penal, realiza-se mediante qualquer 

das seguintes condutas: submissão a trabalhos forçados ou jornada exaustiva; 

sujeição a condições degradantes de trabalho; restrição de locomoção em razão 

de dívida com o empregador ou preposto.

Não há dúvida, da análise dos autos, que os empregados da Companhia 

Ferroviária do Nordeste e RMS Engenharia, administradas pelos denunciados, 

foram submetidos a condições degradantes de trabalho, conforme o acima 

descrito.

De fato, a toda sorte de vicissitudes foram submetidos os trabalhadores das 

empresas administradas pelos denunciados, o que culminou na lavratura de 35 

(trinta e cinco) autos de infração pela equipe do MTB (fl s. 54/74 e 120/132), em 

que restaram consignadas violações aos direitos fundamentais dos trabalhadores 

de diferentes matizes, dentre elas, convém destacar: deixar de garantir aos 

trabalhadores ocupados em frentes de trabalho dispositivos térmicos para a 

conservação da refeição; deixar de garantir o fornecimento de água potável em 

condições higiênicas (art. 157, I, CLT); manter o canteiro de obras sem instalações 

sanitárias e sem alojamento; deixar de oferecer aos empregados condições de 

conforto e higiene que garantam refeições adequadas (art. 157, I, da CLT); deixar 

de equipar o estabelecimento com material necessário à prestação de primeiros 

socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoa treinada para 

esse fi m, considerando-se as características da atividade desenvolvida (art. 168, § 

4º, da CLT).

Destarte, percebe-se que os denunciados submeteram trabalhadores 

a condições sub-humanas de sobrevivência digna, mediante a obrigação de 

cumprirem suas atividades sob circunstâncias degradantes de trabalho.

[...]

Assim, por haverem, na condição de responsáveis pela administração e 

gerência da Companhia Ferroviária do Nordeste e da RMS Engenharia Ltda, 

reduzido a condições análogas às de escravo seus trabalhadores, submetendo-

os a condições degradantes de trabalho, realizaram Tufi Daher Filho, Juliano 

Fernandes Filgueiras Bastos e Rodrigo dos Santos Fortes a conduta tipifi cada no 

artigo 149, caput, do Código Penal.

Em vista do exposto, vem o Ministério Público Federal denunciar Tufi  Daher 

Filho, Juliano Fernandes Filgueiras Bastos e Rodrigo dos Santos Fortes como 

incursos nas penas do artigo 149, caput, do Código Penal Brasileiro, requerendo 

o recebimento da presente denúncia, com a citação dos denunciados para 

interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos até sua fi nal condenação 

(e-STJ, fl s. 21-25).
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A Corte Regional, ao denegar a ordem no bojo do writ ali impetrado, 

reconheceu:

Inicialmente, ressalto que não vinga êxito o pleito de trancamento da ação 

penal em desfavor do paciente, pois, conforme entendimento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, só é cabível esse procedimento em sede de habeas 

corpus em situações excepcionalíssimas, em que é incontestável a atipicidade dos 

fatos narrados, a ausência de autoria ou a extinção da punibilidade (HC 49.419/

PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.10.2006, DJ 26.2.2007 

p. 617).

No caso em tela, há indícios de autoria e tipicidade da conduta imputada ao 

ora paciente (cf. cópia da denúncia acostada às fl s. 19v/21v).

Ressalto, ainda, que o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus 

pressupõe prova cristalina e escorreita de eventual abusividade e ilegalidade 

do processamento que não é o caso destes autos, em que a denúncia atende 

às exigências do art. 41 do Código Processo Penal, e não se demonstrou tivesse 

incorrido a denúncia nas causas de rejeição elencadas no art. 395 do mesmo 

diploma legal.

Destarte, no que se refere à denúncia oferecida pelo órgão ministerial e 

devidamente recebida pela autoridade dita coatora, não lhe cabe também a 

pecha de inepta, já que corretamente oferecida com base em fortes indícios de 

práticas delitivas, indicando os possíveis autores das condutas delituosas.

De outro giro, ressalto que os demais argumentos apresentados pelos 

impetrantes para o trancamento da ação penal, a que responde o paciente 

perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, em razão de suposta 

prática do delito previsto no art. 149 do Código Penal, entendo que referidos 

questionamentos esgotam a matéria de mérito que deve ser julgada pelo 

magistrado de primeiro grau, demandando ampla dilação probatória, onde a 

relação do paciente com os supostos fatos praticados poderão ser apurados, não 

comportando o writ a via adequada.

De fato, a via estreita do habeas corpus não comporta o revolvimento de prova 

para aquilatar em que circunstâncias ocorreram os fatos imputados ao paciente 

na denúncia, de modo a concluir, de plano, pela atipicidade da conduta do 

paciente.

A questão restou bem analisada pelo representante do Ministério Público 

Federal em seu parecer, às fl s. 761/762, in verbis:

“O MPF opina pela não concessão do Habeas. As razões para isso foram 

bem expostas pelo Juiz, nas informações de fl s. 758-759. A alegação que 

a denúncia seria nula porque seria genérica foi refutada pelo Juiz, na 

decisão que recebeu a denúncia. Como foi explicado, a denúncia atende 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 753-903, julho/setembro 2016 817

aos requisitos do art. 41 do CPP, pois ‘identifi ca os acusados, situa no tempo 

(ano de 2007), a alegada prática criminosa e defi ne o local de sua ocorrência 

(entre Castelo do Piauí e Cratéus/CE)”. Tudo isso está acompanhado de 

provas documentais, indícios de autoria e prova de materialidade.

De resto, o MPF também pede vênia para transcrever as razões da 

negativa de liminar, nas fl . 752: Fl. 752

“Com efeito, do exame da denúncia de fl s. 19v/21v, oferecida nos moldes 

do art. 41 do CPP, depreende-se que está fi rmada em fortes indícios de 

autoria e materialidade, inclusive apontando do paciente como um dos 

administradores da empresa RMS Engenharia, também envolvida nas 

investigações, cujos fatos, pela gravidade, invocam apuração minuciosa.

Ademais, como alegam os impetrantes ‘a empresa sempre cumpriu 

com as normas trabalhistas e isso será demonstrado no curso da instrução 

probatória’ (fl . 12).

Por estas razões, o MPF opina pela não concessão do HC.” (fl s. 761/762).

À vista do exposto, denego a ordem, tendo por não configurado o dito 

constrangimento ilegal (e-STJ, fl s. 1.509-1.510).

Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da 

ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve 

ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, 

da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios 

de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere não 

hipótese dos autos.

Quanto ao tema, os seguintes julgados de ambas as Turmas que compõe a 

Terceira Seção desta Corte:

Processual Penal. Denúncia. Sonegação fi scal. Crime societário. Autoria coletiva. 

Empresa familiar. Recorrentes esposas de sócios. Descrição fática genérica. 

Sufi ciência. Demonstração de indícios de autoria. Inépcia. Não ocorrência. Ação 

penal. Trancamento. Impossibilidade.

1. Nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se 

não for possível, como na espécie, esmiuçar e especifi car a conduta de cada um 

dos denunciados.

2. Indícios de autoria demonstrados, tanto mais que se trata de uma empresa 

familiar, sendo as recorrentes, sócias e gerentes, segundo a própria defesa, 

esposas de outros sócios do grupo empresarial.

3. Tese de inexistência de liame da sua atuação com os fatos narrados que não 

se reveste de credibilidade na via eleita.

Plausibilidade da acusação.
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4. Direito de defesa assegurado, em face do cumprimento dos requisitos do 

art. 41 do Código de Processo Penal.

5. O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da 

ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte 

probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento, em tal caso, 

que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita 

do writ.

6. Recurso não provido.

(RHC 66.363/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 3.3.2016, DJe 10.3.2016)

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Art. 89 da Lei n. 8.666/1993. 

Fraude à licitação. Desvios de verbas públicas federais. Cessão ilegal de contratos. 

Acusado mero procurador da empresa. Trancamento da ação penal pelo Tribunal 

a quo. Indícios de autoria e materialidade. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

1. Esta Corte de Justiça admite o trancamento de ação penal em sede de 

habeas corpus quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a 

extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do 

crime e de indícios de autoria.

2. É certo que, para o oferecimento da denúncia, não se exige prova conclusiva 

acerca da autoria delitiva, mas apenas indícios desta.

Entretanto, deve haver lastro probatório mínimo para a instauração da 

persecutio criminis in iudicio em desfavor do acusado, sob pena de ofensa aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3. No caso, diante do quadro delineado pela instância ordinária, não resta 

dúvida que a análise da tese de que o recorrido tinha ciência das irregularidades 

nas licitações, estando configurada a co-autoria delitiva e que, dessa forma, 

haveria justa causa para a propositura da ação penal, demandaria o reexame de 

matéria fática, inviável em recurso especial, por força da Súmula 7 desta Corte, 

mormente considerando que o acusado não integrava o quadro societário da 

empresa, tendo assinado o contrato na qualidade de mero procurador, nos 

estritos limites dos poderes a ele outorgados.

4. De notar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando 

o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no julgamento 

do Inquérito n. 2.482/MG, em 15.9.2011, tem firme o posicionamento de 

que a consumação do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige a 

demonstração do dolo específi co do agente de causar dano ao erário e a efetiva 

ocorrência de prejuízo aos cofres públicos. Incidência da Súmula 83 deste Tribunal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.430.842/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 

julgado em 16.6.2015, DJe 3.8.2015)
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Ainda, não há falar em inépcia da denúncia, sob o argumento de que a 

peça acusatória nem sequer descreve minimamente a conduta do acusado e sua 

ligação com o fato criminoso.

Por certo, a alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo 

com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, 

a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua 

essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto 

possível a conduta imputada, bem como sua tipifi cação, com vistas a viabilizar 

a persecução penal e o contraditório pelo réu (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, 

Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º.10.2015; RHC 58.872/PE, 

Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 1º.10.2015; RHC 28.236/PR, 

Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º.10.2015).

In concreto, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 

41 do CPP, porquanto descreve que o ora recorrente, na qualidade de sócio 

administrador da empresa RMS Engenharia, teria reduzido trabalhadores 

contratados para a realização das obras no trecho da malha ferroviária de Castelo 

do Piauí a Crateús-CE a condição análoga à de escravo, o que confi gura, prima 

oculi, a prática do crime descrito no art. 149 do Estatuto Repressor Penal.

Tratando-se de crime de forma vinculada, o Parquet logrou expor as 

condutas do acusado que se subsumem aos verbos do tipo penal incriminador, 

descrevendo as circunstâncias concretas que demonstram que as vítimas 

contratadas para a empreitada foram submetidas a condições sub-humanas de 

trabalho, mediante a obrigação de cumprirem suas atividades sob circunstâncias 

degradantes.

Cumpre transcrever, por oportuno, o art. 149 do Código Penal:

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o 

a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 

degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 

em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: (Redação dada 

pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003)

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência. (Redação dada pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Incluído pela Lei n. 10.803, de 

11.12.2003)

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com 

o fi m de retê-lo no local de trabalho; (Incluído pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003)
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II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fi m de retê-lo no local de 

trabalho. (Incluído pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003).

Repita-se: a peça exordial expôs o fato criminoso atribuído ao réu, tendo 

sido apresentada prova a corroborar a convicção acusatória do Parquet. Por 

certo, no dispositivo legal alhures transcrito são previstas condutas alternativas 

que, isoladamente, subsumem-se ao crime de redução à condição análoga à de 

escravo. Trata-se, em verdade, de crime plurissubsistente, tendo sido atribuída 

ao réu o verbo “sujeitar alguém a condições degradantes de trabalho”, pois: I) os 

trabalhadores estariam alojados em dormitórios precários, sem instalações 

sanitárias e dormiriam ao relento, em redes armadas; II) os alimentos seriam 

preparados no chão, em fogareiros improvisados, sem a mínima condição de 

higiene; III) não haveria material de primeiros socorros; IV) as refeições seriam 

realizadas no meio da mata, sem qualquer conforto; IV) a água consumida seria 

acondicionada em tambores vazios de produtos químicos, nos quais constaria 

advertência clara contra o reaproveitamento”; V) o transporte dos trabalhadores 

seria realizado em carroceria aberta de caminhão, desprovida de qualquer 

segurança.

Outrossim, a denúncia em tela não se caracteriza como genérica.

Pontue-se a necessária distinção conceitual entre denúncia geral e genérica, 

essencial para aferir a regularidade da peça acusatória no âmbito das infrações 

de autoria coletiva, em especial nos crimes societários (ou de gabinete), que são 

aqueles cometidos por representantes (administradores, diretores ou quaisquer 

outros membros integrantes de órgão diretivo, sejam sócios ou não) da pessoa 

jurídica, em concurso de pessoas.

A denúncia genérica caracteriza-se pela imputação de vários fatos típicos, 

genericamente, a integrantes da pessoa jurídica, sem delimitar, minimamente, 

qual dos denunciados teria agido de tal ou qual maneira. Patente, pois, que a 

criptoimputação da denúncia genérica vulnera os princípios constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório, bem como a norma extraída do art. 8º, 2, 

“b” e “c”, da Convenção Americana de Direitos Humanos e do art. 41 do CPP, 

haja vista a indevida obstaculização do direito conferido ao acusado de preparar 

dignamente sua defesa.

Em verdade, a denúncia não prescinde da explicitação do liame entre 

o fato descrito e a pessoa do denunciado, malgrado a desnecessidade da 

pormenorização das condutas, até pelas comuns limitações de elementos de 
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informações angariados nos crimes societários, por ocasião do oferecimento da 

denúncia, sob pena de inviabilizar a persecução penal nesses crimes. A acusação 

deve correlacionar com o mínimo de concretude os fatos delituosos com a 

atividade do acusado, não sendo sufi ciente a condição de sócio da sociedade, sob 

pena de responsabilização objetiva (STF: HC 128.031, Relatora Ministra Rosa 

Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; Inq 3.644, Relatora Ministra Cármen 

Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.10.2014; HC 118.891, Relator Ministro Edson 

Fachin, Primeira Turma, julgado em 1º.9.2015, DJe 20.10.2015; HC 122.450, 

Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28.10.2014, DJe 

20.11.2014; STJ: HC 139.064/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 

DJe 18.9.2015; AgRg no AREsp 537.771/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 3.9.2015; AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.8.2015; RHC 43.399/PA, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 5.8.2015)

Com efeito, a denúncia não é genérica, enquadrando-se como geral, 

porquanto imputou o mesmo fato delituoso aos dois sócios administradores da 

sociedade, independentemente das condutas específi cas efetivamente exercidas 

pelos denunciados. Descabe argumentar no sentido da inépcia, por ser certo 

e induvidoso o fato atribuído, que restou comprovado por dezenas de autos 

de infração lavrados por fi scais do Ministério do Trabalho. A comprovação da 

conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de 

validade do processo (pressuposto processual).

Os autos revelam que o recorrente, juntamente com o correú Rodrigo dos 

Santos Fortes, fi gura no contrato social da empresa Frota Fortes Engenharia 

Ltda, que adotou nome de fantasia RMS Engenharia, como sócio gerente, 

representante judicial e extrajudicial e administrador da referida pessoa 

jurídica (e-STJ, fl s. 471-478). Além disso, como sócio-diretor, o recorrente 

assinou contratos de trabalho, rescisões contratuais e pedidos de demissão dos 

trabalhadores, fi gurando em tais documentos como “empregador”.

Com efeito, mais que simples sócio, o recorrente era administrador da 

sociedade empresária, sendo responsável direto pelos contratos de trabalho, o 

que denota concreta vinculação da atividade administrativa exercida por ele com 

o crime descrito na exordial.

Nesse passo, verifi ca-se que foi dado ao recorrente conhecer o teor da 

imputação contra ele dirigida, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos 

acusatórios.
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Forçoso pontuar, ainda, que, nos aditamentos do contrato social da empresa, 

fi guram outros sócios, ainda que minoritários e sem poder de gestão, não tendo 

o Parquet os denunciado pela prática do crime em análise, por reconhecer a 

ausência de participação efetiva na regência das atividades empresariais, o que 

afasta a existência de denúncia genérica, visto que a acusação foi dirigida tão 

somente aos sócios que efetivamente teriam concorrido para o fato criminoso.

Ademais, para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição 

da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que 

corroborem a acusação. Mister se faz consignar que provas conclusivas acerca 

da materialidade e autoria do crime são necessárias apenas para a formação 

de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração 

de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo 

probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio 

pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de 

admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, 

salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício 

da ação penal.

Ainda, nada permite concluir que o Julgador deixou de analisar as razões 

expendidas na manifestação defensiva.

Malgrado seja tal tema objeto de intensa discussão doutrinária e dissenso 

jurisprudencial, a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela 

que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam 

motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória 

de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de 

mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, 

com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa 

e do contraditório.

Com efeito, a rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por 

colocarem termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem 

que o Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa causa 

para a ação penal.

De mais a mais, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o 

exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a 

demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do 

contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
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Processual Penal e Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de 

justa causa para a ação penal e ilegitimidade passiva. Tribunal a quo concluiu 

estar demonstrado o envolvimento da recorrente. Sufi ciente suporte probatório. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Recurso improvido.

1. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal 

é medida de exceção na via do habeas corpus, sendo admitido somente quando 

inequívoca a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.

2. O Tribunal a quo concluiu não haver provas cabais da ausência de capacidade 

decisória da recorrente e, portanto, de seu envolvimento no delito, tendo em vista 

os depoimentos prestados e os demais elementos dos autos.

3. Sendo pelas instâncias ordinárias fi xada a existência de suporte probatório 

mínimo de autoria, não cabe revaloração probatória no habeas corpus, para 

reexame da sufi ciência das provas para fi m de justa causa.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5.5.2016, 

DJe 16.5.2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Direito ao silêncio. Recorrente 

ouvido na qualidade de testemunha. Inexistência de indícios de que estaria 

envolvido no crime investigado. Eiva inexistente.

1. Os artigos 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e 186 do Código 

de Processo Penal conferem ao acusado o direito ao silêncio ou à não 

autoincriminação, permitindo que, por ocasião de seu interrogatório, cale acerca 

dos fatos criminosos que lhe são imputados, ou ainda, e via de consequência do 

sistema de garantias constitucionais, negue a autoria delitiva, sem que isso dê 

ensejo à apenação criminal ou mesmo valoração negativa dessas declarações 

pelo togado singular, que poderá, no máximo, desconsiderá-las quando do cotejo 

com os demais elementos probatórios colacionados.

2. No caso dos autos, em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido 

na fase extrajudicial, o recorrente ostentava a qualidade de investigado, tendo 

sido indiciado apenas ao fi nal do procedimento inquisitorial, ocasião em que, 

advertido de seus direitos constitucionais, confi rmou o teor de seus depoimentos 

anteriores, negando que tenha participado do desvio de carga, o que afasta a 

mácula suscitada na irresignação.

Inexistência de provas em desfavor do acusado. Ausência de realização de perícia 

no documento que teria sido utilizado na fraude. Falta de justa causa. Necessidade de 

revolvimento do conjunto probatório. Via inadequada.

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar 

demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da 

punibilidade, a atipicidade da conduta, ou a ausência de indícios de autoria ou de 

prova da materialidade do delito.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

824

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento 

jurisprudencial fi rmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento 

da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios 

contidos no presente reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer 

das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por 

esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão 

ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

3. Recurso desprovido.

(RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º.3.2016, 

DJe 9.3.2016)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 65.616-PR (2015/0289441-9)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: José Dirceu de Oliveira e Silva (preso)

Advogados: Odel Mikael Jean Antun

Luís Fernando Silveira Beraldo

Jorge Coutinho Paschoal

Daniel Romeiro

Paula Moreira Indalécio Gambôa

Viviane Santana Jacob Raff aini

Paulo Jose Aranha

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Operação “Lava Jato”. Prisão preventiva. Alegação de inidoneidade 

da fundamentação do decreto prisional. Segregação cautelar 

fundamentada na garantia da ordem pública. Recurso desprovido.
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I - A prolação de sentença condenatória, em que se mantenha 

a prisão preventiva sem adição de novos fundamentos, não torna 

prejudicado o recurso tendente à discussão da decisão que decretou a 

segregação cautelar.

II - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, e só se 

justifi ca caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar 

a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex 

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

enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como 

instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem 

permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias 

superiores.

III - A concreta gravidade das condutas atribuídas ao recorrente 

e o justifi cado risco de reiteração criminosa, no entanto, revestem-se 

de idoneidade para justifi car a segregação cautelar. (Precedentes).

IV - Mostra-se insufi ciente a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando presentes os 

requisitos autorizadores da prisão cautelar, como na hipótese.

Recurso ordinário desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. Roberto Podval (p/recte) e Ministério Público 

Federal.

Brasília (DF), 21 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 29.6.2016
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RELATÓRIO

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

corpus interposto por José Dirceu de Oliveira e Silva contra v. acórdão oriundo da 

col. 8ª Turma do eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a 

seguinte:

“Operação Lava-Jato”. Habeas corpus. Código de Processo Penal. Prisão 

preventiva. Materialidade e indícios de autoria. Presença dos requisitos. Crimes 

contra a Administração Pública. Complexo envolvimento do criminoso. Novos 

paradigmas.

1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas 

hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto.

2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios sufi cientes de 

autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à 

aplicação da lei penal.

3. A complexidade e as dimensões das investigações relacionadas com a 

denominada “Operação Lava-Jato”, os refl exos extremamente nocivos decorrentes 

da infi ltração de grande grupo criminoso em sociedade de economia mista federal, 

bem como o desvio de quantias nunca antes percebidas, revela a necessidade de 

releitura da jurisprudência até então intocada, de modo a estabelecer novos 

parâmetros interpretativos para a prisão preventiva, adequados às circunstâncias 

do caso e ao meio social contemporâneo aos fatos.

4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar 

deve ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o 

domínio do fato, como os representantes das empresas envolvidas no esquema 

de cartelização, ou que exercem papel importante na engrenagem criminosa.

5. Materialidade e indícios suficientes de autoria caracterizados pela 

transferência de signifi cativo numerário entre contas situadas no exterior, em 

nome de off shores das quais o paciente fi gura como controlador e benefi ciário, 

inclusive no curso da investigação e após a sua notoriedade.

6. Havendo fortes indícios da participação do paciente em “organização 

criminosa”, em crimes de “lavagem de capitais” e “contra o sistema fi nanceiro 

nacional”, todos relacionados com fraudes em contratos públicos dos quais 

resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma 

proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifi ca-se a decretação 

da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (STJ/HC n. 302.604/PR, Rel. 

Ministro Newton Trisotto, Quinta Turma, julg. 24.11.2014).

7. Surgindo indícios de atuação do paciente na tentativa de interferir na 

colheita de provas, admite-se a prisão preventiva como forma de preservação da 

instrução criminal.
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8. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a aplicação 

de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justifi cada 

na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de 

continuidade no cometimento da grave infração denunciada (RHC 50.924/SP, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23.10.2014).

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Alega o recorrente, em síntese, a desnecessidade da imposição da medida 

extrema, consistente na prisão preventiva, sustentando, para tanto, a ausência 

de fundamentos jurídicos válidos para a segregação cautelar, particularmente a 

garantia da ordem pública.

Afi rmou, em resumo, que “o que se pretende demonstrar no presente caso é 

que entre a data dos fatos imputados ao peticionário e objeto da prisão preventiva e 

a data em que a medida foi decretada há uma série de circunstâncias que comprovam 

a desnecessidade da cautelar com o objetivo de se evitar a reiteração da prática 

criminosa” (fl . 209).

Ponderou, ainda, que “a medida foi decretada única e exclusivamente como 

antecipação de pena, sendo esta calcada no apelo e pressão popular, bem como no 

sensacionalismo midiático; sem falar, é claro, em possível expectativa de que, uma vez 

preso, o recorrente confesse ou delate o imaginário crime ou pretensos outros sujeitos 

envolvidos” (fl . 221).

Na formulação original do recurso não houve pedido de liminar. Posteriormente, 

entretanto, o recorrente aduziu tal requerimento (fl s. 746-754), sobre o qual se 

manifestou o d. Ministério Público Federal (fl s. 776-778). O recorrente reiterou 

a sua pretensão de obtenção de liminar (fls. 803-818), a qual foi por mim 

indeferida (fl s. 820-829).

Durante a tramitação do presente recurso, inicialmente distribuído ao em. 

Ministro Ribeiro Dantas, surgiu discussão a respeito da competência no âmbito 

desta Corte, que rendeu ensejo à suscitação de confl ito, com base no art. 12, V, do 

Regimento Interno (fl s. 780-784).

Sob a relatoria do em. Ministro Joel Ilan Paciornik, o Conflito de 

Competência n. 145.589 foi assim decidido:

Processual Penal. Confl ito negativo de competência. Investigações decorrentes 

da Operação Lava-Jato em detrimento da Petrobrás. Prevenção. HC n. 145.705. 

Conexão intersubjetiva e probatória. Art. 71, § 2º, do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça - RISTJ.
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1. A Terceira Seção, por unanimidade de votos, conheceu do Conflito de 

Competência n. 145.705/DF e, com base na previsão do parágrafo 2º, do artigo 

71, do Regimento Interno desta Corte e em precedente do Supremo Tribunal 

Federal, declarou competente o Ministro Felix Fischer para processar e julgar os 

casos decorrentes da denominada Operação Lava-Jato, “desde que constatados 

os requisitos da interligação entre os sujeitos e organizações envolvidas, além da 

vinculação probatória”.

2. Considerando que se trata do mesmo paciente que o do mencionado 

precedente, cujo acórdão é oriundo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

e decorre de investigações de atos de corrupção em detrimento da Petrobrás, 

levadas a cabo na 13ª Vara Federal de Curitiba, tenho como caraterizada a 

estreita interligação subjetiva e probatória para reconhecer a prevenção para 

o processamento e julgamento do presente recurso com os processos cujas 

relatorias foram atribuídas ao Ministro Felix Fischer.

3. Confl ito conhecido para declarar competente o Ministro Felix Fisher, o suscitado.

A d. Subprocuradoria-Geral da República, às fl s. 703-724, manifestou-se 

pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. O parecer está assim 

ementado:

Recurso ordinário em habeas corpus. Operação Lava-Jato. Organização 

criminosa, corrupção e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Elementos 

concretos da causa. Modus operandi e gravidade concreta do delito. Reiteração 

delitiva e possibilidade concreta. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal 

não confi gurado.

– Restando devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão 

preventiva do acusado, com a indicação de elementos objetivos que justifi cam 

sua imposição, não há falar em constrangimento ilegal que justifi que a revogação 

da medida processual.

– Segundo a orientação jurisprudencial ditada pelo Excelso Supremo 

Tribunal Federal e seguida por essa Colenda Corte Superior, a necessidade 

de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização 

criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo 

fundamentação cautelar idônea e sufi ciente para a prisão preventiva.

– Parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): No presente recurso ordinário, 

pretende o recorrente o reconhecimento de que está sendo submetido a 
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constrangimento ilegal, de modo a que se lhe conceda a ordem de habeas corpus 

pleiteada, com a consequente revogação de sua prisão preventiva.

Cumpre esclarecer, de início, que, na Ação Penal n. 5045241-

84.2015.4.04.7000/PR, da qual emanou, em última análise, a determinação 

de segregação cautelar em debate, foi proferida sentença, em 17 de maio de 2016, 

havendo o magistrado singular condenado o recorrente à pena de vinte e três anos 

e três meses de reclusão, com a manutenção de sua prisão preventiva (fl s. 852-1179). 

É fato notório que essa pena, em virtude da oposição de embargos declaratórios, 

posteriormente foi reduzida para vinte anos e dez meses de reclusão.

Seja como for, para o efeito da manutenção da segregação cautelar do 

recorrente, efetivada em agosto de 2015, apontou, o magistrado de primeiro grau, 

que: “considerando a gravidade em concreto dos crimes em questão e que o condenado 

José Dirceu de Oliveira e Silva estava envolvido na prática habitual, sistemática 

e profi ssional de crimes contra a Petrobras, fi ca mantida, nos termos da decisão de 

27.07.2015, (...), a prisão preventiva decretada contra ele” (fl . 1.173).

Às expressas, ademais, consignou o juiz que: “remeto aos argumentos 

daquela decisão quanto aos fundamentos da preventiva”, tudo, portanto, a 

sinalizar que, não obstante a prolação da sentença, não é caso de assentar-se o 

prejuízo deste recurso ordinário.

Corroborando tal entendimento, destaco os seguintes precedentes desta eg. 

Quinta Turma sobre o tema:

Processual Penal recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Prisão 

preventiva. Sentença condenatória (5 anos e 4 meses em regime semiaberto). 

Negado direito de apelar em liberdade. Alegada ausência de fundamentação 

do decreto prisional. Periculosidade de dos agentes. Modus operandi. Decisão 

fundamentada na garantia da ordem pública. Recurso ordinário desprovido. 

Ordem concedida de ofício para adequar a prisão ao regime fi xado.

I - [...]

II - [...]

III - Lado outro, na linha da jurisprudência desta Corte, a superveniência de 

novo titulo prisional (sentença condenatória) somente prejudica o anterior se forem 

agregados novos fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, fato 

inocorrente na espécie.

IV - [...]

Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida de ofi cio para determinar 

que os recorrentes aguardem o trânsito em julgado das condenações no regime 
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semiaberto (RHC n. 60.033/MG, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 1º.4.2016, 

grifei).

Recurso ordinário em habeas corpus. Capacidade postulatória. Tráfico de 

drogas. Associação para o tráfi co. Corrupção de menores. Superveniência de 

sentença. Ausência de novos fundamentos. Recurso não prejudicado. Prisão 

preventiva. Legalidade. Constrangimento ilegal fundamentação inidônea. 

Gravidade abstrata do delito. Revogação do decreto prisional. Medidas cautelares. 

Necessidade e adequação. Recurso provido.

1. A sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente 

constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do 

Código de Processo Penal. Precedentes.

[...]

6. Recurso provido para revogar o decreto prisional do paciente, sob imposição 

de medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, incisos I do Código de 

Processo Penal, sem prejuízo de nova decretação, surgindo fundamentos idôneos, 

ou aplicação de outras medidas cautelares que se mostrem necessárias (RHC n. 

54.529/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 7.3.2016).

Passo, portanto, ao exame da matéria veiculada no recurso.

Inicialmente, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, para 

a decretação da prisão preventiva, é imprescindível demonstração da prova da 

existência do crime e indícios sufi cientes de autoria. Para delimitar o tema debatido 

nos autos, colaciono excerto da decisão que decretou a segregação cautelar do ora 

recorrente - visualizada por meio de consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal a 

quo -, no tocante aos pressupostos da prisão, verbis:

“As provas até o momento colhidas revelam que Renato de Souza Duque, o 

ex-Diretor de Serviços e Engenharia da Petrorás, teria sido nomeado ao seu posto 

por infl uência de José Dirceu e de associados deste e que, na divisão dos valores 

de propina dirigidos à Diretora de Serviços e Engenharia, parte caberia a José 

Dirceu e ao seu grupo.

José Dirceu teria persistido em receber sua parcela, mesmo depois de ter 

deixado o cargo de Ministro da Casa Civil.

Confi rmaram o pagamento de propina do esquema criminoso da Petrobras a 

José Dirceu o já referido intermediador de propinas Júlio Gerin de Almeida Camargo 

(Processo n. 5073441-38.2014.4.04.7000) e outro intermediador do pagamento 

de propinas, Milton Pascowitch, este também em acordo de colaboração premiada 

(Processo n. 5030136-67.2015.404.7000).
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Júlio Gerin de Almeida Camargo revelou o fato em depoimento prestado a este 

Juízo em audiência de 21.07.2015 na Ação Penal n. 5012331-04.2015.4.04.7000. 

Declarou na ocasião que teria repassado cerca de quatro milhões de reais da parcela 

de propina destinada à Diretoria de Serviços da Petrobras a José Dirceu. Não 

entrou em detalhes na ocasião.

Milton Pascowitch revelou em seus depoimentos que intermediava o pagamento 

de propinas da empresa Engevix Engenharia à Diretoria de Serviços e Engenharia 

da Petrobrás, comandada por Renato Duque.

Utilizava, para tanto, principalmente a empresa Jamp Engenheiros Associados 

Ltda., de sua titularidade (de Milton) e de seu irmão José Adolfo Pascowitch, obtendo 

os repasses da Engevix mediante contratos simulados de prestação de serviços de 

consultoria e assessoria. Os pagamentos eram direcionados a Pedro Barusco, Renato 

Duque e ao grupo político responsável pela nomeação e sustentação dele, entre 

eles José Dirceu e pessoas a este associadas, como Fernando Antônio Guimarães 

Hourneaux de Moura, Roberto Marques e Luiz Eduardo de Oliveira e Silva.

A origem dos valores repassados seria propina negociada pela obtenção pela 

Engevix Engenharia de contratos junto à Petrobrás nas obras de Cacimbas I e II.

[...]

Relativamente ao afi rmado pagamento por Milton Pascowitch de reforma de 

imóvel em Vinhedo para utilização de José Dirceu, de R$ 1.300.000,00 à arquiteta 

Daniel Fachini, foi apresentado o comprovante documental do pagamento, feito a 

título de doação pelo irmão de Milton, José Adolfo Pascowitch, à referida arquiteta 

(fl s. 31-32 da representação, e Processo 5030136-67.2015.404.7000, evento 1, 

out32, p. 8-10).

Releva destacar que o referido imóvel em Vinhedo não está em nome de José 

Dirceu mas sim da empresa TGS Consultoria e Assessoria em Administração, que tem 

por proprietário Julio Cesar dos Santos, que já foi sócio da JD Consultoria (fl . 107 da 

representação).

Declarou, ainda, Milton Pascowitch que também repassou dinheiro de 

propina a José Dirceu pelos contratos da Petrobrás mediante o pagamento pela Jamp 

Engenheiros da reforma de apartamento localizado na Rua Estado de Israel, 13º 

andar, em São Paulo, que estava em nome do irmão de José Dirceu, Luiz Eduardo, 

com pagamentos de cerca de um milhão de reais à construtura Halembeck Engenharia 

(fl . 37 da representação policial). Relativamente a este pagamento, a autoridade 

policial confi rmou a relação entre Milton Pascowitch e Marcelo Amaral Halembeck 

por sessenta e duas ligações telefônicas (fl . 38 da representação)”.
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Como parece evidente, a prolação de sentença condenatória, em desfavor do 

recorrente, intensifi ca a percepção quanto aos pressupostos da segregação cautelar, isto 

é, a existência, em si, dos fatos que lhe são atribuídos e os indícios de autoria.

Além dos pressupostos da prisão preventiva, a decisão também deve revelar a 

presença de um ou mais requisitos da medida, os quais também estão elencados 

no referido art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, transcrevo trecho do decreto 

prisional que dispõe acerca dos requisitos da prisão, verbis:

“Ocorre que vários dos pagamentos efetuados a JD Assessoria ocorreram após 

a condenação de José Dirceu pelo Supremo Tribunal Federal e alguns inclusive 

após a efetivação da prisão.

Com efeito, v.g., a OAS realizou pagamentos a JD Assessoria a título de 

consultoria a ele durante todo o ano de 2013, inclusive em dezembro.

Também a UTC Engenharia realizou pagamentos a JD Assessoria durante 

todo o ano de 2013 e inclusive em 2014, até outubro.

Embora não envolvida na Operação Lavajato, consta que a EMS S/A, empresa 

farmacêutica, depositou R$ 8.446.500,00, em parcelas mensais, na conta da JD 

Assessoria entre 15.09.2009 a 20.08.2014, ou seja, inclusive quando José Dirceu já 

estava recolhido à prisão.

Embora não envolvida na Operação Lavajato, consta que a empresa Monte 

Cristalina Ltda. depositou R$ 1.379.625,00, em parcelas mensais, na conta da JD 

Assessoria entre 02.01.2009 a 03.02.2014, ou seja, inclusive quando José Dirceu já 

estava recolhido à prisão.

Af igura-se bastante difícil justif icar esses depósitos por consultoria ou 

intermediação de negócios após 17.12.2012.

Afi nal, não é crível que José Dirceu, condenado por corrupção pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal, fosse procurado para prestar serviços de consultoria 

e intermediação de negócios após 17.12.2012 e inclusive após a sua prisão.

Em realidade, parece pouco crível que fosse procurado até mesmo antes, 

pelo menos a partir do início do julgamento da Ação Penal 470 pelo Plenário do 

Supremo Tribunal Federal em meados de 2012.

A realização dos pagamentos após 17.12.2012 é mais um indicativo de que 

os pagamentos não consistiam em contrapartida à consultoria ou à intermediação 
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de negócios reais, mas sim a acertos de propinas pendentes por contratos das 

empreiteiras com a Petrobrás, como admitiu, expressamente, Milton Pascowitch 

em relação aos contratos da Engevix.

[...]

Necessária, portanto, a prisão preventiva para proteção da ordem pública, 

em vista da gravidade em concreto dos crimes em apuração e da necessidade de 

prevenir a sua reiteração, já que o esquema criminoso sequer se restringiu à 

Petrobrás.

Tal risco não foi eliminado pelo fato do investigado José Dirceu de Oliveira e 

Silva ter, no decorrer do presente ano e após à divulgação da notícia de que estaria 

sendo investigado na Operação Lavajato, encerrado as atividades da JD Assessoria 

e Consultoria Ltda., já que as provas são no sentido de que ele teria recebido apenas 

parte da propina por intermédio de simulação de contratos de consultoria da 

referida empresa, enquanto outra parte foi recebida subrepticiamente conforme 

descrições detalhadas e, no que foi possível documentadas, de Milton Pascowitch.

Tratando-se ainda, de propinas milionárias e não tendo havido ainda a 

identifi cação completa de seu destino fi nal, persiste o risco de que os ganhos sejam 

lavados ou dissipados no curso das investigações ou da ação penal, afetando as 

chances de sequestro e confi sco.

O apelo à ordem pública, seja para prevenir novos crimes, seja em decorrência 

de gravidade em concreta dos crimes praticados, já bastaria à manutenção da 

preventiva.

Aqui, porém, há um detalhe adicional.

José Dirceu de Oliveira e Silva foi condenado criminalmente pelo Plenário 

do Egrégio Supremo Tribunal Federal por crimes de corrupção passiva no 

âmbito da Ação Penal 470, em julgamento fi nalizado em 17.12.2012. Foi preso 

em 15.11.2013, assim permanecendo até 28.10.2014, quando foi autorizado o 

cumprimento do restante da pena em prisão domiciliar.

As provas, em cognição sumária, são no sentido de que estava envolvido no 

esquema criminoso que vitimou a Petrobrás enquanto já respondia, como acusado, 

a Ação Penal 470, e que persistiu recebendo vantagem indevida durante todo 

a tramitação da ação penal, inclusive durante o julgamento em Plenário, o que 

caracteriza, em princípio, acentuada conduta de desprezo não só à lei e à coisa 

pública, mas igualmente à Justiça criminal e a Suprema Corte.
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Enquanto os eminentes Ministros discutiam e def iniam, com todas as 

garantias da ampla defesa, a responsabilidade de José Dirceu pelos crimes, alguns 

deles, aliás, sendo alvo de severa crítica pública por associados ao ex-Ministro da 

Casa Civil, o próprio acusado persistia recebendo vantagem indevida decorrente 

de outros esquemas criminosos, desta feita no âmbito de contratos da Petrobrás.

A prova do recebimento de propina mesmo durante o processamento da 

Ação Penal 470 reforça os indícios de profi ssionalismo e habitualidade na prática 

do crime, recomendando, mais uma vez, a prisão para prevenir risco à ordem 

pública”.

Na sentença em que condenou o recorrente, o magistrado de primeiro grau 

asseverou: “o mais perturbador, porém, em relação a José Dirceu de Oliveira e Silva 

consiste no fato de que recebeu propina inclusive enquanto estava sendo julgado 

pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a Ação Penal 470”, bem como que o 

recorrente “persistiu recebendo propina do esquema criminoso da Petrobrás mesmo 

durante o julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal da Ação Penal 

470” (fl . 1.162), de maneira que “se nem o fato de ter sido condenado pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal serviu para impedir que persistisse recebendo 

propinas em outros esquemas criminosos, forçoso concluir que a prisão cautelar é 

meio necessário para interromper o seu estilo de vida criminoso” (fl . 1.173).

O recorrente insiste, em suas razões, numa formulação crítica a respeito 

de ser, a reiteração criminosa, substrato idôneo à determinação da segregação 

cautelar, inclusive valendo-se do argumento de que, quando da decretação de 

sua prisão preventiva, encontrava-se em prisão domiciliar, em virtude de sua 

condenação na Ação Penal 470.

Essa circunstância, entretanto, milita justamente em desfavor de sua tese. O 

recorrente, mesmo condenado noutro feito, teria insistido em práticas ilícitas, 

a revelar que a pena criminal imposta não produziu efeitos preventivos. O 

ordenamento jurídico, no plano do direito material, valora negativamente 

situações similares, em que a pena criminal não refreou novos delitos, rendendo 

ensejo, em alguns casos, à confi guração de reincidência, como circunstância 

agravante, ou à confi guração de maus antecedentes, no nível de aplicação da 

pena; em termos processuais, tal particularidade surge como tendente a revelar a 

garantia da ordem pública, permissiva da segregação cautelar.

Os riscos de reiteração e persistência na prática de atividades ilícitas, 

evidenciados na decisão que decretou a prisão preventiva de José Dirceu de 
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Oliveira e Silva, e assinalados no v. acórdão que apreciou o habeas corpus em 

segundo grau de jurisdição, com efeito, conformam o requisito da garantia da 

ordem pública, densifi cando-o diante das singularidades da situação concreta.

A legislação estrangeira, aliás, fá-lo de modo expresso, dando como certo 

que, para a custódia cautelar, a potencialidade de realização de novos crimes, concebida 

frente às particularidades do acusado, mostra-se decisiva.

Alguns exemplos podem ser enumerados:

(1) O Código de Processo Penal Português, em seu artigo 204, letra “c”, fi xa que 

“nenhuma medida de coacção, à excepção da prevista no artigo 196.º, pode ser aplicada 

se em concreto se não verifi car, no momento da aplicação da medida: (c) Perigo, em 

razão da natureza e das circunstâncias do crime ou da personalidade do arguido, 

de que este continue a actividade criminosa ou perturbe gravemente a ordem e a 

tranquilidade públicas”.

(2) O Código de Processo Penal Italiano (Codice di Procedura Penale), em 

seu artigo 274, estabelece que as medidas cautelares são cabíveis quando, por 

disposições específi cas e circunstâncias da infração, e da personalidade da pessoa 

sob investigação ou acusados, inferidas a partir da conduta ou de atos concretos, ou 

o seu registro criminal, há um perigo real de que estes cometam crimes graves com 

o uso de armas ou outros meios de violência pessoal ou direta contra a ordem 

constitucional ou delitos de crime organizado ou da mesma espécie que aquele 

pelo qual se procede (no original: quando, per specifi che modalità e circostanze del 

fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, 

desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste 

il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri 

mezzi di violenza personale o diretti contro l ’ordine costituzionale ovvero delitti di 

criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede).

(3) Também na Alemanha, a teor do § 112a do Código de Processo Penal 

(StPO-Strafprozessordnung), alude-se à detenção fundamentada no risco de 

reiteração delitiva (no original: Haftgrund der Wiederholungsgefahr).

Merece destaque o fato de o recorrente ter sido agora condenado, em primeiro 

grau de jurisdição, por cinco crimes de corrupção passiva e pelo menos oito operações 

confi guradoras de lavagem de dinheiro (fl s. 1.162-1.163). Daí que a alusão de ter, 

mesmo no decurso de cumprimento de outra sanção, persistido em práticas 

reveladoras de crimes, consubstancia elemento seguro quanto aos riscos de novos 

comportamentos ilícitos, acaso conquistada a liberdade pleiteada.
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Entendo, por isso, que a segregação cautelar está sufi cientemente fundamentada 

na garantia da ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva 

e a gravidade em concreto das condutas tidas por delituosas, a reclamar a manutenção 

da medida extrema decretada em desfavor do recorrente.

É de ser ressaltado que não colhe êxito o argumento do recorrente, de que 

alguns dos pagamentos realizados em benefício de sua empresa deram-se em 

razão de contratos não contemplados na denúncia contra si ofertada.

A uma, porque a denúncia, e posteriormente a sentença condenatória, referiram-

se extensamente a fatos nos quais baseada a decisão que determinou a segregação 

cautelar.

A duas, pois os fatos, como tais narrados na denúncia, na correspondência 

que ostentavam com a decisão de decretação da prisão cautelar, mostravam-

se, e mostram-se, com a gravidade concreta exigível para subsidiar a segregação do 

recorrente.

A expressão dos valores envolvidos, somada à extensão temporal em que se 

desenvolveram as práticas acoimadas de criminosas, neste aspecto, fazem pertinente 

a lição de PACELLI e FISCHER, segundo os quais é “perfeitamente aceitável 

a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que 

fundamentada na gravidade do delito, na natureza e nos meios de execução do 

crime, bem como na amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação” 

(PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de 

Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Editora Atlas, 2015, p. 673).

Finalmente, a três, porquanto a alusão a circunstâncias outras, tendentes a 

fundamentar a decisão que culminou com a prisão do recorrente, constitui-se 

em obter dictum, que não a infi rma, antes confere-lhe robustez, mormente porque 

alguns dos episódios narrados podem requerer outras investigações.

Exatamente neste sentido, aliás, é a referência feita pelo juiz singular, à fl . 

1.173 da sentença condenatória. Vejamos: “Agregue-se que o produto do crime não foi 

recuperado, o que signifi ca que está sujeito a novos esquemas de lavagem de dinheiro, 

e foram colhidas provas, em cognição sumária, de que José Dirceu de Oliveira 

e Silva teria recebido propina em outros esquemas criminosos em investigação 

(v.g. das empresas Hope Recursos Humanos e a Personal Service), não se tendo ainda 

determinado a extensão de todas as suas possíveis atividades criminosas”.

Na decisão em que foi decretada a prisão cautelar - visualizada em consulta ao 

sítio eletrônico do eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região -, o magistrado de 

primeiro grau consignou:
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“Antes mesmo dos depoimentos de Júlio Camargo e de Milton Pascowitch, 

já haviam sido descobertos vínculos de José Dirceu com as empresas envolvidas 

na Operação Lavajato, o que se daria principalmente através da empresa JD 

Assessoria e Consultoria Ltda.

A JD Assessoria e Consultoria tem por sócios José Dirceu e o irmão dele, 

Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Julio Cesar dos Santos foi sócio da empresas até 

25.11.2013.

Por decisão constante no evento 4 do Processo 5085623-56.2014.4.04.7000 

foi levantado o sigilo fi scal e bancário da JD Assesoria e Consultoria. A autoridade 

policial apresentou relatório com os dados mais signifi cativos da quebra no arquivo 

anexo 2 do evento 1.

Destaco apenas as transações que aparentam ser mais relevantes por 

envolverem empreiteiras cujos dirigentes respondem a ações penais no âmbito da 

Operação Lavajato:

a) R$ 844.650,00 depositados em cinco vezes pela Camargo Correa no ano de 

2010;

b) R$ 2.057.650,00 depositados em sessenta e duas vezes pela OAS entre 

9.1.2009 a 5.12.2013;

c) R$ 900.960,00 depositados em vinte e cinco vezes pela Engevix 

Engenharia entre 12.1.2009 a 9.3.2011;

d) R$ 703.875,00 depositados em trinta vezes pela Galvão Engenharia entre 

27.7.2009 a 25.8.2010; e

e) R$ 2.830.516,00 depositados em trinta e três vezes pela UTC Engenharia 

entre 29.2.2012 a 22.10.2014.

A quebra também confi rmou a realização de treze depósitos, no total de R$ 

1.006.235,00, entre 20.04.2011 a 27.12.2011, da referida Jamp Engenheiros, de 

titularidade Milton Pascowitch, na conta da JD Assessoria.

Também merecem referência pagamentos de outra empresa com contratos com 

a Petrobrás, especifi camente R$ 253.395,00 depositados em vinte e sete vezes pela 

Egesa Engenharia entre 09.30.2009 a 15.06.2012”.

Daí que se mostra imprópria a invocação do recorrente ao artigo 46 do 

Código de Processo Penal, cujo descumprimento alega, no pertinente aos contratos 

mencionados em sua irresignação. Ora, aqueles outros contratos, que não foram 

abarcados na denúncia posterior, afi guraram-se como argumentos meramente laterais 
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à fundamentação da decisão pela prisão preventiva, reforçando as razões para seu 

deferimento, sem que aquilo que, depois, fez-se presente na denúncia, tenha sido 

olvidado. De maneira que o presente recurso não é a sede adequada para aferição 

do alegado desatendimento ao prazo conferido ao Ministério Público, para 

denunciar o recorrente por potenciais crimes que a tais outros contratos se refi ram.

Muito simplesmente, portanto, o que sucedeu, e que de jeito algum confere 

razão ao recorrente, é que a sua prisão preventiva foi decretada, em 27.07.2015, no 

bojo dos Autos de n. 5031859-24.2015.4.04.7000, nominado de Pedido de Busca e 

Apreensão, no qual se processavam as investigações. Posteriormente, houve denúncia, 

recebida em 15.9.2015, e que gerou a autuação de n. 5045241-84.2015.4.04.7000/

PR, sendo certo que no próprio recebimento desta denúncia o magistrado singular 

fez constar que: “A denúncia tem por base os inquéritos 5049557-14.2013.404.7000 

e 5005151-34.2015.404.7000 e processos conexos, especialmente o processo de busca 

e apreensão 5031859-24.2015.4.04.7000”.

Se há mais fatos ainda em investigação, pelos quais ainda não viabilizado o 

oferecimento de denúncia, isto, como é evidente, não milita em favor do recorrente, 

mormente porque é induvidoso, e sequer contestado na irresignação, que a 

denúncia contra si ofertada - e que veio a culminar em sua condenação -, aludiu a 

várias das práticas ilícitas que se faziam presentes na investigação primitiva.

Veja-se, no ponto, a seguinte passagem da decisão do eg. Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, no habeas corpus impetrado pelo ora recorrente:

“As provas colhidas até o momento da decretação da prisão preventiva já 

apontavam que Renato de Souza Duque, na condição de diretor da estatal 

petrolífera, teria sido nomeado por indicação e esforço político do paciente, ex-

Ministro da Casa Civil, e por pessoas a ele próximas. Em contrapartida, seria 

o responsável pelo repasse dos valores retirados da Petrobras provenientes do 

superfaturamento de contratos, cujos benefi ciários seriam o paciente e seus associados.

Tanto Júlio Gerin de Almeida Camargo, quanto Milton Pascowitch, ambos 

intermediadores do pagamento de propinas, confi rmaram o pagamento de valores 

oriundos do esquema criminoso a José Dirceu.

Júlio Gerin de Almeida Camargo revelou o fato em depoimento prestado na 

Ação Penal n. 5012331-04.2015.4.04.7000, revelando, na ocasião, o repasse de R$ 

4 milhões da parcela de propina destinada à Diretoria de Serviços da Petrobras 

a José Dirceu. Também Milton Pascowitch, em acordo de colaboração, confi rmou 

que intermediava o pagamento de propinas da construtora Engevix à Diretoria de 

Serviços da Petrobras.
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[...]

Além dos pagamentos diretos às empresas, especifi camente no que se refere a José 

Dirceu, há registro de pagamentos de serviços prestados ao paciente a outras empresas, 

como fretamento de Táxi Aéreo, reforma de engenharia/arquitetura em apartamento 

em nome de seu familiar, aquisição de imóvel para a fi lha do próprio paciente e 

reforma realizada em casa vizinha a do paciente, registrada em nome de empresa cujo 

sócio é também sócio minoritário da JD Assessoria e Consultoria” (fl s. 167-168).

O recorrente suscitou, lateralmente, à fl. 199, excesso de prazo em sua 

constrição cautelar, decidida e efetivada no mês de agosto de 2015, mas, como 

cediço, para além da complexidade da causa justifi car o andamento verifi cado na 

origem, é de se considerar que, tendo havido, na espécie, prolação de sentença 

condenatória após a interposição do presente recurso, a alegação está superada, como, 

inclusive, decorre da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: 

“encerrada a instrução criminal, fi ca superada a alegação de constrangimento por 

excesso de prazo”.

Nesse sentido, no RHC n. 55.666/RS, relatado pelo em. Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca, consta da ementa que: “Sobrevindo sentença penal condenatória, 

fi ca superada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal”.

É necessário dizer que, a meu ver, não se trata de analisar o presente caso, 

como outros decorrentes da designada “Operação Lavajato”, mediante novos 

paradigmas ou por meio de repudiado julgamento de exceção, mas de efetivo 

reconhecimento das circunstâncias e peculiaridades que a hipótese possui, a fi m de 

estabelecer a indispensabilidade ou não de imposição da medida excepcional.

Não por acaso, consignou o em. Desembargador convocado do eg. TJ/SC, 

Newton Trisotto, por ocasião do julgamento do HC n. 333.322/PR, que “Nos 

últimos 50 (cinquenta) anos, nenhum fato relacionado à corrupção e à improbidade 

administrativa, nem mesmo o famigerado “mensalão”, causou tamanha indignação, 

“repercussão danosa e prejudicial ao meio social”, quanto estes sob investigação na 

operação “Lava-Jato”, investigação que, a cada dia, revela novos escândalos. A 

sociedade reclama dos políticos, das autoridades policiais, do Ministério Público e 

do Judiciário ações efi cazes para coibir a corrupção e para punir exemplarmente os 

administradores ímprobos e todos os que estiverem, direta ou indiretamente, a eles 

associados” (HC n. 333.322/PR, Quinta Turma, DJe de 25.9.2015, grifei).

O em. Ministro Celso de Mello, do col. Pretório Excelso, por sua vez, no 

julgamento da Medida Cautelar n. 4.039/STF, chegou a afi rmar que “a ausência 
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de bons costumes leva à corrupção e o quadro que está aí é altamente indicativo de 

que essa patologia se abateu sobre o aparelho de Estado Brasileiro”.

Em boa medida, a doutrina estrangeira vem se ocupando das categorias 

forjadas por estes novos tipos de criminalidade, cuja característica principal 

está centrada na violação de bens jurídicos coletivos, e, portanto, não meramente 

vocacionados à proteção de interesses individuais.

Essa transição do Direito Penal, para autores como SCHÜNEMANN, 

tratar-se-ia de um avanço, com o qual se passaria a dar cobertura àquelas 

situações cuja peculiaridade é a magnitude da lesão, e que, não raramente, 

permaneciam afastadas, por razões que aqui não cabe discutir, da incidência das 

normas criminais. Por isso que, segundo este autor, mostra-se insustentável querer 

lutar contra a criminalidade avançada com um Direito Penal retrógrado, calcado em 

premissas do século XIX, sendo, de sua parte, evidente, que a corrupção de um 

funcionário deve ser mais duramente punida do que o desvio cometido por um 

comerciante individual (SCHÜNEMANN, Bernd. Vom Unterschichts – zum 

Oberschichtsstrafrecht. Ein Paradigmawechsel im moralischen Anspruch? 

In: Alte Strafrechtsstrukturen und neue gesellschaftliche Herausforderungen 

in Japan und Deutschland. Hans-Heiner Kühne und Miyazawa (Hrsg.). Berlin: 

Duncker & Humblot, 2000; para a tradução espanhola, ver: SCHÜNEMANN, 

Bernd. Del Derecho Penal de la clase baja al Derecho Penal de clase alta: Un 

Cambio de paradigma como exigencia moral? Tradução de Lourdes Baza. In: 

Temas actuales y permanentes del Derecho Penal después del milenio. Madrid: 

Editorial Tecnos, 2002).

Casos como os que se extraem da designada “Operação Lavajato”, com 

efeito, fazem pertinente a admoestação de FARIA COSTA, segundo o qual se 

está defronte a “uma estrutura poderosamente organizada que se infi ltra aos mais 

diversos níveis da realidade social e que age, em qualquer circunstância, dentro dos 

pressupostos de uma forte cadeia hierárquica, cujo fi to é sempre o de conseguir uma 

maior acumulação de capital para, desse jeito, directa ou mediatamente, aumentar 

também o poder da organização”.

Conforme o autor português, este tipo de criminalidade ostenta como 

características, entre outras, a “perigosidade, gravidade e extensão dos fenómenos 

que o sustentam”, bem como uma “particular ressonância ao nível da opinião pública, 

determinando, simultaneamente, repúdio social”, implicando um “amolecimento da 

consciência ética”, de modo que, seguindo-se o seu alvitre: “vemos, sem grande 

difi culdade, que o que se vangloria e se erege em regra de ouro são os êxitos fáceis, as 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 753-903, julho/setembro 2016 841

formas atrabiliárias de comportamentos, descosidas de quaisquer pontos referenciais, 

a lógica do lucro a qualquer custo. O que nada mais é, digamo-lo de forma sintética 

e precisa, do que a exaltação de uma vertente chamada ‘cultura da corrupção’” 

(FARIA COSTA, José de. O branqueamento de capitais: algumas refl exões 

à luz do Direito Penal e da política criminal. In: Direito Penal Económico e 

Europeu - Textos doutrinários. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 306-308).

Em verdade, deve-se destacar que, como é sabido, a gravidade genérica das 

condutas não autoriza a segregação cautelar. No entanto, a dinâmica dos fatos 

e os desdobramentos da denominada “Operação Lava-jato” revelam, a toda 

evidência, a gravidade concreta das condutas praticadas, que excedem, e muito, 

àquelas ínsitas aos tipos penais sob apuração.

A Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal vem assentando que 

a gravidade concreta da conduta reveste-se de idoneidade para amparar a segregação 

cautelar. Neste sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Tráfi co de entorpecente. 

Prisão preventiva decretada com base em fundamentos idôneos. Periculosidade 

do recorrente evidenciada pelo modus operandi, gravidade concreta do crime 

e possibilidade de reiteração delitiva. Recurso ao qual se nega provimento. 1. 

Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo 

modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são 

motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Recurso 

ao qual se nega provimento (RHC n. 132.270/MS. Segunda Turma. Relator(a): Min. 

Cármen Lúcia. Julg. em 15.3.2016).

Não me parece sufi ciente, pois, na hipótese, a imposição de medidas cautelares 

diversas da prisão, na medida em que a prisão preventiva se encontra devidamente 

fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade 

em concreto da conduta e da real possibilidade de que o recorrente, caso em 

liberdade, retome as práticas ilícitas.

Este é o entendimento que vinha sendo fi rmado no âmbito desta col. 

Quinta Turma em processos relacionados à “Operação Lavajato”, de relatoria do 

em. Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), a saber: 

HC n. 323.331/PR, DJe de 30.9.2015; HC n. 23.403/PR, DJe de 1º.9.2015; 

RHC n. 56.642/PR, DJe de 7.5.2015; HC n. 312.684/PR, DJe de 30.3.2015; HC 

n. 312.683/PR, DJe de 23.3.2015, HC n. 312.368/PR, DJe de 10.3.2015.

Dessarte, ressalto que os graves crimes supostamente ocorridos e revelados 

pela “Operação Lavajato” reclamam uma atuação fi rme do Poder Judiciário, 
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no sentido de evitar a reiteração das práticas delituosas, no intuito de possibilitar 

a devida apuração dos fatos praticados contra a Administração Pública e, em 

última análise, a população brasileira, sendo a prisão preventiva, na hipótese, a 

única medida cabível para atingir tais objetivos.

No caso do recorrente, em particular, tem-se a gravidade concreta das 

condutas, os riscos de reiteração criminosa, a virtualidade de a prática ilícita ter-

se tornado habitual, tudo somado à inequívoca relevância de sua atuação, como 

notório quadro partidário, nos fatos que renderam ensejo à sua segregação 

cautelar, e pelos quais já foi, inclusive, condenado. O interregno durante o qual os 

fatos teriam se desenvolvido e a magnitude dos valores envolvidos, tudo isso, em 

suma, torna isenta de dúvida a presença da garantia da ordem pública, como 

fundamento da medida acauteladora, e determina, portanto, a manutenção da 

prisão.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 66.137-DF (2015/0306080-0)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Paulo Octavio Alves Pereira

Advogado: Antônio Carlos de Almeida Castro

Advogados: Roberta Cristina Ribeiro de Castro Queiroz

Marcelo Turbay Freiria e outro(s)

Cezar Roberto Bitencourt

Advogada: Gabriela Nehme Bemfi ca

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. 1. Operação 

Caixa de Pandora. Denúncia apresentada pelo MPF perante o STJ. 

Desmembramento do processo. Ratifi cação da denúncia pela PGJ 
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perante o TJDFT. Novo desmembramento. Acusados sem foro por 

prerrogativa de função. Livre distribuição dos autos perante a 7ª Vara 

Criminal de Brasília. Denúncia original reformulada em 17 novas 

iniciais. Irresignação da defesa. 2. Não vinculação do MPDFT à 

opinio delicti exarada pelo MPF. Ratifi cação pela PGJ. Irrelevância. 

Independência funcional do órgão acusador atuante em primeiro grau. 

3. Ausência de ratifi cação que não revela desistência da ação penal. 

Obrigatoriedade e indisponibilidade. Princípios que não obrigam à 

ratifi cação de denúncia oferecida por órgão sem legitimidade para 

funcionar na instância primeira. Angularização processual ocorrida 

apenas em primeiro grau. Impossibilidade de desistência antes da 

apresentação da inicial pelo órgão legitimado. 4. Utilização dos 

argumentos já apresentados na defesa preliminar perante o STJ. 

Malferimento à paridade de armas e à segurança jurídica. Inocorrência. 

Peça apresentada antes do recebimento da denúncia. Manifestação que 

objetiva sua rejeição. Eventual inépcia que não impede nova denúncia. 

Possibilidade de aprimoramento da inicial. Situação que assegura 

a ampla defesa. 5. Violação das regras de conexão. Não ocorrência. 

Ações penais concentradas no mesmo juízo. Competência do Juiz 

da 7ª Vara Criminal de Brasília. 6. Ofensa à regra do art. 80 do CPP. 

Não verifi cação. Separação facultativa de processos conexos. Norma 

que justifi ca o desmembramento do feito pelo STJ e pelo TJDFT. 

Manutenção dos processos conexos na 7ª Vara Criminal de Brasília. 

Regra que diz respeito à competência. Ausência de repercussão sobre 

a quantidade de ações penais propostas. 7. Irresignação quanto à 

técnica acusatória. Violação da ampla defesa e do devido processo 

legal. Excesso acusatório. Inocorrência. Pluralidade de denúncias 

que prima pelo princípio da razoável duração do processo. Embora 

compreensível, do ponto de vista operacional, a insatisfação da defesa 

com a técnica de acusação, não há que se falar em constrangimento 

ilegal 8. Recurso em habeas corpus improvido.

1. O presente recurso em habeas corpus objetiva, em síntese, a 

anulação das 17 (dezessete) ações penais em trâmite na 7ª Vara Criminal 

de Brasília, referentes à denominada “Operação Caixa de Pandora”. O 

pleito se fundamenta na suposta impossibilidade de cisão de uma 

denúncia única, apresentada incialmente pelo Ministério Público 

Federal – e ratifi cada num segundo momento pela Procuradoria-
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Geral de Justiça – em 17 (dezessete) novas denúncias, apresentadas 

pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, pelos crimes 

de corrupção ativa, corrupção passiva, quadrilha e lavagem de dinheiro, 

na instância primeira.

2. Não há se falar que o MPDFT invalidou denúncia apresentada 

pelo MPF e ratifi cada pela PGJ, pois nem o MPF nem a PGJ possuem 

legitimidade para processar os acusados perante o Juízo de primeiro 

grau, razão pela qual a não ratifi cação pelo órgão legitimado não 

implica juízo negativo de valor sobre a denúncia apresentada em 

outras instâncias, dada a manifesta independência existente. Não 

cabe à PGJ se imiscuir na atuação dos promotores atuantes em 

primeiro grau, salvo hipóteses específi cas, legalmente previstas (art. 

28 do CPP). Entender de modo diverso, ou seja, considerar que os 

promotores atuantes em primeiro grau se encontram submetidos ao 

prévio entendimento esposado pelo MPF ou mesmo pela PGJ seria 

verdadeira subversão da estrutura do Ministério Público, instituição 

tão cara ao regime democrático e ao ordenamento jurídico, cuja 

previsão constitucional não deixa dúvidas acerca da sua autonomia e 

independência funcional.

3. A não ratifi cação da denúncia apresentada pelo MPF não 

pode ser tratada como desistência da ação penal, como pretende a 

defesa do recorrente, até mesmo porque não se mostra possível ao 

MPDFT desistir de ação proposta pelo MPF ou vice-versa. De fato, 

o declínio da competência, com alteração do órgão legitimado para a 

persecutio criminis, por certo não revela desistência da ação penal nem 

pode ser atribuído ao parquet, uma vez que determinado pelo órgão 

jurisdicional. Igualmente, não se extrai da leitura da norma trazida no 

art. 42 do Código de Processo Penal a obrigatoriedade de ratifi cação 

da denúncia oferecida por órgão acusatório carente de legitimidade, 

sendo, portanto, vedada a desistência quando pleiteada pelo próprio 

órgão que deu início à ação penal, situação não verifi cada no caso dos 

autos.

4. Eventual utilização dos argumentos apresentados em defesa 

preliminar perante o STJ, pelo MPDFT, não revela qualquer 

irregularidade. De fato, a defesa preliminar tem previsão no art. 4º da 

Lei n. 8.038/1990 e é apresentada antes do recebimento da denúncia, 
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trazendo, em regra, fundamentos para sua rejeição. Dessarte, acaso 

mantida a ação penal perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo 

acolhida a defesa preliminar, a ponto de gerar a rejeição da denúncia 

por inépcia, por exemplo, tem-se que o Ministério Público não estaria 

impedido de oferecer nova inicial acusatória, sanando os defeitos que 

levaram à inépcia, inclusive se valendo dos fundamentos apresentados 

pela defesa, visando à apresentação de peça acusatória que permita ao 

recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa. No ponto, 

importante registrar que a irresignação do recorrente, em virtude de o 

MPDFT ter tido oportunidade de formular uma nova denúncia por 

lavagem de dinheiro, sem o vício da inépcia reconhecido pelo STJ, 

não encontra amparo legal. De fato, denúncias formalmente ineptas 

podem ser reformuladas com a correção dos vícios anteriormente 

apresentados, situação inclusive que justifi ca a não ratifi cação pelo 

MPDFT de denúncia já considerada parcialmente inepta.

5. As regras de conexão e continência dizem respeito à 

competência para julgamento do processo, visando a evitar decisões 

contraditórias bem como imprimir celeridade processual em causas 

que tenham relação entre si. Dessa forma, encontrando-se todas as 

17 (dezessete) ações penais no mesmo juízo, tem-se observada a regra 

de conexão. Dúvidas não há sobre a competência originária para 

julgar o recorrente. De fato, cuidando-se de acusado sem foro por 

prerrogativa de função, a competência é de uma das varas criminais de 

Brasília, local onde os fatos se consumaram. Nesse contexto, os autos 

da investigação foram distribuídos aleatoriamente à 7ª Vara Criminal 

de Brasília, portanto, Juiz Natural da causa, com atuação do Promotor 

Natural.

6. A regra do art. 80 do Código de Processo Penal, a qual dispõe ser 

facultativa a separação dos processos quando diversas as circunstâncias 

fáticas, bem como quando for excessivo o número de acusados, diz 

respeito à não atração do processo por conexão, fundamento utilizado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e dos Territórios, para cindir a acusação. Não se 

trata de manter os fatos narrados concentrados na mesma denúncia 

e, por consequência, na mesma ação penal, mas sim de manter os 

processos conexos sob a competência do mesmo Juízo.
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7. O recorrente não demonstrou em que medida os princípios do 

contraditório e da ampla defesa estariam violados pela apresentação 

de 17 (dezessete) denúncias. De fato, não havendo vinculação do 

MPDFT à denúncia apresentada pelo MPF, tem-se que a apresentação 

de denúncia única, contendo os mesmos fatos apresentados nas 17 

(dezessete) denúncias, por certo não diminuiria o ônus da defesa, 

cuidando-se, ademais, de afi rmação sem qualquer respaldo empírico. 

Outrossim, denúncia única contra 33 (trinta e três) acusados, por 

diversos fatos, acarretaria um único processo, com infi ndáveis volumes, 

tornando também difícil o manuseio dos autos. Note-se que o processo 

chegou ao primeiro grau contando já com 43 (quarenta e três) volumes, 

324 (trezentos e vinte e quatro) apensos e 1 (um) HD interno (e-STJ 

fl . 420). Nesse contexto, entendo que o ônus da defesa não advém 

da fórmula acusatória, mas sim dos fatos em si, que apresentam 

complexidade ímpar. Em suma, embora compreensível a insatisfação 

da defesa, quanto à técnica de acusação, do ponto de vista operacional, 

não há, na hipótese vertente, constrangimento ilegal. Precedentes.

8. Recurso em habeas corpus improvido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, 

Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 24 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 1º.6.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso ordinário 

em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Paulo Octávio Alves Pereira 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
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Consta dos autos que o recorrente foi denunciado em virtude de 

investigações realizadas por meio da denominada “Operação Caixa de Pandora”. 

Consta ainda que as investigações tiveram início em 24.9.2009, em razão de 

declarações prestadas por Durval Barbosa, noticiando a existência de suposta 

organização criminosa envolvendo membros do Governo do Distrito Federal, 

Deputados Distritais, Desembargadores do TJDFT e Membros do MPDFT, 

bem como empresários.

Após os primeiros dois anos de investigações, o Ministério Público Federal 

requereu o desmembramento com relação aos Promotores do MPDFT, aos 

Desembargadores do TJDFT e aos Deputados Distritais. Por fi m, ofereceu 

denúncia única, perante o Superior Tribunal de Justiça, contra outros 37 (trinta 

e sete) investigados, por considerar serem os fatos conexos, não obstante apenas 

um deles possuísse foro por prerrogativa de função.

Foram, então, todos notifi cados para apresentarem defesa preliminar, nos 

termos do art. 4º da Lei n. 8.038/1990. Contudo, o processo foi desmembrado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, em Questão de Ordem, para que permanecesse 

perante esta Corte apenas o acusado com foro por prerrogativa de função, haja 

vista o “elevado número de acusados e a complexidade do feito”, capazes de 

comprometer a “razoável duração do processo”.

Ao ensejo:

Questão de ordem na ação penal. Vários denunciados. Competência ratione 

personae do Superior Tribunal de Justiça apenas em relação a um denunciado. 

Complexidade do feito. Necessidade de aplicação da faculdade prevista no art. 80 

do Código de Processo Penal para viabilizar a instrução criminal. Risco de prescrição 

da pretensão punitiva em relação a algumas infrações penais. Observância dos 

princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e do juiz natural. 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 

Desmembramento determinado. 1. Nos termos do art. 80 do Código de Processo 

Penal, o desmembramento da ação penal é facultativo e justifi cado quando o 

órgão judicial reconhece motivo relevante. 2. O elevado número de acusados e a 

complexidade do feito constituem limite intransponível para a razoável duração 

do processo, além da efi ciência, princípios constitucionais a serem perseguidos 

(arts. 5º, LXXVIII e 37 da CF). 3. O trâmite célere do processo criminal é dever 

do Ministério Público, dos advogados e do Poder Judiciário, além de direito 

dos acusados, que não devem fi car submetidos ao processo penal por tempo 

superior ao razoável. 4. O simples fato de haver denúncia pela prática do crime de 

quadrilha não constitui óbice para o desmembramento, conforme entendimento 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: “A possibilidade de separação dos 
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processos quando conveniente à instrução penal é aplicável também em relação 

ao crime de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal)” (AP 336 AgR/TO, Rel. 

Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 10.12.2004). 5. Na hipótese, são 37 acusados 

em processo cujos autos já perfazem 38 volumes e 323 apensos, sendo que 

somente a fase inquisitorial durou quase 3 anos e a simples notifi cação de todos 

os acusados para a apresentação de resposta à acusação e saneamento do feito 

quase outro ano. 6. Questão de ordem resolvida no sentido de desmembrar a 

presente ação penal, preservando-se no Superior Tribunal de Justiça apenas o 

processamento e o julgamento dos crimes imputados a um denunciado e, em 

consequência, determinar o encaminhamento de cópia integral destes autos, com 

a maior brevidade possível, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

para os devidos fi ns, como entender de direito. (APn 707/DF, Rel. Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 5.6.2013, DJe 11.6.2013)

Nesse contexto, a denúncia foi recebida apenas contra o réu Domingos 

Lamoglia, pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e quadrilha, sendo 

rejeitada quanto ao crime de lavagem de dinheiro, por considerar-se inepta a 

denúncia.

A propósito:

Ação penal originária. Recebimento da denúncia. Crimes de corrupção ativa, 

lavagem de dinheiro e quadrilha ou bando. Esquema de eventual recebimento de 

propina em contratos da Administração Pública e pagamento de propina para 

deputados distritais. Desmembramento do processo. Manutenção da competência 

do STJ em relação apenas ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 

Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida em parte. Afastamento do denunciado 

do cargo. 1. Originariamente, o feito consistia no oferecimento de denúncia 

em desfavor de vários investigados pretensamente envolvidos em um grande 

esquema de corrupção ocorrido no Governo do Distrito Federal. 2. Após o 

desmembramento do feito realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, restou a 

apreciação, neste momento, do recebimento, ou não, de denúncia em desfavor 

de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 3. Havendo a notifi cação 

com cópia integral dos autos, bem como despacho permitindo o acesso a eles, 

automaticamente, não há falar em prejuízo por suposto cerceamento à parte, 

não se justifi cando, obviamente, a reabertura de prazo, pois este sempre esteve 

aberto. 4. Tendo sido formulado o acordo de delação premiada no curso do 

inquérito policial, em razão do sigilo necessário, não há falar em violação ao 

princípio do contraditório. 5. Caracterizada a excludente de ilicitude da prova, 

ou seja, a justa causa para a utilização da gravação clandestina, torna-se lícita 

a sua aplicação. Precedentes do STF. 6. É possível e válida a decisão que faz 

remissão a outra anteriormente proferida, desde que presente a motivação. 

Precedentes do STF e STJ. 7. Existindo indícios de que o objetivo de corromper 

destinava-se ao apoio político e afastamento da fi scalização legislativa sobre 
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a prestação de contas, possível a confi guração do crime de corrupção ativa. 8. 

Havendo o crime anterior, e encontrando-se este previsto no rol do art. 1º da 

Lei n. 9.613/1998, afasta-se a alegação de inexistência de crime antecedente 

para confi guração do crime de lavagem de dinheiro. 9. Constatados indícios de 

que possa haver dinheiro proveniente de crimes contra a Administração Pública 

sendo ocultado para utilização na corrupção de agentes públicos, é plausível a 

caracterização do delito de lavagem de dinheiro. 10. Sendo possível visualizar os 

indícios da pretensa divisão de tarefas e a união de esforços com habitualidade 

na perpetração de crimes, é viável a configuração do crime de quadrilha ou 

bando. 11. Analisados, ainda que perfunctoriamente, os elementos de provas 

oriundos do inquérito, e presentes os indícios de autoria e materialidade dos 

delitos, conclui-se pelo recebimento da denúncia parcialmente. 12. Levando-se 

em consideração a gravidade dos possíveis delitos praticados pelo denunciado, 

prudente o seu afastamento do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Distrito Federal durante o curso da instrução criminal. 13. Denúncia recebida 

quanto aos delitos de corrupção ativa e quadrilha ou bando, votação unânime. 

Rejeitado, porém, em relação ao delito de lavagem de dinheiro, por maioria, 

vencido o relator. (APn 707/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, 

julgado em 7.5.2014, DJe 1º.7.2014)

Com o desmembramento, a denúncia foi ratifi cada pela Procuradoria-

Geral de Justiça do MPDFT, com relação aos réus com foro por prerrogativa 

de função perante o TJDFT, sendo o processo dos demais acusados remetido ao 

primeiro grau. Nesse momento, os Promotores do GAECO, em vez de apenas 

ratifi car a inicial, dividiram a acusação em 17 (dezessete) novas denúncias, 

inserindo, segundo o recorrente, argumentos já apresentados pelos acusados em 

defesa preliminar.

Irresignada, a defesa do recorrente suscitou, em resposta à acusação, a 

nulidade do desmembramento em 17 (dezessete) novas denúncias, tendo o 

Magistrado de origem, entretanto, refutado a alegação, nos seguintes termos 

(e-STJ fl s. 514/515):

Não cabe ao julgador definir a estratégia processual a ser adotada pelo 

Ministério Público, se mediante formulação de denúncia em peça única contra 

mais de um acusado ou em várias peças processuais por subgrupos de acusados. 

É medida que pode ser adotada seja pelo órgão ministerial, titular da ação 

penal, seja pelo órgão julgador, este autorizado pelo art. 80 do CPP. (...). Também 

não assiste razão à defesa quando sustenta violação à proporcionalidade, 

dignidade humana, com excesso acusatório, porque as 17 ações penais “pelo 

mesmo motivo” poderiam ser uma. Como destacado, não há acusação pelo 

mesmo fato em mais de um processo. O número de fatos sob investigação é o 

mesmo, quer se reúnam ou separem os processos. O peso sobre os ombros dos 
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acusados será o mesmo, independentemente da forma que a acusação adote. 

Os acusados respondem a acusações sobre fatos, e não sobre processos. Não há 

desproporcionalidade, prejuízo à defesa técnica ou violação à dignidade humana 

pela simples circunstância de os fatos objeto da acusação serem numerosos e 

cobrirem intervalo de tempo de cerca de 3 anos.

Contra referida decisão, foi impetrado prévio mandamus, cuja ordem foi 

denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl s. 475/476):

Habeas corpus. Caixa de Pandora. Competência originária. Desmembramento 

em instâncias superiores. Alteração superveniente de competência. Denúncia 

formulada em peça única desmembrada em outras dezessete. Opinio delicti. 

Legitimidade. Independência funcional. Possibilidade.

1. A formação da opinio delicti perante a Justiça de primeiro grau no Distrito 

Federal há de ser exercitada pelo Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios, que é quem detém legitimidade processual para atuar nessa instância 

da Justiça Comum.

2. A ratifi cação da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal não é ato 

vinculado, a que fi ca o órgão do Ministério Público Estadual compelido atender. 

Pelo contrário, como legitimado a atuar com respaldo em sua independência 

funcional, pode, ou não, ratifi car o entendimento do órgão do Ministério Público 

diverso, sem que isso implique desistência da ação penal.

3. Ordem denegada.

No presente recurso, aponta a defesa, de início, violação dos princípios do 

devido processo legal, da ampla defesa e da indisponibilidade da ação penal, por 

considerar ser um “absurdo jurídico sem precedentes” a divisão de uma denúncia 

em outras 17 (dezessete), pois, a seu ver, a denúncia oferecida num primeiro 

momento não pode ser abandonada no mundo jurídico nem trocada por outras. 

Ademais, entende que a defesa preliminar já apresentada pelos denunciados foi 

usada “pelo parquet como uma armadilha contra o recorrente”, violando assim a 

paridade de armas e a segurança jurídica.

Dessarte, afi rma que o Tribunal de origem, ao denegar o mandamus sob 

o fundamento de que “o membro do Ministério Público é legitimado a atuar 

com respaldo em sua independência funcional”, não analisou o ponto central da 

irresignação do recorrente. Aduz que não se está a questionar a independência 

funcional do Ministério Público, mas sim “a ofensiva e desproporcional 

metodologia utilizada pela acusação em oferecer 17 denúncias quando poderia 

ter oferecido apenas uma”.
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Afi rma que o prejuízo é explícito, uma vez que a acusação se manifestou 

após conhecer os argumentos da defesa, além de ter tido oportunidade de 

formular uma nova denúncia por lavagem de dinheiro, sem o vício da inépcia 

reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Entende, assim, que não se pode 

“admitir que o Ministério Público possa livremente dispor de uma primeira 

denúncia absolutamente mal elaborada e inepta e elaborar outras na medida de 

seu interesse”.

Assevera, outrossim, que o art. 42 do Código de Processo Penal deve ser 

lido em consonância com os princípios constitucionais do processo penal, no 

sentido de não ser possível desistir da ação penal e, por conseguinte, não ser 

possível substituí-la. No mais, aduz ter sido vulnerada a segurança jurídica, uma 

vez que há “pessoas respondendo por fatos em tese praticados em concurso de 

crimes e concurso de pessoas, com base em denúncias diferentes”.

Por outro lado, considera violadas as regras de conexão, sob o argumento 

de que “a intrínseca ligação entre os fatos e pessoas denunciadas torna inviável o 

julgamento, em processos distintos, dos fatos e pessoas denunciadas”. Pondera, 

assim, ser assente na jurisprudência a determinação de reunião dos feitos, 

haja vista a maior facilidade de produção probatória. No mais, entende ser 

um “verdadeiro contrassenso” desconectar “o crime de quadrilha dos crimes 

praticados por dita quadrilha”, o que ensejou a apresentação de “peças acusatórias 

demasiadamente extensas em virtude da necessária repetição da narrativa dos 

mesmos fatos constantes nas outras peças acusatórias”.

Pondera que o art. 80 do Código de Processo Penal autoriza a separação dos 

processos nos casos em que o juiz entender conveniente, tratando-se, portanto, 

de faculdade do Magistrado. Dessarte, alude que a acusação deveria ter sido 

apresentada na sua integralidade, para que o julgador pudesse ter conhecimento 

do conjunto, do contexto e da complexidade, decidindo então pela conveniência 

e possibilidade da separação, evitando-se, outrossim, a prolação de decisões 

colidentes ou contraditórias.

Alega que a multiplicação de ações penais revela excesso acusatório, a violar 

o princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, ensejando 

a demora e um maior ônus à defesa. Ademais, explicita ser palpável a violação 

do status dignitatis do recorrente, que, em vez de responder a apenas uma 

ação penal, vê-se réu em 17 ações, precisando participar de 17 interrogatórios, 

elaborar 17 (dezessete) defesas, e participar da oitiva de inúmeras testemunhas. 

Aponta, ainda, para o ônus que será gerado não apenas para a defesa técnica, 

mas igualmente para o Estado.
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Sustenta não ser possível autorizar referido proceder com fundamento no 

princípio da duração razoável do processo, haja vista mencionado princípio não 

poder se sobrepor às garantias da ampla defesa, do devido processo legal e da 

dignidade da pessoa humana. No mais, afi rma ser atribuível apenas à acusação 

a demora, uma vez que se cuidam de fatos ocorridos entre 2006 e 2009, cujo 

inquérito foi instaurado apenas em 2009 e as denúncias recebidas apenas em 

2014. Dessa forma, defende que não pode o órgão acusador, a pretexto de dar ao 

processo duração razoável, fatiar a acusação em 17 (dezessete) denúncias.

Por fi m, entende ser necessário o deferimento de medida liminar, para 

sobrestar todas as 17 (dezessete) ações em trâmite, pois, além da fumaça do bom 

direito já demonstrada acima, entende ser manifesto o perigo da demora diante 

das inúmeras audiências de instrução já marcadas.

Requer, liminarmente, o sobrestamento da Ação Penal n. 2013.01.1.122065-

5 e de todos os feitos conexos, em trâmite na 7ª Vara Criminal de Brasília, até 

o julgamento fi nal do presente recurso. No mérito, pugna pela anulação do 

processo a partir do desmembramento da denúncia original, para que esta 

última seja restabelecida.

O pleito liminar foi reiterado, às e-STJ fl s. 1.281/1.366, informando, 

ainda, a defesa que o Termo de Colaboração Premiada constante dos autos, 

fi rmado entre o MPDFT e Durval Barbosa, não correspondia à totalidade, 

razão pela qual se requereu ao Magistrado de origem a juntada da integralidade 

do termo. Nada obstante, o pleito foi indeferido, o que ensejou o ajuizamento 

da Reclamação n. 21.861/STF pelo corréu Leonardo Prudente, cuja liminar foi 

deferida pelo Supremo Tribunal Federal, para suspender o trâmite processual.

Segundo as informações da página do STF, o pedido ofertado na 

reclamação noticiada fora julgado procedente, em 25.11.2015, para assegurar 

ao reclamante [Leonardo Prudente] e a José Roberto Arruda o acesso irrestrito ao 

conteúdo integral dos elementos encartados nos procedimentos de delação premiada, 

que tramitaram no Ministério Público Federal e no do Distrito Federal, relativos aos 

fatos narrados nas denúncias contra si formuladas, decorrentes dos dados reunidos a 

partir da chamada “Operação Caixa de Pandora”. Fica a eles permitida, mediante a 

apresentação das mídias necessárias, a reprodução do material juntado ao processo pela 

Procuradoria-Geral da República e pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios.” Deliberou-se, ainda, pelo prosseguimento dos feitos, com a 

realização das audiências de instrução em curso na 7ª Vara Criminal de Brasília 

(Rel. Min. Marco Aurélio - Rcl arquivada em 15.1.2016).
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Nesse interregno, foram juntados inúmeros documentos e mídias aos autos, 

tendo o Juiz de origem deferido o prazo de 20 (dias) dias para a defesa analisar o 

material. Entretanto, afi rma o recorrente que se trata de prazo demasiadamente 

exíguo, gerando manifesta quebra do equilíbrio jurídico-processual entre as 

partes, razão pela qual apresentou pedido, na origem, apontando uma série de 

questões pendentes de solução, porém a petição ainda não foi analisada.

Diante do quadro processual acima retratado, reiterou o recorrente o 

pedido liminar de suspensão do trâmite processual. Não obstante, a liminar foi 

indeferida, às e-STJ fl s. 1.368/1.371, sob os seguintes fundamentos:

No caso em tela, em que pese o brilho dos argumentos apresentados pela 

parte recorrente, mostra-se imprescindível um exame mais aprofundado dos 

elementos de convicção carreados aos autos, pois a suspensão da ação penal a 

que responde o recorrente contraria o principal fundamento para a separação 

da denúncia originária em 17 novas denúncias, a celeridade na apuração dos 

fatos, que encontra  suporte no preceito constitucional da duração razoável 

do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e, em princípio, não acarreta qualquer 

prejuízo às partes. No ponto, “conforme orientação jurisprudencial atual, o 

reconhecimento de mácula que implique a anulação de ato processual exige 

a demonstração do prejuízo mesmo quando se tratar de nulidade absoluta” 

(AgRg no REsp 1.198.354/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

16.10.2014, DJe 28.10.2014).

De outra parte, o acolhimento liminar da tese  principal sustentada pela 

defesa (“acusação posta e respondida é acusação imutável”) ensejaria o 

afastamento, de plano, da diretriz jurisprudencial consolidada no sentido de que 

o reconhecimento judicial da inépcia da denúncia não impede a oferta de outra, 

com as correções devidas (RHC 7.426/PB, Rel. Ministro Anselmo Santiago, Sexta 

Turma, julgado em 1º.9.1998, DJ 13.10.1998, p. 184; HC 17.564/MA, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18.6.2002, DJ 19.8.2002, p. 186; HC 23.819/

SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 2.12.2003, DJ 6.9.2004, 

p. 311; EDcl no RHC 55.910/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 10.11.2015, DJe 25.11.2015; RHC 41.732/AM, Rel. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9.6.2015, DJe 1º.7.2015 e RHC 42.290/MG, Rel. 

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3.9.2015, DJe 23.9.2015).

O Ministério Público Federal manifestou-se, às e-STJ fl s. 1.380/1.412, pelo 

parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, 

nos seguintes termos:

Constitucional e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Operação 

Caixa de Pandora. Quadrilha. Nulidade da ação penal. Denúncia inicialmente 
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formulada em peça única e desmembrada pelo MPDFT, após o reconhecimento, pelo 

STJ, da competência da Justiça de Primeiro Grau. Legitimidade do MPDFT. Artigos 127 

e 129, I, da CF/1988 e 6o, V e 149, da LC n. 75/1993. Necessidade de garantir a melhor 

prestação jurisdicional. Motivação concreta. Inexistência de ofensa ao princípio da 

dignidade da pessoa humana ou da proporcionalidade. Recorrente que responde 

pelos mesmos fatos independentemente do número de ações. Exercício pleno da 

defesa e do contraditório garantidos. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo. 

Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Inexistência de ilegalidade ou 

constrangimento ilegal. Manutenção do acórdão recorrido. 1. O membro do Parquet 

goza de independência funcional e, no exercício de suas atribuições, promove a 

persecução penal da maneira mais apropriada, adotando a estratégia processual 

que entender pertinente ao caso concreto. Inteligência dos artigos 127 e 129, I, 

da CF88. 2. “O ordenamento processual possibilita ao Ministério Público cindir 

as imputações em diversas denúncias na tutela do bem jurídico (STJ, HC 91.403/

RJ, Rei. M. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJe 2.8.2010). Precedentes. 3. O fato 

de o recorrente já ter oferecido defesa anteriormente, na APn 707/DF, quando 

os autos não haviam sido desmembrados pelo STJ, não constitui ofensa ao 

exercício da defesa e do contraditório, pois “O art. 80 do Código de Processo 

Penal não delimita em que fase (extra-processual ou processual) tal medida pode 

ser tomada. Assim, se mostra perfeitamente cabível e oportuna a adoção de tal 

medida mesmo após a apresentação de resposta preliminar pelos denunciados 

(STJ, Denun na APn 549/SP, Rei. M. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 28.5.2009). 

4. A regra do simultaneus processus, prevista no artigo 77 do Código de Processo 

Penal, que determina a reunião dos processos quando duas ou mais pessoas são 

acusadas pela mesma infração, não é absoluta, tanto que o próprio Código de 

Processo Penal prevê hipótese excepcionado a regra (artigo 80 do CPP). 5. Todas 

as alegações de nulidade, no presente caso, foram realizadas sem a demonstração 

do efetivo prejuízo ao recorrente. A hipótese, assim, reclama a aplicação do 

princípio do pas de nullité sans grief, consubstanciado no artigo 563 do Código 

de Processo Penal. 6. Parecer pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte 

conhecida, pelo seu desprovimento.

Sobreveio aos autos petição do recorrente, às e-STJ fls. 1.416/2.505, 

afi rmando ter juntado aos autos CD contendo as 10 (dez) denúncias oferecidas, 

as quais, entretanto, não foram extraídas no momento da digitalização dos autos, 

razão pela qual junta neste momento as 10 (dez) denúncias, objetivando, assim, 

assegurar a devida instrução do presente recurso.

Por fi m, a defesa reiterou, mais uma vez, o pedido liminar, aduzindo, em 

síntese, que os processos objeto da presente impetração estão recebendo um 

tratamento célere, o que pode vir a prejudicar o mérito do presente recurso, 

razão pela qual entendem ser imprescindível o deferimento da liminar para 

suspender o trâmite das ações penais.
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Ao reiterar mencionado pleito, os advogados do recorrente apresentaram 

parecer do Dr. Antonio Cezar Peluso, eminente Ministro aposentado do 

Supremo Tribunal Federal, no qual se manifesta no sentido da nulidade absoluta 

das 17 (dezessete) denúncias, “retornando o feito ao estado de apreciação, pelo 

juízo da 7ª Vara Criminal, da denúncia originária”.

O ilustre parecerista aduz, num primeiro momento, que os promotores 

atuantes em primeiro grau não poderiam ter deixado de ratifi car a denúncia já 

apresentada pelo Ministério Público Federal, haja vista a Procuradoria-Geral 

de Justiça do Distrito Federal, órgão superior hierárquico, já ter expressamente 

considerado válidos todos os atos praticados até aquele momento perante o 

Superior Tribunal de Justiça, ratifi cando, assim, a denúncia.

Nesse contexto, entende que “o fato de, sem que lhe tivesse o tribunal 

declinante decretado invalidez que não havia, tê-la ratifi cado a Procuradoria-

Geral, como já noticiado, só agrava a usurpação de atribuições em que resvalou o 

Ministério Público distrital de primeira instância”.

Assevera, assim, ter o MPDFT se “investido de poderes de revisão, não 

só do ato do Ministério Público Federal que, então legitimado, a ofereceu, 

mas também da ratifi cação manifestada pelo órgão hierarquicamente superior 

da sua instituição, desconsiderou de modo absoluto a peça acusatória e, sob 

pretexto de formar opinio delicti, já declarada por órgão legitimado ad causam, 

deliberou apresentar 17 (dezessete) novas denúncias pelos mesmos fatos 

reconhecidamente conexos, em substância contra as mesmas pessoas. Não podia 

tê-lo feito”.

Aduz que o MPDFT não tinha atribuição para desqualifi car denúncia 

válida, sob pena de revelar verdadeira desistência da ação penal, o que viola o 

princípio da indisponibilidade. Entende, assim, que a denúncia foi invalidada, 

anulada, por quem não tinha poderes para fazê-lo, o que não se insere no âmbito 

da independência funcional. Entende, também, que a separação dos processos 

não repercute na validade da denúncia já apresentada.

Alega, outrossim, que apenas o Magistrado poderia ter determinado a 

cisão do processo, nos termos do que autoriza o art. 80 do Código de Processo 

Penal, e que seu julgamento fi cou prejudicado, diante da cisão da denúncia única 

em 17 (dezessete) novas denúncias, frustrando, assim, “a possibilidade de prover 

o juiz do máximo de informações factuais confi áveis, de modo que não há, aí, 

garantia de sentença justa, sem a qual não há respeito ao due processo of law”.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

856

Entende, ademais, que a prolação de 17 (dezessete) sentenças em vez de 

uma única prejudicará a fi xação da pena no que diz respeito ao reconhecimento 

de crime único ou de continuidade delitiva. No mais, afi rma que o fato de as 

novas denúncias serem posteriores à apresentação de defesa preliminar perante 

o Superior Tribunal de Justiça revela inversão na ordem de manifestação da 

defesa e da acusação nos autos, o que ofende o princípio da segurança jurídica.

Nesse contexto, entende ser inadmissível a correção da denúncia com 

relação ao crime de lavagem de dinheiro, uma vez que o Superior Tribunal de 

Justiça já havia reconhecido sua inépcia nesse ponto, o que favorecia a defesa. 

Por fi m, aduz que a existência de inúmeras denúncias contra o recorrente ofende 

seu status dignitatis, denotando verdadeiro excesso acusatório. Manifesta-se, 

assim, pela nulidade das denúncias.

Em memorais entregue no gabinete, o Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios reafi rma a necessidade do desmembramento da denúncia 

originária em razão da complexidade dos fatos e do respeito ao princípio 

constitucional da duração razoável do processo.

Registro, por fi m, que o único réu que estava sendo processado perante o 

Superior Tribunal de Justiça renunciou ao cargo de Conselheiro do Tribunal 

de Contas do Distrito Federal e Territórios, em 10.8.2015, sendo declinada a 

competência para o juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília/DF. Outrossim, em 

virtude de um dos réus ter sido eleito deputado federal, a ação penal contra si 

está em curso no Supremo Tribunal Federal – Ação Penal n. 923/DF.

No âmbito do STF, o eminente Relator, Ministro Luiz Fux, determinou 

o desmembramento da Ação Penal 923/DF, determinando a remessa de 

cópia integral dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento das 

investigações quanto aos réus – Aylton Gomes Martins e Benedito Augusto 

Domingos – não detentores de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal 

Federal. Lá, permaneceu apenas o Deputado Federal Roney Tanios Nemer.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Conforme relatado, 

o presente recurso em habeas corpus objetiva, em síntese, a anulação das 17 

(dezessete) ações penais em trâmite na 7ª Vara Criminal de Brasília, referentes à 

denominada “Operação Caixa de Pandora”. O pleito se fundamenta na suposta 
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impossibilidade de cisão de uma denúncia única, apresentada inicialmente pelo 

Ministério Público Federal, em 17 (dezessete) novas denúncias, apresentadas 

pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Num primeiro momento, verifi co que o Tribunal de origem, ao analisar 

a irresignação do recorrente, asseverou não haver qualquer ilegalidade na 

substituição da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal pelas 

novas denúncias apresentadas pelo Ministério Público do Distrito Federal 

e Territórios. Com efeito, o MPDFT não está vinculado à opinio delicti já 

exarada pelo MPF, uma vez que goza de independência funcional, derivada de 

prerrogativa constitucional. Outrossim, não há relação de subordinação entre os 

ramos do Ministério Público, “mas sim de pertinência subjetiva para o exercício 

da pretensão acusatória, isto é, de legitimidade para ao exercício da ação penal”, 

conforme expressamente consignado pela Corte local (e-STJ fl . 486).

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não 

ser “possível o processamento e julgamento no STJ de denúncia originariamente 

apresentada pelo Ministério Público estadual na Justiça estadual, posteriormente 

encaminhada a esta Corte Superior, se a exordial não for ratificada pelo 

Procurador-Geral da República ou por um dos Subprocuradores-Gerais da 

República. A partir do momento em que houve modifi cação de competência 

para o processo e julgamento do feito, a denúncia oferecida pelo parquet estadual 

somente poderá ser examinada por esta Corte se for ratifi cada pelo MPF, órgão 

que tem legitimidade para atuar perante o STJ, nos termos dos arts. 47, § 1º, 

e 66 da LC n. 35/1979, dos arts. 61 e 62 do RISTJ e em respeito ao princípio 

do promotor natural”. (APn 689-BA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgada em 

17.12.2012).

Nessa perspectiva, lembrou a Relatora, em seu douto voto, a doutrina de 

Eugênio Pacelli (in Curso de processo penal. 16. ed. p. 464):

Para simplifi car a abordagem, tenha-se em mente a seguinte questão: tendo 

um Juiz de Direito declinado de sua competência para o Juiz Federal, poderia este 

receber a peça acusatória subscrita por Promotor de Justiça sem remeter os autos 

ao Procurador da república que ofi cia perante o juízo federal?

A nosso aviso, a resposta negativa se impõe, por manifesta violação do 

princípio do promotor natural, tendo em vista que esse é o órgão cuja legitimação 

para a causa decorre de atribuições previstas na própria Constituição, tal como 

ocorre com a competência do juiz natural. Enquanto no âmbito do Judiciário o 

princípio do juiz natural informa-se pela distribuição de jurisdição, segundo a 

matéria e segundo a função exercida pelo réu, em relação ao Ministério Público, 
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a fi xação do promotor natural tem em vista a distribuição constitucional das 

atribuições, também segundo a matéria e a função.

De igual forma:

Questão de ordem na ação penal. Doze denunciados. Competência 

ratione personae desta Corte em relação a apenas um dos denunciados. 

Desmembramento. Possibilidade.

O desmembramento da ação penal, principalmente quando apenas um 

dos denunciados possui foro por prerrogativa de função deve ser analisado de 

acordo com o princípio da duração razoável do processo. Artigo 80 do Código 

de Processo Penal e Artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal. Possibilidade. 

Precedentes.

Questão de ordem resolvida para desmembrar o processo em relação aos demais 

onze denunciados e dar vista ao MPF para rerratifi car a denúncia.

(APn 807/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 4.3.2015, 

DJe 27.3.2015).

Não é diferente o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Competência. Declinação. Inquérito. A valia do inquérito realizado há de 

merecer exame pelo juízo competente. Competência. Justiça Federal versus Justiça 

Comum. Declinação. Alcance. Uma vez assentada a incompetência da Justiça 

Federal, mostra-se insubsistente não só o ato de recebimento da peça primeira da 

ação penal como também o de formalização pelo Ministério Público Federal. (HC 

109.893, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 13.12.2011, DJe 

29.2.2012 public 1º.3.2012).

- Habeas corpus. Denúncia oferecida por órgão incompetente. Ausência de 

ratifi cação. Nulidade do processo. Uma vez reconhecida a competência da Justça 

Estadual para julgar o feito, cabia a ratifi cação da denúncia pelo Ministério Público 

local ou o oferecimento de nova peça, o que, no caso, não ocorreu. Não se pode 

acatar o argumento do acórdão impugnado no sentido de que houve ratifi cação 

implícita da peça acusatória. Habeas corpus deferido para anular o processo a 

partir da denúncia, inclusive. (HC 77.024, Relator(a): Min. Ilmar Galvão, Primeira 

Turma, julgado em 2.6.1998, DJ 21.8.1998).

No mesmo sentido, a Sexta Turma desta Corte Superior considerou 

inexistir constrangimento ilegal na ausência de ratificação pelo MPF de 

denúncia apresentada pelo MPE, em virtude de ter chegado a compreensão 

diversa sobre os fatos, razão pela qual ofereceu outra denúncia apenas em 

relação a alguns investigados e manifestou-se pela devolução dos autos ao Juízo 

estadual com relação aos demais.
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A propósito:

Recursos especiais. Processual Penal. Ofensa. Constituição da República. Via 

inadequada. Acórdão recorrido. Omissão. Inexistência. HC n. 111.152/RJ. Decisão. 

Desrespeito inexistente. Conexão. Verificação. Inviabilidade. Súmula 7/STJ. 

Interceptação telefônica. Declaração de ilicitude. Inexistência. Coisa julgada. Violação. 

Reformatio in pejus. Não ocorrência. 1. (...). 3. A ordem concedida por esta Corte 

Superior no HC n. 111.152/RJ teve por escopo preservar a competência da Justiça 

Federal para se manifestar sobre a existência ou não de interesse federal na ação 

penal, uma vez que toda ela estava se desenvolvendo na Justiça estadual, não 

obstante a peça acusatória imputasse a prática de delitos a policiais rodoviários 

federais, no exercício da função. Tal decisão, entretanto, não impedia que os 

entes federais responsáveis pela persecução penal avaliassem e concluíssem pela 

existência ou não do interesse federal nos fatos apurados, uma vez que ainda não 

se haviam manifestado sobre a questão. 4. Antes que houvesse a manifestação 

do Juízo Federal sobre a presença do interesse federal no processamento da ação 

penal, era necessária a ratifi cação da peça acusatória pelo órgão acusatório com 

atribuição para atuar na Justiça Federal, no caso, o Ministério Público Federal. 

Não se trata se submeter a efi cácia da decisão do HC n. 111.152/RJ a uma condição, 

mas apenas de etapa que era imprescindível para o cumprimento da ordem nele 

concedida, mesmo porque, sem a ratifi cação da peça acusatória pelo Parquet federal, 

não haveria ato processual apto a dar início à ação penal perante o Juízo Federal, 

impossibilitando, inclusive, a manifestação deste acerca da presença do interesse 

federal. 5. Situação concreta em que o Parquet federal não ratifi cou a denúncia, pois 

chegou à compreensão dos fatos diversa daquela a que chegara o órgão acusatório 

estadual, entendendo não haver associação de vontades ou a formação de 

quadrilha entre os policiais rodoviários federais e os policiais civis, mas, que, na 

verdade, formavam eles grupos criminosos distintos que disputavam entre si a 

prática dos ilícitos. Por essa razão, ofereceu outra denúncia apenas em relação 

aos policiais rodoviários federais e, quanto aos policiais civis, manifestou-se 

pela devolução dos autos ao Juízo estadual, pela ausência de interesse federal. 

O Juízo de primeiro grau acatou a manifestação ministerial e, em recurso em 

sentido estrito defensivo, o Tribunal Regional Federal manteve a decisão. 6. 

Para afastar a conclusão a que chegaram o Juízo de primeiro grau e o Tribunal 

a quo, qual seja, a de que não havia a conexão e, particularmente, a formação 

de quadrilha entre os policiais civis e os policiais rodoviários federais, haveria 

necessidade de reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7/

STJ. 7. Insubsistência do fundamento fático que determinou a remessa dos autos 

à Justiça Federal, no HC n. 111.152/RJ, tendo em vista que os policiais rodoviários 

federais não estão mais incluídos no polo passivo da ação penal que se iniciou 

perante o Juízo estadual. 8. É descabido falar em decisão lastreada em provas 

ilícitas, em ofensa à coisa julgada, em reformatio in pejus ou em nulidade por 

fundamentação per relationem. No HC n. 111.152/RJ, em nenhum momento se 

debateu a validade dos atos investigatórios, em particular, das interceptações 
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telefônicas deferidas pelo Juízo estadual, mas apenas a competência deste para a 

prática dos atos posteriores ao oferecimento da denúncia, inclusive a decretação 

da prisão preventiva. 9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa 

extensão, improvidos.

(REsp 1.324.224/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado 

em 1º.10.2015, DJe 26.10.2015).

Nesse contexto, tem-se que não se sustenta o argumento do recorrente 

no sentido de que a denúncia oferecida pelo MPF não pode ser abandonada 

no mundo jurídico nem substituída por outra(s), considerando a situação 

como verdadeiro “absurdo jurídico sem precedentes”. De fato, a denúncia pode 

ser rejeitada, aditada, considerada inepta, bem como substituída, a depender 

das especificidades do caso concreto, cuidando-se de situações totalmente 

albergadas pelo ordenamento jurídico pátrio.

Aliás, nos autos do Inquérito 2.424/RJ, ao examinar as questões do 

desmembramento e da atuação dos órgãos ministeriais, o eminente Ministro 

Cezar Peluso fez a distinção entre a denúncia recebida e a peça inicial ainda 

não recebida, para fins de encaminhamento de fatos envolvendo diversos 

investigados. Veja-se:

(...) Daí, aliás, a não menor impropriedade em cogitar-se de desmembramento 

de causas penais, no rigoroso sentido técnico da expressão, pois o que, a esse 

título jurídico aparente, se deu na hipótese foi apenas a remessa, a requerimento do 

Ministério Público – enquanto dominus litis e senhor da conveniência desse alvitre –, 

de cópia do inquérito ao juízo que é competente para, segundo aviso do Ministério 

Público local, determinar outras eventuais diligências de investigação, ou deliberar 

acerca de denúncia que, com relação a fatos diversos, fosse apresentada contra 

os demais suspeitos, os quais não fazem jus a foro especial por prerrogativa de 

função. Desmembramento haveria, apenas se, ao tempo daquela mera providência 

de cunho não mais que administrativo, já pendesse, nesta Corte, ação penal contra 

todos os suspeitos, caso em que, aí, sim, deslocamento da causa penal, relativa a 

denunciados sem prerrogativa de foro, para outro juízo, implicaria separação de 

processos, enquanto fenômeno situado no âmbito da disciplina normativa da 

competência, perante o qual teria lugar e pertinência a discussão sobre sua 

admissibilidade ou legitimidade.

No caso em comento, relembre-se: a denúncia oferecida perante este STJ 

não havia sido apreciada, quando do primeiro desmembramento; também o 

TJDFT realizou o segundo desmembramento antes mesmo do recebimento da 

peça inicial, quanto aos Deputados Distritais à época. Os promotores de justiça 
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ofi ciantes optaram, então, por outra técnica de acusação (cisão por núcleos – 

político e empresarial – UNIREPRO, Infoeducacional, Call, B2Br, ADLER, 

LINKNET, VERTAX, CAPBRASIL), com o objetivo de obter a melhor 

prestação jurisdicional.

Recorde-se, ainda, que o próprio Juízo natural da causa considerou melhor 

a técnica de acusação apresentada pelos promotores de justiça e vislumbrou 

concretamente o preenchimento dos requisitos do art. 41 da Lei Adjetiva Penal, 

tanto que recebeu as 17 denúncias.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou 

sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia apresentada pelo MPF contra 

todos os réus. Primeiro desmembrou-se o processo, para então proceder ao 

exame da inicial acusatória apenas com relação ao réu com foro por prerrogativa 

de função naquela Corte. Dessarte, não houve a angularização processual 

porque não houve o recebimento da denúncia pelo Superior Tribunal de Justiça 

com relação ao recorrente.

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT ratificou a 

denúncia apenas com relação aos acusados com foro por prerrogativa de função 

perante o TJDFT, não tendo feito qualquer menção às acusações existentes 

contra os réus que seriam julgados em primeiro grau. Dessa maneira, não 

se pode dizer que o MPDFT invalidou denúncia apresentada pelo MPF e 

ratifi cada pela PGJ, pois nem o MPF nem a PGJ possuem legitimidade para 

processar os acusados perante o Juízo de primeiro grau, razão pela qual a não 

ratifi cação pelo órgão legitimado não implica juízo negativo de valor sobre a 

denúncia apresentada em outras instâncias, dada a manifesta independência 

existente.

No caso dos autos, o próprio juízo competente redirecionou a inicial acusatória 

apresentada pelo MPF ao órgão legitimado em primeiro grau, uma vez que lhe cabia 

ratifi car, emendar ou mesmo descartar a narrativa na forma como apresentada 

pelo MPF, mesmo que ratifi cada em outro momento processual pela PGJ, pois a 

atribuição para apresentar a inicial ao Juízo de primeiro grau era exclusivamente 

sua. Com efeito, não cabe à PGJ se imiscuir na atuação dos promotores atuantes 

em primeiro grau, salvo hipóteses específi cas, legalmente previstas, cujo maior 

exemplo se tem na disciplina trazida art. 28 do CPP.

Entender de modo diverso, ou seja, considerar que os promotores atuantes 

em primeiro grau se encontram submetidos ao prévio entendimento esposado 

pelo MPF ou mesmo pela PGJ seria verdadeira subversão da estrutura do 
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Ministério Público, instituição tão cara ao regime democrático e ao ordenamento 

jurídico, cuja previsão constitucional não deixa dúvidas acerca da sua autonomia 

e independência funcional.

Por oportuno, trago lição da doutrina sobre o tema:

O princípio da independência funcional deve ser compreendido em dois 

aspectos. Em relação à instituição, a Lei Maior assegurou uma série de garantias 

e prerrogativas visando à preservação de sua independência de modo a evitar 

pressões e interferências de ordem externa. No tocante aos seus membros, 

assegura a liberdade para o exercício de suas funções, impedindo uma 

subordinação que não seja à Constituição, às leis ou à sua própria consciência. 

Em que pese o fato de estarem submetidos a uma chefi a única, o que indica 

uma hierarquia administrativa em relação ao Procurador-Geral, não existe 

subordinação funcional dos membros do Ministério Público, devendo ser afastada 

qualquer hipótese de ingerência em sua atividade processual. As recomendações 

emanadas dos órgãos superiores, quando relacionadas ao exercício de sua 

atividade processual, não possuem caráter vinculante. (NOVELINO, Marcelo. Curso 

de Direito Constitucional. 10. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 

2015. p. 818).

Portanto, não há se falar em anulação ou invalidação de denúncia, pois 

no momento em que o STJ deixou de recebê-la quanto a alguns acusados 

e no momento em que a PGJ a ratifi cou apenas com relação a 3, os outros 

33 acusados constavam de peça que apenas se tornaria denúncia, no sentido 

jurídico, após apresentada ao juízo competente pelo promotor natural, ou seja, 

pelo órgão legitimado.

A propósito, registro que o Supremo Tribunal Federal, em recente 

julgamento, considerou que “o fato de a formação da opinio delicti ficar a 

cargo de diferentes membros do Ministério Público Federal, como aduz o 

agravante, em nada interfere no desmembramento do feito, por se tratar de uma 

consequência necessária do princípio do juiz natural”. (Inq 3.842 AgR-sexto, 

Relator(a): Min. Dias Toff oli, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015, Acórdão 

Eletrônico DJe-037 divulg 26.2.2016 public 29.2.2016).

Nesse contexto, a não ratifi cação da denúncia apresentada pelo MPF não 

pode ser tratada como desistência da ação penal, como pretende a defesa do 

recorrente, até mesmo porque não se mostra possível ao MPDFT desistir de 

ação proposta pelo MPF ou vice-versa. De fato, o declínio da competência, 

com alteração do órgão legitimado para a persecutio criminis, por certo não 

revela desistência da ação penal nem pode ser atribuído ao parquet, uma vez que 

determinado pelo órgão jurisdicional.
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Igualmente, não se extrai da leitura da norma trazida no art. 42 do Código 

de Processo Penal a obrigatoriedade de ratifi cação da denúncia oferecida por 

órgão acusatório carente de legitimidade no primeiro grau, sendo, portanto, 

vedada a desistência quando pleiteada pelo próprio órgão que deu início à ação 

penal, situação não verifi cada no caso dos autos.

No que tange à alegada quebra da paridade de armas, verifico que 

o recorrente argumenta que a defesa preliminar, já apresentada perante o 

Superior Tribunal de Justiça, foi usada “pelo parquet como uma armadilha 

contra o recorrente”. O Tribunal de origem refutou referido argumento, por 

considerar que a defesa não se desincumbiu de demonstrar em que consistiu o 

aproveitamento da defesa preliminar pelo Ministério Público, fundamento não 

refutado pelo recorrente.

Ademais, ao refl etir sobre o tema, cheguei à conclusão de que, ainda que 

efetivamente demonstrada a utilização dos argumentos apresentados em defesa 

preliminar pelo MPDFT, não haveria qualquer irregularidade. De fato, a defesa 

preliminar apresentada tem previsão no art. 4º da Lei n. 8.038/1990 e se trata 

de resposta apresentada antes do recebimento da denúncia, a qual, em regra, traz 

fundamentos para seu não recebimento ou rejeição.

Dessarte, acaso mantida a ação penal perante o Superior Tribunal de 

Justiça, sendo acolhida a defesa preliminar, a ponto de gerar a rejeição da 

denúncia por inépcia, por exemplo, tem-se que o Ministério Público não estaria 

impedido de oferecer nova inicial acusatória, sanando os defeitos que levaram à 

inépcia, inclusive se valendo dos fundamentos apresentados pela defesa, visando 

à apresentação de peça acusatória que permita ao recorrente o exercício do 

contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Trancamento do processo. 

Inépcia da inicial configurada. Denúncia que não atende aos requisitos legais. 

Manifesta ilegalidade. Ordem concedida. 1. Segundo entendimento reiterado desta 

Corte, quanto aos crimes societários, ainda que a denúncia possa ser genérica, 

sem a atribuição detalhada de cada ação ou omissão delituosa a cada agente, 

é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a posição do agente na 

empresa e a prática delitiva por ele supostamente perpetrada, possibilitando, 

desse modo, o exercício amplo de sua defesa. 2. É ilegítima a persecução criminal 

quando, comparando-se os tipos penais apontados na denúncia com as condutas 

atribuídas aos denunciados, verifi ca-se ausente o preenchimento dos requisitos 

do art. 41 do Código de Processo Penal, necessário ao exercício do contraditório e 
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da ampla defesa. 3. A denúncia não apontou, ainda que minimamente, o vínculo 

subjetivo entre os pacientes e os fatos a eles atribuídos como crimes contra a 

ordem tributária, cingindo-se à indicação da condição de sócios-proprietários da 

empresa “Ramberger&Ramberger Ltda.”. 4. O simples fato de os acusados serem 

sócios e proprietários da empresa constante da denúncia não pode levar a crer, 

necessariamente, que eles tivessem participação nos fatos delituosos, a ponto 

de se ter dispensado ao menos uma sinalização de sua conduta, ainda que breve, 

sob pena de fi car confi gurada a repudiada responsabilidade criminal objetiva. 5. 

Em nenhum momento, a denúncia apontou que os pacientes seriam detentores 

de poderes gerenciais, de mando ou de administração da referida empresa, 

ou mesmo possuidores de poderes especiais, fosse para a concretização de 

movimentações fi nanceiras, fosse para representá-la junto à autoridade tributária. 

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, ex offi  cio, para, confi rmando 

a liminar, declarar a inépcia da denúncia e anular, ab initio, em favor de todos 

os pacientes, o Processo n. 050.00.097243-6, em trâmite na 2ª Vara Criminal 

da Comarca de São Paulo, sem prejuízo de que seja oferecida nova denúncia em 

desfavor dos pacientes, com estrita observância dos ditames previstos no art. 41 do 

Código de Processo Penal. (HC 82.873/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta 

Turma, julgado em 17.3.2016, DJe 1º.4.2016)

No ponto, importante registrar que a irresignação do recorrente, em virtude 

de o órgão ministerial ter tido oportunidade de formular uma nova denúncia por 

lavagem de dinheiro, sem o vício da inépcia reconhecido pelo Superior Tribunal 

de Justiça, não encontra amparo legal. De fato, denúncias formalmente ineptas 

podem ser reformuladas com a correção dos vícios anteriormente apresentados, 

situação inclusive que embasa a não ratifi cação pelo MPDFT de denúncia já 

considerada parcialmente inepta.

Conforme elucida a doutrina:

A rejeição da peça acusatória com fundamento no art. 395, inciso I, do CPP, 

só faz coisa julgada formal, na medida em que não há análise do mérito da 

imputação. Diante dela, a parte acusadora tem a opção de recorrer em sentido 

estrito (CPP, art. 581, I), ou oferecer nova peça acusatória, desta vez com fiel 

observância dos requisitos do art. 41 do CPP. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual 

de processo penal. 3. Ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus podivm, 2015. p. 1.276).

Recorde-se, a propósito, que, em relação ao crime de lavagem de dinheiro, 

esta Turma já proclamou, à unanimidade, a inépcia de uma dessas 17 denúncias 

ofertadas, reafi rmando o pronunciamento anterior da Corte Especial do STJ 

(Inquérito n. 650/DF) – RHC 57.703/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.2.2016, DJe 16.2.2016 –, o que evidencia 
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o efetivo controle jurisdicional que vem sendo exercido sobre a atividade da 

acusação.

No que concerne à apontada violação das regras de conexão, entendo que, 

na verdade, foi devidamente observada a disciplina do Código de Processo 

Penal. De fato, as regras de conexão e continência dizem respeito à competência 

para julgamento do processo, visando a evitar decisões contraditórias bem como 

imprimir celeridade processual em causas que tenham relação entre si. Dessa 

forma, encontrando-se todas as 17 (dezessete) ações penais no mesmo juízo, 

tem-se observada a regra de conexão.

Dúvidas não há sobre a competência originária para julgar o recorrente. De 

fato, cuidando-se de acusado sem foro por prerrogativa de função, a competência 

é de uma das varas criminais de Brasília, local onde os fatos se consumaram. 

Nesse contexto, diante do entendimento esposado inicialmente pelo Superior 

Tribunal de Justiça e, posteriormente, pelo Conselho Especial do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, com fundamento no art. 80 do Código 

de Processo Penal, os autos da investigação foram distribuídos aleatoriamente 

à 7ª Vara Criminal de Brasília, portanto, Juiz Natural da causa, com atuação do 

Promotor Natural.

Dessarte, tratando-se de regra de competência, que enseja a reunião de 

processos no mesmo juízo para julgamento conjunto, verifi co que a apresentação 

de todas as denúncias perante o Juízo Criminal da 7ª Vara de Brasília já 

denota observância às regras de conexão. Nesse ponto, imprescindível destacar 

que a conexão e a continência são causas modificadoras da competência, 

com o objetivo de melhor esclarecer os fatos, auxiliando o juiz a formar seu 

livre convencimento motivado, situação manifestamente observada diante da 

manutenção de todos os processos no mesmo Juízo.

A propósito, trago a lição de Aury Lopes Júnior sobre o tema:

Todas as regras anteriormente explicitadas podem ser profundamente 

alteradas ou mesmo negadas quando estivermos diante de conexão ou 

continência, verdadeiras causas modifi cadoras da competência e que tem como 

fundamento a necessidade de reunir os diversos delitos conexos ou os diferentes 

agentes num mesmo processo, para julgamento simultâneo. Na conexão, o 

interesse é evidentemente probatório, pois o vínculo estabelecido entre os delitos 

decorre da sua estreita ligação. Já na continência, o que se pretende é, diante de 

um mesmo fato praticado por duas ou mais pessoas, manter uma coerência na 

decisão, evitando o tratamento diferenciado que poderia ocorrer caso o processo 

fosse desmembrado e os agentes julgados em separado. (LOPES JÚNIOR, A. 
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Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. v. I, p. 412).

Portanto, a meu ver, não há se falar em inobservância às regras de conexão, 

em virtude da apresentação de 17 (dezessete) denúncias, uma vez que todas 

elas foram apresentadas ao mesmo Juízo. Como é cediço, “a conexão visa à 

reunião de processos de forma a permitir ao julgador uma perfeita visão do quadro 

probatório, além da entrega de uma melhor prestação jurisdicional, evitando-se, 

com isso, a existência de decisões confl itantes”. (RHC 44.833/PE, Rel. Ministro 

Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 18.12.2015). Dessa 

forma, tem-se que a concentração das ações penais no mesmo juízo denota 

manifesta observância à regra disposta no art. 76 do Código de Processo Penal.

Relevante registrar, ademais, que a regra de alteração de competência 

em virtude da conexão não é absoluta, existindo, inclusive, verbete sumular do 

Superior Tribunal de Justiça dispondo que a conexão “não determina a reunião 

dos processos, se um deles já foi julgado” (235/STJ). De fato, não se tratando de 

regra absoluta, a alteração da competência pela conexão deve ser efetivamente 

benéfica aos fins visados pelo instituto, justificando-se a não reunião dos 

processos quando puder ocasionar “o prolongamento dos feitos e, quiçá, um 

certo tumulto, o que evidentemente não se compatibiliza com o instituto da 

conexão.” (RHC 32.393/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado 

em 5.8.2014, DJe 21.8.2014).

Nesse contexto, insere-se a regra do art. 80 do Código de Processo Penal, 

a qual dispõe ser facultativa a separação dos processos quando diversas as 

circunstâncias fáticas, bem como quando for excessivo o número de acusados, 

fundamento utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para cindir a acusação. 

Não se trata de manter os fatos narrados concentrados na mesma denúncia 

e, por consequência, na mesma ação penal, mas sim de manter os processos 

conexos sob a competência do mesmo Juízo.

Portanto, encontrando-se as 17 (dezessete) ações penais em trâmite 

perante a 7ª Vara Criminal de Brasília, não há se falar em separação dos 

processos, quer pelo Magistrado quer pelo Ministério Público, não tendo 

aplicação, a rigor, no ponto específi co, a regra disposta no art. 80 do Código 

de Processo Penal, a qual, reitere-se, trata de competência. Dessa forma, não se 

pode dizer que o Magistrado não tenha conhecimento do conjunto, do contexto 

e da complexidade, pois todas as ações penais estão sob sua competência.
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De qualquer forma, em situação análoga, decidiu a Sexta Turma deste 

Tribunal:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Operação Cavalo de 

Fogo. Tráfico de drogas, associação, transnacionalidade. Conexão probatória. 

Ocorrência. Artigo 80 do CPP. Faculdade da separação processual. Fundamentação 

idônea. Existência. Desmembramento. Possibilidade. Distribuição à um único 

juízo. Decisões conflitantes. Não ocorrência. Fatos delitivos. Descrição nas 

incoativas. Artigo 41 do CPP. Ofensa. Inexistência. Crime continuado. Ausência de 

óbice ao seu eventual reconhecimento. Aplicação possível mesmo em sede de 

execução criminal. Recurso desprovido.

1. Estando as provas dos delitos intimamente ligadas, comunicando-se 

intrinsecamente entre si, não há como se negar a ocorrência da chamada conexão 

probatória ou instrumental.

2. Na hipótese, a reunião dos processos não se efetivou em virtude de decisão 

singular, com espeque no artigo 80 do Código de Processo Penal, dispositivo que 

faculta a separação processual.

3. Inexiste pecha na motivação declinada pela instância de origem, que ressaltou 

não ser conveniente a junção dos feitos em uma única ação sob os fundamentos 

de complexidade da instrução probatória, quantidade de increpados, celeridade 

processual e existência de vários réus presos.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, especialmente em tema abordado 

no âmago de remédio heroico, substituir-se ao órgão julgador, mais próximo à 

instrução, para afi rmar o contrário, especialmente por ter o magistrado devidamente 

aquilatado a conveniência do desmembramento.

5. Ademais, não há falar em decisões conflitantes, eis que, distribuídas as 

denúncias por prevenção e considerando que a determinação legal circunscreve-se 

não aos autos do processo mas sim ao juízo, todos os feitos restaram encaminhados 

para a mesma 5ª Vara Criminal Federal de Foz do Iguaçu/PR.

6. As incoativas foram apresentadas conforme a participação dos grupos e dos 

membros da pretensa organização criminosa, sendo que, em cada denúncia, os 

fatos imputados encontram-se descritos em um dado contexto delitivo, inexistindo 

qualquer afronta ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

7. O eventual reconhecimento de crime continuado não se encontra obstado, 

pois é possível sua aplicação até mesmo em sede de execução penal.

8. Recurso a que se nega provimento.

(RHC 55.413/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 1º.10.2015, DJe 15.10.2015).

Por fi m, no que se refere à irresignação da defesa com a técnica acusatória 

utilizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, entendo não 
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haver ilegalidade ou violação dos princípios constitucionais do processo penal. 

De fato, a apresentação de 17 (dezessete) novas denúncias, em vez da ratifi cação 

da denúncia única anteriormente apresentada pelo Ministério Público Federal, 

não afronta qualquer norma ou princípio, mas antes observa os princípios 

institucionais do Ministério Público.

A propósito, transcrevo a justifi cativa apresentada pelo Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios para cindir a denúncia única apresentada 

perante o Superior Tribunal de Justiça em 17 (dezessete) novas denúncias 

(e-STJ fl s. 1.385/1.389):

Os fatos veiculados na denúncia ajuizada nesta data estão descritos na peça 

acusatória oferecida pela Procuradoria-Geral da República - PGR, em 29 de 

junho de 2012, perante o Superior Tribunal de Justiça. Ocorre, contudo, que 

diante da dimensão dos autos (44 volumes e 343 apensos até o momento), 

da complexidade dos fatos, bem como em razão do elevado número de réus, 

este Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, nesta primeira 

oportunidade em que recebe os autos para se manifestar e formar sua opinio 

delicti, optou por dividir os diversos fatos veiculados na ação penal proposta 

pela PGR em denúncias autônomas, de modo que será processada nos presentes 

autos apenas a imputação do crime de quadrilha, descrito no art. 288, caput, do 

Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.850/2013. Para tanto, levou-se em 

conta o direito constitucional à duração razoável do processo, a preocupação com 

efetividade da persecução penal e a observância ao princípio da efi ciência que 

rege todo e qualquer órgão ou ente público. De fato, a denúncia originária, ao 

longo de suas 191 laudas, imputa a 37 acusados uma enorme quantidade de fatos 

criminosos, o que impediria, nos moldes originais, o andamento célere e regular 

do processo. A instrução probatória ficaria seriamente comprometida num 

processo dessa dimensão e certamente o deslinde do feito iria suplantar qualquer 

prazo razoável. Ressalte-se que, embora conexos, os fatos criminosos descritos 

são independentes e podem ser veiculados em peças acusatórias distintas, a fi m 

de conferir maior celeridade e efi ciência na instrução e no julgamento das ações. 

Essa opção vai ao encontro das razões invocadas pelo egrégio STJ por ocasião 

do desmembramento que acarretou o envio dos presentes autos ao egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, o qual, por sua 

vez, valendo-se de idênticos fundamentos, remeteu os presentes autos a uma das 

Varas Criminais do Distrito Federal: (...). Cumpre lembrar que a divisão de fatos 

criminosos conexos em denúncias distintas não é inédita e já foi chancelada por 

outros julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: 

(...). Portanto, considerando que o “trâmite célere do processo criminal é dever 

do Ministério Público, dos advogados e do Poder Judiciário, além de direito dos 

acusados”, conforme bem destacado pelo Exmo. Sr. Ministro Arnaldo Esteves, 

este MPDFT, na atual fase de formação da opinio delicti optou por veicular, neste 
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momento, fatos delituosos descritos na denúncia do PGR, acrescidos de outros 

denunciados e condutas típicas, em 17 ações penais distintas, todas distribuídas 

por conexão a esta 7a Vara Criminal de Brasília, sem prejuízo de outras imputações 

a serem apresentadas no momento oportuno.

Como é cediço, a denúncia tanto pode ser sucinta como pode ser extensa, 

o que ela não pode ser é inepta e violadora do direito à ampla defesa e ao 

contraditório. Portanto, diante da existência de diversos fatos e de inúmeros 

réus, a quantidade de denúncias apresentadas revela, a meu ver, o cuidado do 

órgão acusador em franquear amplo acesso à defesa sobre os fatos imputados 

aos acusados, separando-os por núcleos, com o objetivo de facilitar o andamento 

do processo, primando, portanto, pelo princípio constitucional da razoável 

duração do processo.

Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Corrupção 

ativa. Dupla imputação. Denúncias oferecidas contra o paciente. Objetos distintos. 

Ausência de bis in idem. Inexistência de imputação na primeira denúncia. 

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada. 1. Da leitura atenta 

das denúncias oferecidas contra o paciente, evidencia-se que não houve 

imputação do crime de corrupção ativa pelos fatos delineados na 2ª Ação Penal. 

2. O Órgão Ministerial, com o escopo de melhor delinear o perfi l e as atribuições 

da suposta organização criminosa formada pelo paciente e demais corréus, 

descreveu a conduta delituosa, objeto da 2º Ação Penal, sem, contudo, imputá-

la na primeira denúncia. 3. O crime de corrupção ativa imputado ao paciente na 

1ª Ação Penal refere-se às condutas delituosas que teriam sido praticadas por 

meio de organização criminosa voltada para fraudes em licitações de remédios 

e insumos em laboratórios públicos e no Ministério da Saúde. 4. A titularidade 

conferida constitucionalmente ao Ministério Público permite a promoção da 

persecução penal, atendidos os ditames da ampla defesa, do contraditório, do 

due process of law e da celeridade na prestação jurisdicional, da melhor forma a 

deslindar o processo, como nos casos complexos, marcados pela prática de diversos 

crimes, em tese, em apuração. 5. O ordenamento processual possibilita ao Ministério 

Público cindir as imputações em diversas denúncias na tutela do bem jurídico. 6. 

“Em se evidenciando que as imputações deduzidas nas denúncias oferecidas 

referem-se a fatos distintos, inexiste violação do princípio ne bis in idem, e, por 

conseguinte, constrangimento ilegal qualquer a ser sanado” (HC 27.142/RS). 

7. Ordem denegada. (HC 91.403/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 17.6.2010, DJe 2.8.2010).

Processual Penal. Habeas corpus. Operação Curupira. Três ações penais 

defl agradas. Alegação de se basearem nos mesmos fatos. Inocorrência. Fatos diversos. 
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Inépcia da denúncia. Inocorrência. Suspeição. Suspensão das ações. Impossibilidade. 

I - No presente caso, em razão dos resultados obtidos com a realização da 

chamada Operação Curupira, verifi cou-se a possível existência de organização 

criminosa, com mais de 200 integrantes, voltada, principalmente, para a prática 

de diversos crimes contra o meio-ambiente e contra a Administração Pública. II - O 

Ministério Público, na condição de dominus litis, e tendo em vista a alta complexidade 

dos fatos apurados, achou por bem cindir a acusação em várias denúncias, nas 

quais, em que pese tratarem da atuação da organização criminosa, imputam 

aos diversos acusados a prática de diferentes crimes em decorrência de condutas 

específi cas de cada membro. III - As denúncias cuidam de acusações distintas, 

ainda que intimamente ligadas, por decorrerem de um fato comum - a atuação 

da mencionada organização - e, por isso, não caracterizam bis in idem. IV - Se a 

imputação é clara e específi ca, permitindo a adequação típica e, simultaneamente, a 

ampla defesa, não há que se reconhecer a pretendida inépcia da exordial acusatória. 

(Precedentes). V - Esta Corte fi rmou entendimento de que a argüição de suspeição 

do magistrado não gera, obrigatoriamente, a suspensão do curso da ação penal 

(Precedente). VI - Também não se revela caso de aplicação do art. 102 do Código 

de Processo Penal: “Quando a parte contrária reconhecer a procedência da 

argüição, poderá ser sustado, a seu requerimento, o processo principal, até que 

se julgue o incidente da suspeição.” eis que ausente o reconhecimento da parte 

contrária. Writ denegado. (HC 76.202/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 22.5.2007, DJ 3.9.2007, p. 203).

Habeas corpus. Direito Penal e Direito Processual Penal. Quadrilha ou bando 

armado. Sentença condenatória. Fundamentação. Ocorrência. Ne bis in idem. 

Oferecimento de duas denúncias sobre o mesmo fato. Inocorrência.

1. A toda evidência, a fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal 

como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, 

é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua efi cácia, 

substanciando-se na defi nição sufi ciente dos fatos e do direito que a sustentam, 

de modo a certifi car a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos 

dela resultantes.

2. Tal fundamentação, para mais, deve ser deduzida em relação necessária com 

as questões de direito e de fato postas na pretensão e na sua resistência, dentro 

dos limites do pedido, não se confundindo, de modo algum, com a simples 

reprodução de expressões ou termos legais, postos em relação não raramente 

com fatos e juízos abstratos, inidôneos à incidência da norma invocada.

3. Não há falar em incaracterização do delito de formação de quadrilha ou 

bando armado, em se mostrando o decreto condenatório suficientemente 

fundamentado no ânimo associativo e na apreensão das armas.

4. Em se evidenciando que as imputações deduzidas nas denúncias oferecidas 

referem-se a fatos distintos, inexiste violação do princípio ne bis in idem, e, por 

conseguinte, constrangimento ilegal qualquer a ser sanado.
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5. Ordem denegada.

(HC 27.142/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 

21.3.2006, DJ 28.8.2006, p. 309).

Direito Processual Penal. Agravo regimental. Decisão de desmembramento 

do processo. Ação penal originária. Razoável duração do processo. Art. 80, CPP. 

Improvimento. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão 

monocrática que determinou a separação do processo relativamente aos demais 

acusados, mantendo apenas em relação ao parlamentar que tem prerrogativa de 

foro. 2. O art. 129, I, da Constituição da República, atribui ao Ministério Público, 

com exclusividade, a função de promover a ação penal pública (incondicionada 

ou condicionada à representação ou requisição) e, para tanto, é necessária a 

formação da opinio delicti. Como já¡ pontuou o Min. Celso de Mello, “a formação 

da opinio delicti compete, exclusivamente, ao Ministério Público, em cujas funções 

institucionais se insere, por consciente opção do legislador constituinte, o próprio 

monopólio da ação penal pública (CF, art. 129, I). Dessa posição de autonomia 

jurídica do Ministério Público, resulta a possibilidade, plena, de, até mesmo, não 

oferecer a própria denúncia” (HC 68.242/DF, 1a. Turma, DJ 15.3.1991). Apenas o 

órgão de atuação do Ministério Público detém a opinio delicti a partir da qual 

é possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal (Inq-QO 2.341/MT, 

rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ 17.8.2007). 3. Esta Corte vem se orientando 

no sentido de admitir a separação do processo com base na conveniência da 

instrução e na racionalização dos trabalhos (AP-AgR 336, rel. Min. Carlos Velloso, 

DJ 10.12.2004; AP 351, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.9.2004). 4. No caso em 

questão, a razoável duração do processo (CF, art. 5o. LXXVIII) não vinha sendo 

atendida, sendo que as condutas dos 8 (oito) acusados foram especifi cadas na 

narração contida na denúncia. 5. Relativamente à imputação sobre possível crime 

de quadrilha, esta Corte já decidiu que há “a possibilidade de separação dos 

processos quando conveniente à instrução penal, (...) também em relação aos 

crimes de quadrilha ou bando (art. 288, do Código Penal)” (AP-AgR n. 336/TO, rel. 

Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004). 6. Agravo regimental improvido. (Inq 2.527 

AgR, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 18.2.2010, DJe-055 

divulg 25.3.2010 public 26.3.2010 Ement vol-02395-02 pp-00348).

[a] cisão da causa penal, de caráter meramente facultativo, fundada em 

qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPP (dentre as quais, a ocorrência 

de motivo relevante que torne conveniente a adoção de referida separação), pode 

efetivar-se, de modo legítimo, sempre a critério do órgão judiciário competente, 

ainda que confi gurada, na espécie, a existência de vínculo de conexidade ou de 

relação de continência e não obstante presentes, no procedimento persecutório, 

investigados detentores de prerrogativa de foro. Precedentes (STF, Questão 

de Ordem no Inq 2.601 QO/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 

17.5.2013).
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Registro, por oportuno, que o recorrente não demonstrou em que medida 

os princípios do contraditório e da ampla defesa estariam violados pela 

apresentação de 17 (dezessete) denúncias. De fato, não havendo vinculação 

do MPDFT à denúncia apresentada pelo MPF, tem-se que a apresentação 

de denúncia única, contendo os mesmos fatos apresentados nas 17 (dezessete) 

denúncias, por certo não diminuiria o ônus da defesa.

Outrossim, denúncia única contra 33 (trinta e três) acusados, por diversos 

fatos, acarretaria um único processo, com infi ndáveis volumes, tornando também 

difícil o manuseio dos autos. Note-se que os autos chegaram ao primeiro grau 

contando já com 43 (quarenta e três) volumes, 324 (trezentos e vinte e quatro) 

apensos e 1 (um) HD interno (e-STJ fl . 420). Nesse contexto, entendo que o 

ônus da defesa não advém da fórmula acusatória, mas sim dos fatos em si, que 

apresentam complexidade ímpar.

A propósito:

Questão de ordem na ação penal. Vários denunciados. Competência ratione 

personae desta Corte firmada apenas em relação à três dos denunciados. 

Possibilidade, necessidade e utilidade de desmembramento do feito. Aplicação do art. 

80 do Código de Processo Penal. Medida que busca garantir a celeridade e razoável 

duração do processo, além de tornar exequível a própria instrução criminal de modo 

a viabilizar a persecutio criminis in iudicio. Risco de prescrição da pretensão punitiva 

em relação a algumas infrações penais. Observância da ampla defesa e do princípio 

do juiz natural. Diversos precedentes da Suprema Corte. I - De acordo como art. 

80 do Código de Processo Penal, embora haja continência ou conexão, pode o 

magistrado, facultativamente, separar os processos, desde que tal medida se 

mostre conveniente, quer porque as infrações foram praticadas em circunstâncias 

de tempo ou de lugar diferentes, quer em razão do excessivo número de acusados, 

quer para não prolongar a prisão dos réus ou, ainda, diante de motivo relevante, 

em benefício dos acusados ou da própria administração da justiça. II - O simples 

fato de no inquérito ou na ação penal se investigar suposta organização criminosa 

não impede, per se, o desmembramento do processo (AP-AgR 336/TO, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 10.12.2004). III - Em diversas oportunidades 

a c. Suprema Corte, por motivos vários, nos processos de competência originária, 

acabou determinando o desmembramento do feito. IV - O processamento da 

presente ação penal perante esta Corte, cuja exordial acusatória apresentada em 

229 laudas em face de 16 (dezesseis) denunciados, já conta, na data de hoje com 

25 volumes e 553 apensos, sendo que a competência ratione personae desta 

Corte nos termos do art. 105, inciso I, letra a, da Lex Fundamentalis se verifi ca, 

exclusivamente, em razão de 3 (três) dos investigados serem Desembargadores 

Federais do e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, à toda evidência, se mostra 
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totalmente desarrazoado podendo acarretar, como bem destacado em alguns 

arestos do c. Supremo Tribunal Federal, prejuízo para a própria efetividade da 

persecutio criminis in iudicio. De fato, o risco da verificação da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado em relação a vários dos crimes narrados na proemial 

acusatória é real. V - A esperada celeridade ou razoável duração do processo, 

alçada pela EC n. 45/2004 à categoria de direito fundamental (art. 5º, inciso 

LXXVIII, da Carta Maxima) já se mostra seriamente comprometida, pois, apenas 

para ilustrar a difi culdade existente no processamento perante essa Corte deste 

feito, muito embora a notifi cação dos acusados em atendimento ao disposto no 

art. 4º da Lei n. 8.038/1990 tenha sido por mim determinada em data de 3.9.2008, 

apenas em 16.2.2009 a última resposta à denúncia foi apresentada, ou seja, mais 

de cinco meses depois! Os inúmeros e infi ndáveis incidentes de restituição de 

bens, de compartilhamento de dados também são obstáculos à efetiva, célere e 

adequada prestação jurisdicional neste caso. VI - Além disso, a própria instrução 

criminal, nesse caso, se mostra problemática, bastando para evidenciar o alegado 

o número de testemunhas arroladas. VII - Nem se alegue que o fato de todos os 

denunciados já terem apresentado resposta preliminar nos termos do art. 4º da Lei 

n. 8.038/1990 seria, de alguma forma, óbice para que, no presente caso, se determine 

o desmembramento. De fato, nos autos do INQ 2.486/AC, o Exmo. Sr. Min. Carlos 

Ayres Britto em fundamentada decisão monocrática publicada no DJ de 21.5.2007, 

determinou o desmembramento do feito com base no retromencionado art. 80 

do Código de Processo Penal, elencando inúmeros arestos do c. Supremo Tribunal 

Federal, muito embora, na hipótese, já houvesse resposta preliminar apresentada. 

Aliás, em sua decisão, o Exmo. Sr. Min. Carlos Ayres Britto, após destacar que o 

desmembramento fi gura como exceção ao princípio do simultaneus processus, a 

inviabilidade do processamento e julgamento de todos os denunciados pelo Pretório 

Excelso, além dos graves inconvenientes para a instrução criminal caso não fosse 

realizado o desmembramento do feito, ressaltou que o art. 80 do Código de Processo 

Penal não delimita em que fase (extra-processual ou processual) tal medida pode 

ser tomada. Assim, se mostra perfeitamente cabível e oportuna a adoção de tal 

medida mesmo após a apresentação de resposta preliminar pelos denunciados. 

VIII - Não há, nem ao menos em tese, como vislumbrar que a determinação de 

desmembramento, permanecendo perante essa Corte o feito tão-somente em 

relação aos denunciados, que de acordo com a Constituição Federal, detêm nesse 

Tribunal Superior prerrogativa de foro, possa de alguma forma gerar prejuízo para 

a defesa dos acusados ou, ainda, acarretar violação ao princípio do juiz natural. 

Com efeito, em relação àqueles que deixarão de ser julgados perante essa Corte 

(frise-se, passando a ser julgados pelo juízo originariamente competente!), basta 

destacar que, contrariamente ao que se verificaria caso fossem processados 

perante essa Corte, todos eles (à exceção da magistrada federal denunciada) terão 

a possibilidade de em caso de eventual decisum ter a sua provável irresignação 

apreciada em outra instância na qual se admite, inclusive, a apreciação de 

questões fáticas, o que de outra forma não seria possível. Por outro lado, também 
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o princípio do juiz natural não restará violado, pelo contrário, cada um dos 

denunciados será julgado pelo juízo originariamente competente, é dizer, o juiz 

natural em relação a cada um dos denunciados será rigorosamente observado. 

Questão de ordem resolvida no sentido de determinar o desmembramento 

da presente ação penal, extraindo-se cópia integral dos autos que serão 

encaminhadas ao e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região (competente para 

processar e julgar a magistrada federal Maria Cristina Barongeno) e a uma das 

varas criminais da Seção Judiciária do Estado de São Paulo (competente para 

processar e julgar os demais denunciados) para que prossigam no processamento 

do feito em relação àqueles que não possuem prerrogativa de foro perante esta 

Corte, mantendo-se, aqui, o feito apenas em relação aos denunciados Alda Maria 

Basto Caminha Ansaldi, Nery da Costa Júnior e Roberto Luiz Ribeiro Haddad, todos 

Desembargadores Federais do e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. (Denun 

na APn 549/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 20.5.2009, 

DJe 28.5.2009).

No mesmo diapasão: STF, Inq 3.711 AgR, Relator(a): Min. Gilmar 

Mendes, Segunda Turma, julgado em 1º.12.2015, Acórdão Eletrônico DJe-018 

divulg 29.1.2016 public 1º.2.2016 e AP 908 AgR, Relator(a): Min. Roberto 

Barroso, Primeira Turma, julgado em 23.6.2015, Acórdão Eletrônico DJe-154 

divulg 5.8.2015 public 6.8.2015.

Dessa forma, não há se falar em excesso acusatório, pois, como visto, a 

existência de denúncia única ou de 17 (dezessete) denúncias não tem o condão 

de alterar o contexto fático e as imputações, sendo as acusações as mesmas. 

A meu ver, a escolha do Ministério Público em apresentar 17 (dezessete) 

denúncias, separando as condutas de acordo com núcleos, além de evitar tumulto 

processual, evidencia observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, além de privilegiar a razoável duração do processo. Portanto, não verifi co 

qualquer atentado à segurança jurídica nem excesso acusatório.

Em arremate, registro que o próprio recorrente informa, às e-STJ fl . 2.506, 

que “a instrução dos processos objetos deste ROCHC está recebendo um 

tratamento célere”, o que revela que a técnica utilizada pelo Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios privilegiou o princípio da razoável duração do 

processo, o qual, antes de mais nada, no raciocínio do MPDFT, promove uma 

melhor prestação jurisdicional e atende ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, evitando que o processo se arraste por longo período.

Em conseqüência:
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Constitucional e Processo Penal. Habeas corpus. Substitutivo de recurso 

ordinário. Associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 

Desmembramento da ação penal. Inteligência do art. 80 do CPP. Cerceamento 

de defesa não demonstrado. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem não 

conhecida.

.............................

2. Hipótese na qual o Magistrado de 1º grau, com respaldo nas circunstâncias 

dos autos, entendeu ser conveniente a separação do processo-crime, 

considerando o número elevado de réus e o fato de alguns destes, inclusive o réu, 

estarem presos preventivamente.

3. Com vistas a promover o adequado e célere andamento processual, compete 

ao julgador desmembrar o processo-crime, sempre que evidenciada a presença 

de risco concreto de prolongamento excessivo da instrução, notadamente 

quando o réu estiver submetido a medida constritiva de liberdade (CPP, art. 80).

4. As ações penais referentes à denominada “Operação Lava-Jato” denotam, 

per si, complexidade maior que permite ao Magistrado, em juízo discricionário, 

cindir o feito, garantido, assim, uma prestação jurisdicional mais efetiva e uma 

duração razoável do processo.

5. Nada obstante o fato de a conexão e a continência implicarem, em regra, 

a unidade do processo, o doutrinariamente chamado simultaneus processsus, 

conforme o art. 79 do CPP, o art. 80 do referido diploma legal faculta ao juiz 

a separação dos feitos, se as peculiaridades do caso concreto assim exigirem 

(Precedentes).

6. Não demonstrado o prejuízo concreto sofrido pelo réu, caracterizado por 

suposto cerceamento de defesa, mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer 

nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief (Precedente).

7. Maiores incursões acerca da matéria ventilada nos autos que demandariam 

dilação probatória, o que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus.

.....................

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 329.813/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 

15.10.2015, DJe 21.10.2015).

Em suma, embora compreenda a insatisfação da defesa com a técnica 

da acusação, do ponto de vista operacional, não vislumbro, no caso em tela, 

constrangimento ilegal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

É como voto.
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RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 70.976-MS (2016/0121838-5)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Recorrente: J C L

Advogados: José Belga Assis Trad

Rodrigo Presa Paz

Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Estupro de vulnerável em continuidade 

delitiva. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa e 

atipicidade da conduta. Contemplação lasciva de menor desnuda. Ato 

libidinoso caracterizado. Tese recursal que demanda reexame fático-

probatório. Ausência de fl agrante ilegalidade. Recurso desprovido.

O Parquet classifi cou a conduta do recorrente como ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal, praticado contra vítima de 10 anos 

de idade. Extrai-se da peça acusatória que as corrés teriam atraído 

e levado a ofendida até um motel, onde, mediante pagamento, o 

acusado teria incorrido na contemplação lasciva da menor de idade 

desnuda. Discute-se se a inocorrência de efetivo contato físico entre o 

recorrente e a vítima autorizaria a desclassifi cação do delito ou mesmo 

a absolvição sumária do acusado.

A maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de 

que a contemplação lasciva confi gura o ato libidinoso constitutivo dos 

tipos dos arts. 213 e 217-A do Código Penal - CP, sendo irrelavante, 

para a consumação dos delitos, que haja contato físico entre ofensor 

e ofendido.

O delito imputado ao recorrente se encontra em capítulo inserto 

no Título VI do CP, que tutela a dignidade sexual. Cuidando-se de 

vítima de dez anos de idade, conduzida, ao menos em tese, a motel 

e obrigada a despir-se diante de adulto que efetuara pagamento para 

contemplar a menor em sua nudez, parece dispensável a ocorrência 

de efetivo contato físico para que se tenha por consumado o ato 

lascivo que confi gura ofensa à dignidade sexual da menor. Com efeito, 
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a dignidade sexual não se ofende somente com lesões de natureza 

física. A maior ou menor gravidade do ato libidinoso praticado, em 

decorrência a adição de lesões físicas ao transtorno psíquico que a 

conduta supostamente praticada enseja na vítima, constitui matéria 

afeta à dosimetria da pena, na hipótese de eventual procedência da 

ação penal.

In casu, revelam-se pormenorizadamente descritos, à luz do 

que exige o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, os fatos que, 

em tese, confi gurariam a prática, pelo recorrente, dos elementos do 

tipo previsto no art. 217-A do CP: prática de ato libidinoso diverso 

da conjunção carnal com vítima menor de 14 anos. A denúncia 

descreve de forma clara e individualizada as condutas imputadas ao 

recorrente e em que extensão elas, em tese, constituem o crime de cuja 

prática é acusado, autorizando o pleno exercício do direito de defesa e 

demonstrando a justa causa para a defl agração da ação penal.

Nesse enredo, conclui-se que somente após percuciente incursão 

fática-probatória seria viável acolher a tese recursal de ausência de 

indícios de autoria e prova de materialidade do delito imputado ao 

recorrente. Tal providência, contudo, encontra óbice na natureza célere 

do rito de habeas corpus, que obsta a dilação probatória, exigindo que a 

apontada ilegalidade sobressaia nitidamente da prova pré-constituída 

nos autos, o que não ocorre na espécie.

Assim, não há amparo para a pretendida absolvição sumária 

ou mesmo o reconhecimento de ausência de justa causa para o 

prosseguimento da ação penal para apuração do delito.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o exame do 

pedido liminar.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Sustentaram oralmente: Dr. José Belga Assis Trad (p/recte) e Ministério 

Público Federal.

Brasília (DF), 2 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 10.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de recurso ordinário em 

habeas corpus, com pedido liminar, interposto por J C L contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul no julgamento do HC n. 

1400826-75.2016.8.12.0000.

Infere-se dos autos que o recorrente foi denunciado (fl s. 16/47) como 

incurso nas sanções do art. 217-A, c/c o art. 71, ambos do Código Penal - CP 

(estupro de vulnerável em continuidade delitiva). A denúncia foi recebida às fl s. 

71/74, aditada à fl s. 91/108 e recebido o aditamento à fl s. 109.

Irresignada com o recebimento da peça acusatória, a defesa impetrou 

writ perante o Tribunal a quo, cuja ordem foi denegada em acórdão assim 

ementado:

Ementa. Habeas corpus. Estupro de vulnerável em continuidade delitiva (por 

duas vezes). Artigo 217-A, c/c o artigo 71 (por duas vezes), ambos do Código Penal. 

Contemplação de criança desnuda em motel. Mediante paga. Transporte da 

vítima efetuado por corrés apontadas como responsáveis pela exploração sexual 

de crianças e adolescentes. Ato libidinoso. Tipo penal que não encerra todas as 

possibilidades. Inexiste exigência de contato físico no tipo. Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e doutrina pátria tratam o conceito de forma estendida. Impossibilidade 

de conceituação absoluta pela lei. Alegada atipicidade. Discussão afeta ao mérito. 

Apontada inépcia da denúncia conduta do paciente individualizada a contento. 

Indícios de autoria e materialidade demonstrada. Ampla defesa garantida. 

Mácula não caracterizada. Interesse público subleva-se sobre o privado quando do 

recebimento de denúncia. Mídia juntada pela defesa. Matéria afeta ao mérito. Via 

imprópria. Ordem denegada I - A denúncia escoima-se nos ditames traçados no 

artigo 41, do Código de Processo Penal, cuidando da descrição cuidadosa das 

condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao paciente e demais coautores. Peça 

vestibular que espraiou todos fatos com coesão, fundada em procedimento 

preteritamente concluído pelo Ministério Público, destinatário das investigações, 

eis que se trata do dominus litis.
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II - O tipo penal imputado ao paciente cuida do “ato libidinoso”, sem encerrar 

o conceito, razão pela qual cabe ao órgão acusatório demonstrar que, a 

determinação do agente para que a vítima permanecesse desnuda, a fi m de que 

ele assim a contemplasse, tinha por objetivo satisfazer sua lascívia. Outrossim, 

o tipo penal não impõe que para caracterização do “ato libidinoso” faça-se 

necessário o contato físico entre o agente e vítima.

III - Neste aspecto, a doutrina aponta que o tipo em comento abarca uma 

série de práticas voltadas à satisfação sexual do agente, tendo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), inclusive, tem por conceitua violência sexual como 

sendo “(...)qualquer ato sexual, tentativas de obter um ato sexual, comentários 

ou insinuações sexuais não desejados, atos de tráfico ou dirigidos contra a 

sexualidade de uma pessoa usando coerção, por qualquer pessoa, independente 

de sua relação com a vítima, em qualquer contexto, porém não limitado à 

penetração da vulva ou ânus com o pênis, outra parte do corpo ou objeto(...)”.

IV - Não há que se falar em trancamento de ação penal, eis que maiores 

incursões – dentre as quais a análise de mídia juntada pela defesa- levariam 

o julgador a analisar o mérito, o que é vedado na via estreita de mandamus, 

meio do qual só se pode valer-se quando verifi cada de pronto a atipicidade da 

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

indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, circunstâncias estas 

inexistentes nos autos.

V - Ademais, a mera alegação de constrangimento ilegal, fundado somente no 

defl agrar da ação penal, não induz o trancamento de ação, sob pena de o Estado 

se ver impedido de investigar seus membros.

VI - Ordem denegada. Com o parecer da PGJ. (fl s. 250/251)

No presente recurso, a defesa sustenta que a caracterização do ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal, a que alude o tipo penal imputado ao recorrente, 

demanda o contato físico entre agente e vítima, o que não ocorreu na espécie. 

Traz julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Aduz que, ainda que a contemplação lasciva bastasse à consumação do 

delito, careceria a hipótese de justa causa, por ausência de indícios de autoria e 

prova de materialidade, conforme depoimentos que instruem a ação penal.

Pleiteia, assim, em liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento 

definitivo deste writ e, no mérito, a absolvição sumária do acusado ou o 

reconhecimento da ausência de justa causa para a defl agração da ação penal.

Indeferido pedido de redistribuição do feito, às fl s. 359/360.

O Ministério Público Federal opinou, em parecer de fl s. 368/380, pelo 

desprovimento do recurso.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Busca-se, no presente recurso, 

a absolvição sumária ou o reconhecimento da ausência de justa causa para a 

defl agração da ação penal.

O Tribunal de origem denegou a ordem, assentando:

O tipo penal tem por redação a seguinte:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos(...)

E o artigo 41 do Código de Processo Penal traça os requisitos que devem ser 

observados na elaboração da peça vestibular:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com 

todas a suas circunstâncias, a qualifi cação do acusado ou esclarecimentos 

pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, quando 

necessário, rol das testemunhas.

E tais requisitos, ao meu sentir, foram escorreitamente observados pelo 

subscritor da peça vestibular, eis que se debruçou em individualizar a conduta do 

paciente.

O Promotor de Justiça é o destinatário do arcabouço investigatório, logo a 

interpretação da lei penal cabe, antes do magistrado, ao dominus litis – Ministério 

Público -, que concluiu pelo enquadramento da conduta do agente como sendo a 

prática de “ato libidinoso”.

O mesmo raciocínio foi adotado pela autoridade dita coatora, quando do 

recebimento da denúncia e da análise da resposta à acusação.

Bem assim, ao que parece, tanto o Ministério Público quanto o magistrado 

entendem que contemplar o corpo nu de uma criança, em um quarto de motel, 

mediante paga, tendo aquela sido transportada por, em tese, cafetinas, consiste 

em ato libidinoso (ato apto a satisfazer o prazer sexual), cujo conceito abrange 

variações que servem à satisfação da lascívia do agente, conforme leciona a 

doutrina:

(...) O tipo penal contempla condutas distintas, cada qual com um 

núcleo específico: ter conjunção carnal com menor de 14 anos – ter é 

realizar ou efetuar. A conjunção carnal consiste na introdução total ou 

parcial do pênis na vagina, razão pela qual é imprescindível a existência de 

relação heterossexual; praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos 
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– Praticar é manter ou desempenhar. Os verbos “ter” e “praticar” possuem 

igual sentido. Ato libidinoso é o revestido de conotação sexual, a exemplo 

do sexo oral, do sexo anal, dos toques intimos, da introdução de dedos ou 

objetos na vagina ou ânus, da masturbação etc. Nesse caso, a relação entre 

o agente e vítima pode ser heterossexual. As duas condutas – ter conjunção 

carnal e praticar outro ato libidinoso’. As duas condutas – “ter conjunção 

carnal e praticar outro ato libidinoso” – logicamente também alcançam os 

vulneráveis descritos no § 1º do art. 217-A do CP, ou seja, aqueles que, por 

enfermidade ou defi ciência mental, não têm o necessário discernimento 

para o ato, bem como quem, por qualquer outra causa, não pode oferecer 

resistência(...) (Cleber Masson. Código Penal Comentado. 3ª edição, 2015, 

revista, atualizada e ampliada. Ed. Método. Pág. 902).

A Organização Mundial de Saúde, por seu turno, conceitua violência sexual:

“Violência sexual – qualquer ato sexual, tentativas de obter um ato 

sexual, comentários ou insinuações sexuais não desejados, atos de tráfi co 

ou dirigidos contra a sexualidade de uma pessoa usando coerção, por 

qualquer pessoa, independente de sua relação com a vítima, em qualquer 

contexto, porém não limitado à penetração da vulva ou ânus com o pênis, 

outra parte do corpo ou objeto(...)” (pág. 11 . Fonte: Heise & Garcia- Moreno 

(2002); Jewkes, Sen & Garcia-Moreno (2002) - Prevenção da violência sexual 

e da violência pelo parceiro íntimo contra a mulher Ação e produção de 

evidência. Edição original em inglês: Preventing intimate partner and 

sexual violence against women: taking action and generating evidence © 

Organização Mundial da Saúde, 2010 ISBN 978 92 4 156400 7 - Dados em 

Publicação para Catalogação na Biblioteca da OPAS Organização Mundial 

da Saúde. Prevenção da violência sexual e da violência pelo parceiro 

íntimo contra a mulher: ação e produção de evidência 1. Maus-tratos 

conjugais – prevenção e contr ole. 2. Violência – prevenção e controle. 3. 

Parceiros sexuais. 4. Medição de risco. 5. Mulheres maltratadas. 6. Delitos 

sexuais – prevenção e controle. I. Organização Mundial da Saúde. ISBN 

978-92-75-71635-9 (NLM classifi cation: HV 6625) http://apps.who.int/iris/

bitstream/10665/44350/3/9789275716359_por.pdf?u a=1, acessado em 

28.8.2016, às 12:06 horas)

Neste passo, o tipo penal imputado ao paciente cuida do “ato libidinoso”, sem 

encerrar o conceito, razão pela qual cabe ao órgão acusatório demonstrar que, a 

determinação do agente para que a vítima permanecesse desnuda, a fi m de que 

ele assim a contemplasse, tinha por objetivo satisfazer sua lascívia.

Outrossim, o tipo penal não impõe que para caracterização do “ato libidinoso” 

faça-se necessário o contato físico entre o agente e vítima.

Ademais, toda a investigação ministerial voltou-se também à coibição do 

abuso sexual infantil, ou seja, contra criança que, em razão de sua imaturidade 
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inquestionável, quando inserida em práticas sexuais, não as compreende 

completamente, além de ser incapaz de consignar consentimento, pelo simples 

fato de estar vedada legal, psicológica e socialmente para tanto.

Acrescente-se a isto que os fatos, se comprovados, deram-se em meio a uma 

“rede” de exploração sexual de crianças e adolescentes, de forma que, sopesados 

os argumentos defensivos, os fatos se enquadram, ao menos por ora, ao tipo 

legal em apreço, sendo que apenas através da instrução criminal, com a colheita 

e análise de provas, será possível averiguar a conduta do paciente e demais 

denunciados.

Outrossim, a mídia atinente às declarações da vítima, colhidas pelo Promotor 

de Justiça, adstringem-se à investigação, ao destinatário da ação penal, servindo 

apenas à formação da opinio delicti, devendo ser submetida ao crivo do 

contraditório, quando do interrogatório e das colheita da prova testemunhal.

Portanto, preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, 

imperiosa torna-se a instauração da ação penal competente, a fi m de que se 

apure a culpabilidade ao longo da instrução criminal.

Ademais, o defl agrar de ação penal contra qualquer cidadão não confi gura, por 

si só, constrangimento ilegal, sob pena de o Estado se ver impedido de investigá-

los, apenas sob o argumento de que o réu se sentiria moralmente ofendido.

Destarte, orientando-me pelos critérios da necessidade e da adequação e 

atentando para as circunstâncias fáticas do caso, a ação penal vergastada não 

merece ser trancada.

Diante de tais ponderações, com o parecer, denego a ordem, porquanto não 

denoto nos autos constrangimento ilegal. (fl s. 269/271)

O recorrente foi denunciado pela suposta prática, em continuidade delitiva 

por duas vezes, do crime tipifi cado no art. 217-A do Código Penal, assim 

positivado:

Estupro de vulnerável

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 

14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. [...]

No caso, o Parquet classifi cou a conduta do recorrente como ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal, praticado contra vítima de 10 anos de idade. Extrai-

se da peça acusatória que as corrés teriam atraído e levado a ofendida até um 

motel, onde, mediante pagamento, o acusado teria incorrido na contemplação 

lasciva da menor de idade desnuda.
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Discute-se, assim, se a inocorrência de efetivo contato físico entre o 

recorrente e a vítima autorizaria a desclassificação do delito ou mesmo a 

absolvição sumária do acusado.

A maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que a 

contemplação lasciva confi gura o ato libidinoso constitutivo dos tipos dos arts. 

213 e 217-A do Código Penal, sendo irrelavante, para a consumação dos delitos, 

que haja contato físico entre ofensor e ofendido.

No ensinamento de Rogério Sanches Cunha, ao tecer considerações 

acerca da caracterização do ato libidinoso a que aludem os arts. 213 e 217-A do 

Código Penal:

De acordo com a maioria da doutrina, não há necessidade de contato físico entre 

o autor e a vítima, cometendo o crime o agente que, para satisfazer a sua lascívia, 

ordena que a vítima explore seu próprio corpo (masturbando-se), somente 

para contemplação (tampouco há que se imaginar a vítima desnuda para a 

caracterização do crime - RT 429/380). (Manual de direito penal: parte especial. 8. 

ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 460)

Outrossim, na valiosa lição de Cléber Masson:

Na pratica de atos libidinosos a vitima também pode desempenhar, 

simultaneamente, papeis ativo e passivo. Nessas duas ultimas condutas - praticar 

ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso - é dispensável o contato 

físico de natureza erótica entre o estuprador e a vítima. (MASSON, Cleber. Codigo 

Penal comentado/Cleber Masson. 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: 

Forense; Sao Paulo: METODO, 2014. p. 825)

Rogério Greco, por sua vez, reporta-se ao escólio do professor Luiz Régis 

Prado para arrolar algumas das condutas que confi guram ato libidinoso passível 

da imputação ora discutida:

[...]fellatio ou irrumatio in ore, o cunnilingus, o pennilingus, o annilingus (espécies 

de sexo oral ou bucal); o coito anal, o coito inter femora; a masturbação; os toques 

ou apalpadelas com signifi cação sexual no corpo ou diretamente na região pudica 

(genitália, seios ou membros inferiores etc.) da vitima; a contemplação lasciva; os 

contatos voluptuosos, uso de objetos ou instrumentos corporais (dedo, mão), 

mecânicos ou artifi ciais, por via vaginal, anal ou bucal, entre outros. (PRADO, Luiz 

Regis. Curso de direito penal brasileiro, v. 2, p. 601 apud GRECO, Rogério. Curso de 

Direito Penal: parte especial, volume III. 12a. ed. Niterói: Impetus, 2015, p. 468).

No caso vertente, cumpre ainda ressaltar que o delito imputado ao 

recorrente se encontra em capítulo inserto no Título VI do Código Penal, 
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que tutela a dignidade sexual. Cuidando-se de vítima de dez anos de idade, 

conduzida, ao menos em tese, a motel e obrigada a despir-se diante de adulto que 

efetuara pagamento para contemplar a menor em sua nudez, parece dispensável 

a ocorrência de efetivo contato físico para que se tenha por consumado o ato 

lascivo que confi gura ofensa à dignidade sexual da menor.

Com efeito, a dignidade sexual não se ofende somente com lesões de 

natureza física. A maior ou menor gravidade do ato libidinoso praticado, em 

decorrência a adição de lesões físicas ao transtorno psíquico que a conduta 

supostamente praticada enseja na vítima, constitui matéria afeta à dosimetria da 

pena, na hipótese de eventual procedência da ação penal.

Consta da denúncia clara descrição fática da conduta do recorrente, litteris:

Seguindo a orientação da denunciada Rosedélia Alves Soares (vulgo Rose), 

a vítima Debora Rosa informou ao denunciado José Carlos Lopes que possuía 

apenas 10 (dez) anos de idade, e depois de uma breve conversa, este denunciado 

lhe determinou que se despisse, e a contemplou lascivamente. Após, o denunciado 

José Carlos Lopes pagou diretamente à vítima Debora Rosa a quantia de R$400,00.

A vítima Debora Rosa retornou à garagem do quarto do motel, onde a sua irmã 

Viviane e as denunciadas Monica Matos de Souza e Rosedélia Alves Soares (vulgo 

“Rose”) haviam permanecido aguardando-a, até que esta última retornou ao 

quarto, para receber a vantagem econômica do denunciado José Carlos Lopes, da 

qual repassou a Viviane a quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

Passado pouco tempo, a denunciada Rosedélia Alves Soares (vulgo “Rose”) 

novamente procurou a vítima para novo encontro de comércio sexual com o 

denunciado José Carlos Lopes.

[...]

Mais uma vez, o denunciado José Carlos Lopes determinou à criança Debora 

Rosa que se despisse, e a contemplou lascivamente. Após, o denunciado JOSÉ 

CARLOS LOPES pagou diretamente à vítima Debora Rosa a quantia de R$200,00, 

e depois, retornou à garagem do quarto de motel, onde sua irmã Viviane e as 

denunciadas Monica Matos de Souza e Rosedélia Alves Soares (vulgo “Rose”) e 

haviam fi cado aguardando o desfecho do encontro de mercadejo sexual. (fl s. 

38/39)

Desse modo, revelam-se pormenorizadamente descritos, à luz do que 

exige o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, os fatos que, em tese, 

confi gurariam a prática, pelo recorrente, dos elementos do tipo previsto no art. 

217-A do CP: prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com vítima 

menor de 14 anos.
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Vê-se, então, que a denúncia descreve de forma clara de individualizada as 

condutas imputadas ao recorrente e em que extensão elas, em tese, constituem 

o crime de cuja prática é acusado, autorizando o pleno exercício do direito de 

defesa e demonstrando a justa causa para a defl agração da ação penal.

Nesse enredo, conclui-se que somente após percuciente incursão fática-

probatória seria viável acolher a tese recursal de ausência de indícios de autoria 

e prova de materialidade do delito imputado ao recorrente. Tal providência, 

contudo, encontra óbice na natureza célere do rito de habeas corpus, que obsta a 

dilação probatória, exigindo que a apontada ilegalidade sobressaia nitidamente 

da prova pré-constituída nos autos - o que não ocorre na espécie.

Nesse diapasão:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Trancamento da ação 

penal. Falta de justa causa. Inocorrência. Reexame probatório. Impossibilidade. 

Suspeição. Servidora da justiça. Inexistência de nulidade.

1. O trancamento de inquérito ou de ação penal só se justifi ca em face de prova 

cabal que torne evidente faltar-lhe justa causa, quer pela total ausência de provas 

sobre a autoria e materialidade, quer pela atipicidade da conduta, ou pela ocorrência 

de uma causa de extinção da punibilidade. Precedentes do STF e desta Corte.

2. Na espécie, constata-se que a denúncia imputa ao ora paciente, de forma clara e 

individualizada, condutas que, em tese, podem caracterizar o crime de que é acusado 

(apropriação indébita), permitindo o perfeito exercício do direito de defesa. A exordial 

descreve de forma lógica e coerente a conduta imputada ao paciente, especifi cando 

os fatos que deram ensejo à ação penal. Inexistência, portanto, de ofensa ao art. 41 

do CPP, a justifi car o trancamento da ação penal.

3. Registre-se que, segundo entendimento jurisprudencial consagrado por esta 

Corte Superior de Justiça, a pretensão de trancar ação penal, por inexistência de 

indícios de participação do réu no delito pelo qual foi denunciado, não pode ser 

apreciada na via do habeas corpus, pois demandaria, necessariamente, o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos.

4. Por outro lado, no que tange à alegada nulidade processual decorrente 

de suspeição da servidora da 2ª Vara Criminal, por ser ela esposa da vítima, 

igualmente, não possui razão o impetrante, conforme lúcida fundamentação 

constante do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: [...] 

No caso em questão, a magistrada titular que então atuava no feito deu-se por 

suspeita para o julgamento da ação penal, por ter sido cientifi cada que Antônio 

Gemballa, que fi gura como vítima, é cônjuge da servidora da 2a Vara Criminal, 

Araci Bonfanti Gemballa. Por essa razão, remeteu os autos ao seu substituto 

legal (...), o qual recebeu a resposta à acusação, manteve hígido o recebimento 
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da denúncia e não acolheu o pedido de absolvição sumária formulado em favor 

do acusado (...). Assim, não havendo relação de subordinação entre a referida 

servidora e o magistrado substituto, não há falar em suspeição da serventuária 

da justiça, até porque não foi comprovado pelo impetrante/paciente qualquer 

irregularidade no trâmite processual que possa ser a ela atribuído. [...]

5. Recurso em habeas corpus não provido (RHC 44.535/SC, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.11.2015)

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita 

previdenciária. Trancamento da ação penal. Crédito com inexigibilidade suspensa 

por força de tutela antecipada. Reflexo na prescrição da pretensão punitiva. 

Fluência do prazo. Inocorrência. Prescrição em perspectiva. Impossibilidade. 

Enunciado 438 da Súmula do STJ. Absolvição sumária, erro de proibição invencível 

e causa supralegal excludente de culpabilidade. Revolvimento da matéria fático-

probatória. Recurso desprovido.

I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta 

eg. Corte, há muito já se firmou no sentido de que o trancamento da ação 

penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser 

adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da 

incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de 

autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre no caso 

(Precedentes do STF e do STJ).

II - A denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou 

seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, 

a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é 

imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e 

consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios sufi cientes 

de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível. Não 

se revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea o que 

implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis 

in iudicio.

III - Não se pode discutir a ausência de justa causa para a propositura da ação 

penal, em sede de habeas corpus, se necessário um minucioso exame do conjunto 

fático-probatório em que sucedeu a infração (Precedentes). Na hipótese, há, com os 

dados existentes até aqui, o mínimo de elementos que autorizam o prosseguimento 

da ação penal, sendo por demais prematura a pretensão de seu trancamento 

(Precedentes do STF e do STJ).

IV - Se o crédito tributário permaneceu com a exigibilidade suspensa em 

razão de antecipação dos efeitos da tutela, a prescrição da pretensão punitiva 

também deve permanecer suspensa, tendo em vista que a decisão cível acerca 
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da exigibilidade do crédito tributário repercute diretamente no reconhecimento 

da própria existência do tipo penal, visto ser o crime de apropriação indébita 

previdenciária um delito de natureza material, que “pressupõe, para sua 

consumação, a realização do lançamento tributário defi nitivo, momento a partir 

do qual começa a contagem do prazo prescricional” (HC n. 209.712/SP, Quinta 

Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23.5.2013).

V - “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão 

punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência 

ou sorte do processo penal” (En. 438 da Súmula do STJ).

VI - Na espécie, concluir pela absolvição sumária do recorrente, assim como 

acatar as teses de erro de proibição invencível e de causa supralegal de excludente 

de culpabilidade demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, inviável 

na estreita via cognitiva do habeas corpus.

Recurso ordinário desprovido (RHC 51.596/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, DJe 24.2.2015)

Trancamento da ação penal. Falta de justa causa. Arrependimento eficaz. 

Necessidade de dilação probatória. Via inadequada. Desprovimento do reclamo.

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar 

demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da 

punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do 

delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento 

jurisprudencial fi rmado por este Sodalício, não há falar em trancamento da ação 

penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no 

presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses 

que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que 

seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente 

valoradas pelo juízo competente.

3. Recurso improvido (RHC 47.291/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

DJe 19.8.2014)

Assim, não há amparo para a pretendida absolvição sumária ou mesmo o 

reconhecimento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal 

para apuração do delito.

Com essas considerações, voto por negar provimento ao presente recurso 

em habeas corpus. Prejudicado o exame do pedido liminar, diante do julgamento 

do mérito do mandamus.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.223.781-MA (2010/0201213-6)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Ministério Público do Estado do Maranhão

Recorrido: Marcelo Testa Baldochi

Advogado: Antônio Jurandy Porto Rosa

EMENTA

Recurso especial. Penal. Crime de redução a condição análoga à 

de escravo. Art. 149 do Código Penal. Absolvição sumária. Restrição 

à liberdade do trabalhador não é condição única de subsunção típica. 

Tratamento subumano ao trabalhador. Condições degradantes de 

trabalho. Fato típico. Recebimento da denúncia que se impõe.

1. O artigo 149 do Código Penal dispõe que confi gura crime 

a conduta de “reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 

sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, 

por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com 

o empregador ou preposto”.

2. O crime de redução a condição análoga à de escravo pode 

ocorrer independentemente da restrição à liberdade de locomoção 

do trabalhador, uma vez que esta é apenas uma das formas de 

cometimento do delito, mas não é a única. O referido tipo penal prevê 

outras condutas que podem ofender o bem juridicamente tutelado, 

isto é, a liberdade de o indivíduo ir, vir e se autodeterminar, dentre 

elas submeter o sujeito passivo do delito a condições degradantes de 

trabalho. Precedentes do STJ e STF.

3. A peça ministerial, baseada em Relatório do Grupo Especial 

de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho - operação conjunta 

realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público 

do Trabalho e Polícia Federal -, descreve detalhadamente conduta que, 

em tese, se amolda, ao crime de redução a condição análoga à de escravo 

e é possível de ser imputada ao acusado. De igual forma, há um termo 

de Ajustamento de Conduta e depoimentos testemunhais. Nesta fase, 
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não se exige prova cabal dos fatos delitivos, sendo sufi cientes para a 

defl agração da persecutio criminis os elementos aqui constantes.

4. A revaloração das premissas fáticas adotadas pelo próprio 

acórdão impugnado imputa um provável cenário desumano e 

degradante de trabalho e possível conduta abusiva por parte do 

recorrido (alojamentos precários, ausência de instalações sanitárias; 

não fornecimento de equipamento de proteção individual; falta 

de local adequado para refeições; falta de água potável, jornada de 

trabalho exaustiva, sistema de servidão por dívidas, retenção de 

salários, contratação de adolescente, etc.), descrevendo situação apta, 

em princípio, ao enquadramento no crime do art. 149 do Código 

Penal. Precedentes do STF e do STJ.

5. Recurso especial provido, para, afastada a atipicidade da 

conduta, receber a denúncia e determinar o prosseguimento da ação 

penal intentada.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, 

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

Brasília (DF), 23 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 29.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: O Ministério Público do 

Estado do Maranhão interpõe recurso especial contra acórdão do Tribunal 

de Justiça que, com base no art. 397, inc. III, do CPP, por maioria de votos, 

absolveu sumariamente Marcelo Testa Baldochi, incurso no art. 149, caput e § 2º, 

I, do Código Penal, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 2.499):
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Processo Penal. Denúncia. Magistrado. Competência. Redução a condição 

análoga à de escravo. Atipicidade. Absolvição sumária.

I. Não obstante o crime de redução a condição análoga à de escravo seja 

em regra julgado pela Justiça Federal - tal como já fi xado pelo STF v.g. RE n. 

398.041, rel. Min. Joaquim Barbosa, sessão de 30.11.2006 -, excepcionalmente, a 

competência deste tribunal emana da regra de competência absoluta por foro 

de prerrogativa de função do magistrado denunciado, cunhada na CF, art. 96, III.

II. Para configurar o crime de redução a condição análoga à de escravo 

não bastam as condições degradantes de trabalho, restando imprescindível a 

completa sujeição da pessoa que tenha relação de trabalho ao poder do sujeito 

ativo do crime. (TRF-1, ACR 2005.43.00.001350-5/TO, Rel. Desembargador Federal 

Hilton Queiroz, Quarta Turma, e-DJF1 p. 237 de 2.6.2009; e STF, RE 466.508, Relator 

(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 2.10.2007, DJe-018 divulg 

31.1.2008 public 1º.2.2008 Emen vol-02305-05 pp-01094)

III. Sendo manifesto que as condutas imputadas ao denunciado não se 

amoldam ao tipo penal relacionado, absolvo-o sumariamente (CPP, art. 397, III).

IV. Acusado absolvido sumariamente.

Embargos de declaração assim rejeitados (e-STJ fl . 2546):

Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Rediscussão 

do julgado. Rejeição.

I. Ausente o vício suscitado, devem ser rejeitados os embargos declaratórios 

voltados à rediscussão do julgado.

II. Circunstâncias dos autos em que o embargante suscita necessidade de 

apreciação de provas, embora o acórdão tenha explicitado, satisfatoriamente, 

as razões para concluir pela atipicidade da conduta, apoiado, inclusive, em 

documentos dos autos e jurisprudência hodierna.

III. Embargos declaratórios rejeitados.

Nas razões do recurso especial, fulcrado na alínea “a” do permissivo 

constitucional, alega o representante do Parquet ofensa ao art. 619 do Código 

de Processo Penal, ao art. 535, incs. I e II, do CPC, pois, ao opor embargos 

de declaração, “as questões ali colocadas não foram submetidas ao necessário 

enfrentamento, sob o argumento de que ‘ausente o vício suscitado, devem ser 

rejeitados os embargos declaratórios voltados à rediscussão do julgado’” (e-STJ 

fl . 2611).

Sustentando contrariedade aos arts. 149, caput, e 149, § 2º, inc. I, do 

Código Penal; 41 e 397, inc. III, do CPP; e art. 6º da Lei n. 8.038/1990, aduz 
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que “a denúncia oferecida descreveu os fatos tidos como criminosos com todas 

as suas circunstâncias, em estrita obediência às disposições do artigo 41 do 

Código de Processo Penal. As condutas ilícitas ali imputadas foram extraídas 

de um vasto contexto probatório consistente de um relatório de fi scalização 

que detectou e comprovou in loco todas as irregularidades que estavam sendo 

praticadas pelo recorrido, em uma fazenda de sua propriedade” (e-STJ fl . 2.615).

Prossegue dizendo que as elementares do tipo penal foram devidamente 

identifi cadas nos autos, tanto que o acusado assinou Termo de Compromisso 

de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se a respeitar e observar as 

disposições legais pertinentes à relação de trabalho.

Acrescenta que, para que haja absolvição sumária, é necessária a 

confi guração de alguma das hipóteses prevista no art. 397 do Código de Processo 

Penal, o que não é o caso. Ao contrário, os autos encontram-se instruídos com 

provas da materialidade delitiva e indícios veementes da autoria imputada 

ao denunciado, sendo certo que a verifi cação do elemento subjetivo do crime 

somente dar-se-ia com a defl agração da ação penal e sua respectiva instrução 

processual.

Informa que o denunciado prestou informações falsas, induzindo a erro o 

Tribunal de Justiça, pois, em momento algum, houve exclusão do seu nome do 

cadastro a que se refere a Portaria/TEM n. 540/2004.

Pugna, ao fi nal, pelo provimento do recurso, com a reforma do acórdão 

recorrido, determinando-se, assim, o recebimento da denúncia e a consequente 

defl agração da ação penal.

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 2.664/2.692), o recurso foi 

admitido (e-STJ fls. 2.740/2.742), manifestando-se o Ministério Público 

Federal, nesta instância, pelo provimento do recurso (e-STJ fl s. 2.786/2.791).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): O recurso é 

tempestivo. O Ministério Público teve vistas do acórdão proferido nos embargos 

de declaração em 11.3.2010 (e-STJ fl . 2.568) e o recurso especial foi interposto 

em 25.3.2010 (e-STJ fl . 2.603).

Igualmente, ao contrário do alegado pela defesa nas contrarrazões, são 

tempestivos os embargos de declaração opostos em 2.12.2009 (e-STJ fl . 2.536), 
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2 (dois) dias após a entrada dos autos no protocolo geral da Procuradoria Geral 

de Justiça - 30.11.2009 (e-STJ fl . 2.533).

A matéria foi devidamente prequestionada, fi cando afastada a alegada 

ofensa ao art. 619 do CPP e ao art. 535, incs. I e II, do CPC.

Passo à análise da suposta violação dos arts. 149, caput, e 149, § 2º, inc. I, 

do Código Penal, 41 e 397, inc. III, do CPP e art. 6º da Lei n. 8.038/1990.

Marcelo Testa Baldochi, à época dos fatos, Magistrado em atuação na 2ª 

Vara da Comarca de Imperatriz/MA, em face da inspeção realizada entre 12 e 

19 de setembro de 2007, na Fazenda Pôr-do-Sol, localizada no município de 

Bom Jardim/MA, por ele arrendada, foi denunciado por infração ao art. 149, 

caput e § 2º, inc. I, do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos, assim 

narrados na proemial acusatória (e-STJ fl s. 6/7):

Analisando o Relatório do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério 

do Trabalho (fls. 06/121) e os depoimentos dos trabalhadores (fls. 33/52), 

percebe-se, sem muito esforço, que o denunciado praticou várias condutas 

que se subsumem ao tipo que lhe é imputado, pois os trabalhadores de sua 

propriedade tinham jornada excessiva de trabalho, haja vista que o intervalo de 

almoço era de, no máximo, meia hora e a diária de trabalho, de muito mais de 

oito horas, sem pagamento de hora extra. Está amplamente provado, também, 

que as condições de trabalho eram degradantes, porquanto demonstrado que: 

a situação de alojamento e alimentação era extremamente precária, não havia 

o fornecimento de equipamento de proteção individual, verifi cando-se, ainda, 

ausência de assistência médica e materiais de primeiros socorros e, além de tudo, 

o empregador não havia efetuado a assinatura das carteiras de trabalho dos 

empregados. Por fi m, está caracterizada restrição à liberdade de locomoção dos 

trabalhadores, ao se comprovar a servidão por dívida e retenção dolosa de salário.

A propósito, cabe registrar, que, no bojo do Termo de Ajustamento de Conduta, 

firmado em 14.9.2007 (fls. 185/191) - que se transmudou em elemento de 

convicção de alta qualidade - o denunciado reconheceu a sua responsabilidade, 

comprometendo-se, na qualidade de arrendatário empregador, a regularizar a 

situação dos empregados da aludida Fazenda, mormente com relação à jornada 

e as condições de trabalho, à luz da legislação laborista em vigor (fl s. 185-191), 

confissão que demonstra total enlace com as demais provas coligidas, cuja 

totalidade milita, in casu, sobejamente em desfavor do denunciado.

Por derradeiro, destaque-se, num espectro mais amplo, a verifi cação de causa 

de aumento de pena consubstanciada no fato de existir entre as fileiras de 

empregados um adolescente, Jucelino Ribeiro da Silva, com quinze anos de idade, 

à época.
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Na sessão do dia 11.11.2009, o Tribunal Pleno rejeitou a denúncia e 

absolveu sumariamente o acusado, nos termos do art. 397, inc. III, do CPP, sob 

os seguintes fundamentos (e-STJ fl s. 2.511/2.527):

In casu, a peça acusatória descreve - com esteio no resultado de uma 

fi scalização realizada em operação conjunta da Polícia Federal, Ministério do 

Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho -, que, na fazenda de 

propriedade do denunciado, foram detectadas as seguintes irregularidades: 

condições precárias dos alojamentos; irregularidades cometidas nas frentes de 

trabalho e alimentação, tais como exíguo intervalo de trabalho e disponibilização 

de água insalubre; não fornecimento de equipamentos de proteção; ausência 

de assistência médica; sistema de servidão por dívidas; indevida retenção de 

salário; utilização de mão-de-obra de adolescente com 15 anos; dentre outras 

ocorrências apontadas pelo Órgão Acusador.

A rigor, esses eventos, por si só, não são sufi cientes para dar azo à reprimenda 

criminal, não obstante outro seja o entendimento no âmbito da responsabilidade 

civil e administrativa, notadamente à luz das leis que regem as relações laborais.

Sucede que o crime em espécie exige representativa submissão do sujeito 

passivo ao poder do agente, suprindo o status libertatis, posto que apenas 

desta forma anula-se por completo a liberdade de escolha da vítima, a qual é 

forçada a sujeitar-se a uma situação que atenta contra a sua dignidade.

Em que pese essa situação possa ser comum nas regiões interioranas, assim 

como a história nos ensina, tal regra não pode ser aplicada na espécie.

Há de se convir que o trato da vida envolto a uma fazenda é traçada com 

singelos modos de viver, o que não podem ser confundidos com condições 

degradantes de vida.

[...]

Por fi m, considerando que a narração dos fatos pela denúncia evidentemente 

não se enquadram no tipo redução a condição análoga à de escravo, a rejeição da 

ação penal por falta de justa causa era medida que se fazia necessária, quando do 

juízo de recebimento ou não da peça acusatória. (ex vi, STF, HC 91.518,  Relator(a): 

Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 24.6.2008, DJe-152 divulg 

14.8.2008 public 15.8.2008 Ement vol-02328-02 pp-00358).

Todavia, transcorrida a novel fase procedimental pertinente ao art. 395 do 

CPP e, levando em consideração que o acusado já apresentou resposta, hei por 

bem, pelas razões acima aduzidas, e com força no art. 397, III, do CPP, absolvê-lo 

sumariamente.

Em razão das condutas imputadas ao denunciado manifestamente não se 

amoldaram ao tipo penal relacionado, absolvo-o sumariamente.
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Passo a tecer breves considerações sobre o tema.

O art. 149 do Código Penal, em sua primitiva redação, assim dispunha:

Redução a condição análoga à de escravo

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

De acordo com o item 51 da exposição de motivos do Código Penal “no 

art. 149, é prevista uma entidade criminal ignorada do Código vigente: o fato 

de reduzir alguém, por qualquer meio, à condição análoga à de escravo, isto é, 

suprimir-lhe, de fato, o status libertatis, sujeitando-o o agente ao seu completo e 

discricionário poder” (grifei).

A Lei n. 10.803, de 11.12.2003, todavia, alterou o referido tipo penal, 

indicando as hipóteses em que se confi gura condição análoga à de escravo. A 

redação passou a ser a seguinte:

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o 

a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 

degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 

em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com 

o fi m de retê-lo no local de trabalho;

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fi m de retê-lo no local de 

trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I - contra criança ou adolescente;

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

A novel legis objetivou erradicar o “trabalho escravo”, comum em fazendas 

do interior do país, onde trabalhadores são submetidos a condições degradantes 

de sobrevivência e de atividade laborativa, muitos sem remuneração mínima 

estipulada em lei e privados dos benefícios trabalhistas.
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Na hipótese dos autos, o acórdão impugnado destaca que “o crime em 

espécie exige representativa submissão do sujeito passivo ao poder do agente, 

suprindo o status libertatis”.

Ora, a redução a condição análoga à de escravo é crime de ação múltipla. A 

restrição à liberdade do trabalhador é apenas uma das formas de cometimento 

do delito, mas não a única. O referido tipo penal prevê expressamente condutas 

alternativas e aptas, igualmente, a ofender o bem juridicamente tutelado.

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre o tema, destaca:

E na atual redação do tipo penal do art. 149 não mais se exige, em todas as 

suas formas, a união de tipos penais como sequestro ou cárcere privado com 

maus-tratos, bastando que se siga a orientação descritiva do preceito primário. 

Destarte, para reduzir uma pessoa a condição análoga à de escravo pode bastar 

submetê-la a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas, bem como a condições 

degradantes de trabalho. De resto, nas outras fi guras, deve-se fazer algum tipo 

de associação à restrição à liberdade de locomoção, sob pena de se confundir 

este delito com as formas previstas no art. 203 deste Código. Mas em suma, as 

situações descritas no art. 149 são alternativas e não cumulativas. (Guilherme de 

Souza Nucci, in Código Penal Comentado, 15ª edição, págs. 823/824).

Cezar Roberto Bitencourt, por sua vez, leciona:

Os meios ou modos para a prática do crime são os mais variados possíveis, 

não havendo qualquer limitação legal nesse sentido; o agente poderá praticá-

lo, por exemplo, retendo os salários, pagando-os de forma irrisória, mediante 

fraude, fazendo descontos de alimentação e de habitação desproporcionais 

aos ganhos, com violência ou grave ameaça etc. Quase sempre a fi nalidade da 

conduta delitiva é a prestação de serviços, ou seja, a execução de trabalho em 

condições desumanas, indignas ou sem remuneração adequada. Em que pese 

a ignorância de Florian e a descrença de Bento de Faria, ainda hoje esse crime 

ocorre, com frequência, em fazendas ou plantações distantes, sem falar nos 

sertões nordestinos.

[...]

Para caracterizá-lo não é necessário que a vítima seja transportada de um 

lugar para outro, nem que fi que enclausurada ou que lhe sejam infl igidos maus-

tratos. Tipifi ca-se o crime, por exemplo, no caso de alguém forçar o trabalhador 

a serviços pesados e extraordinários, com a proibição de deixar a propriedade 

agrícola sem liquidar os débitos pelos quais era responsável. Não será, contudo, 

qualquer constrangimento gerado por eventuais irregularidades nas relações de 

trabalho que tipifi cará esse crime. (Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito 

Penal, 15ª edição, págs. 443/444).
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Como se pode observar, o bem juridicamente tutelado vai além da 

liberdade individual. A conduta em questão acaba por vilipendiar a dignidade 

da pessoa humana, os direitos trabalhistas e previdenciários, prescindindo, 

em determinadas hipóteses, da coação física à liberdade de locomoção. Basta 

a submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a 

condições degradantes de trabalho”, conduta que deverá ser analisada em cada 

caso concreto.

Veja o que consignou a Ministra ROSA WEBER, no voto vencedor do 

Inq. 3.412/AL:

Por evidente, não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que confi gura 

trabalho escravo.

Mas se a afronta aos direitos assegurados pela legislação regente do trabalho 

é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são 

submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes, 

é possível, em tese, o enquadramento no crime do art. 149 do Código Penal, pois 

conferido aos trabalhadores tratamento análogo ao de escravos, com a privação 

de sua liberdade e de sua dignidade, mesmo na ausência de coação direta contra a 

liberdade de ir e vir.

O acórdão fi cou assim ementado:

Ementa Penal. Redução a condição análoga a de escravo. Escravidão moderna. 

Desnecessidade de coação direta contra a liberdade de ir e vir. Denúncia recebida. 

Para confi guração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se 

prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade 

de locomoção, bastando a submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada 

exaustiva” ou “a condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas 

previstas no tipo penal. A “escravidão moderna” é mais sutil do que a do século 

XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos 

econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de 

sua dignidade tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser 

feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de 

seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito 

ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a 

sua livre determinação. Isso também signifi ca “reduzir alguém a condição análoga 

à de escravo”. Não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que confi gura 

trabalho escravo. Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e persistente, se 

atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, 

jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, é possível, em tese, 

o enquadramento no crime do art. 149 do Código Penal, pois os trabalhadores 

estão recebendo o tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de sua 
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liberdade e de sua dignidade. Denúncia recebida pela presença dos requisitos 

legais.

(Inq 3.412/AL Relator Ministro Marco Aurélio, Relatora p/ Acórdão Ministra 

Rosa Weber, julgamento 29.3.2012, Tribunal Pleno, publicação DJe-222, divulgado 

em 9.11.2012, publicado em 12.11.2012, RTJ vol-00224-01 pp-00284).

Nesse sentido, igualmente, os seguintes precedentes deste Tribunal:

Penal. Crime de redução a condição análoga à de escravo. Art. 149 do Código 

Penal. Restrição à liberdade do trabalhador não é condição única de subsunção 

típica. Tratamento subumano ao trabalhador. Condições degradantes de trabalho. 

Revaloração da prova. Fato típico.

1. O artigo 149 do Código Penal dispõe que confi gura crime a conduta de 

“reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes 

de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 

dívida contraída com o empregador ou preposto”.

2. O crime de redução a condição análoga à de escravo pode ocorrer 

independentemente da restrição à liberdade de locomoção do trabalhador, 

uma vez que esta é apenas uma das formas de cometimento do delito, mas 

não é a única. O referido tipo penal prevê outras condutas que podem ofender 

o bem juridicamente tutelado, isto é, a liberdade de o indivíduo ir, vir e se 

autodeterminar, dentre elas submeter o sujeito passivo do delito a condições 

degradantes de trabalho. Precedentes do STJ e STF.

3. A revaloração das premissas fáticas adotadas pelo próprio acórdão 

impugnado imputa o cenário desumano e degradante de trabalho e a conduta 

abusiva por parte do recorrente (alojamentos precários, ausência de instalações 

sanitárias; não fornecimento de equipamento de proteção individual; falta de 

local adequado para refeições; falta de água potável, etc.), descrevendo situação 

apta ao enquadramento no crime do art. 149 do Código Penal.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.443.133/TO, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.2.2016, DJe 29.2.2016).

Criminal. Habeas corpus. Redução a condição análoga à de escravo. 

Trancamento da ação penal. Atipicidade. Medida excepcional. Incursão 

probatória. Via eleita inadequada. Crime de ação múltipla. Constrangimento ilegal 

não evidenciado. Ordem denegada.

I. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida de índole 

excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se denote, de plano, a 

ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos 

da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa 

excludente de punibilidade, o que não se infere na espécie em apreço.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

898

II. Se a conduta descrita na denúncia, prima oculi, subsume-se ao tipo 

descrito no art. 149 do CP, não há que se falar em trancamento da ação penal 

por atipicidade, devendo ser mantido o trâmite processual para permitir que o 

Julgador, encerrada a instrução criminal e assegurado aos réus o direito à ampla 

defesa, forme a sua convicção acerca da materialidade e autoria do delito.

III. Análise mais aprofundada do tema que demandaria aprofundado exame 

do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento, 

inviável em sede de habeas corpus, remédio jurídico-processual, de índole 

constitucional, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção 

contra ilegalidade ou abuso de poder, marcado por cognição sumária e rito célere 

(Precedentes).

IV. Nos termos do consignado no acórdão a quo, o crime de redução a 

condição análoga à de escravo consuma-se com a prática de uma das condutas 

descritas no art. 149 do CP, sendo desnecessária a presença concomitante de 

todos os elementos do tipo para que ele se aperfeiçoe, por se tratar de crime 

doutrinariamente classifi cado como de ação múltipla ou plurinuclear.

VI. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (HC 239.850/PA, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 14.8.2012, DJe 20.8.2012).

Conflito de competência. Processual Penal. Crime de redução a condição 

análoga à de escravo. Art. 149 do Código Penal. Restrição à liberdade do 

trabalhador não é condição única de subsunção típica. Tratamento subumano ao 

trabalhador. Competência da Justiça Federal.

1. Para confi gurar o delito do art. 149 do Código Penal não é imprescindível a 

restrição à liberdade de locomoção dos trabalhadores, a tanto também se admitindo 

a sujeição a condições degradantes, subumanas.

2. Tendo a denúncia imputado a submissão dos empregados a condições 

degradantes de trabalho (falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene 

e alimentação), tem-se acusação por crime de redução a condição análoga à de 

escravo, de competência da jurisdição federal. (CC 127.937/GO, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28.5.2014, DJe 6.6.2014).

Anote-se, também, que o TRF/1ª Região, que serviu de paradigma ao 

TJMA, também alterou sua jurisprudência:

Penal. Processo Penal. Apelação. Redução a condição análoga à de escravo. 

Condições degradantes de trabalho. Ofensa ao postulado constitucional da 

dignidade da pessoa humana. Omissão de dados do trabalhador/segurado em 

documento público. Concurso formal. Condenação. I - Precárias condições de 

trabalho e isolamento físico dos trabalhadores comprovam o crime previsto 

no art. 149 do CP, sobretudo diante da decisão do Pleno do Supremo Tribunal 

Federal no Inq. 3.412/AL. II - No caso, o delito tipifi cado no art. 297, § 4º, do 
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CP corresponde à omissão dolosa do réu relativa aos registros de contratos 

de trabalho e/ou prestação de serviços nas CTPS de trabalhadores, os quais 

deveriam produzir efeitos perante a Previdência Social. III - Há concurso formal, 

e não continuidade delitiva, quando uma só ação produz mais de um resultado. 

IV - Apelação parcialmente provida. (ACR 0003107-08.2006.4.01.3903/PA, Rel. 

Desembargador Federal Ney Bello, Rel. Conv. Juíza Federal Maria Lúcia Gomes de 

Souza (Conv.), Terceira Turma, e-DJF1 de 10.6.2016).

Penal e Processo Penal. Redução à condição análoga à de escravo. Omitir 

informações de segurado em documento relacionado com as obrigações da 

empresa perante a previdência social. 1. A redação dada ao caput do art. 149 do 

Código Penal pela Lei n. 10.803, de 11.12.2003, apenas explicitou os elementos 

e as circunstâncias já consagradas pela jurisprudência pátria como inerentes ao 

conteúdo normativo do referido tipo penal. (Precedente da Turma). 2. Em recentes 

julgados, com suporte em conclusão do Supremo Tribunal Federal, esta Turma 

afastou a necessidade da prova da coação física ou cerceamento da liberdade de 

locomoção para a confi guração do delito tipifi cado pelo art. 149 do CP. Bastando 

que verifi que a submissão da vítima a serviços forçados ou jornada exaustiva, 

ou a condições de degradantes. Condutas, portanto, alternativas. (Precedentes 

da Turma). 3. O crime do art. 297, § 4º, do CP não exige dolo específi co. Para sua 

confi guração, basta que o empregador deixe de fazer as anotações na carteira de 

trabalho e previdência social (CTPS) do empregado. (Precedentes da Turma). 4. 

O delito do art. 297, § 4º, do CP não constitui meio para a prática do crime mais 

grave, e o do art. 149 do CP, pressuposto básico para se falar em absorção de um 

delito pelo outro. Na hipótese, não há que se falar em aplicação do princípio da 

consunção. (Precedente deste Tribunal). 5. Na hipótese, não ocorre absorção do 

crime do art. 297, § 4º, do CP (mais grave) pelo crime do art. 203, também do 

CP (frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação 

trabalhista), tendo em conta que tutelam bens jurídicos diversos (o primeiro, a fé 

pública, e o segundo, as leis trabalhistas). (Precedente deste Tribunal). 6. O sujeito 

ativo do crime do art. 297, § 4º, do CP é aquele que tem a obrigação legal de fazer 

inserir os dados do trabalhador em documentos trabalhistas e previdenciários, 

na hipótese, o proprietário da fazenda. 7. Apelação do Ministério Público Federal 

parcialmente provida. (ACR 0000449-85.2004.4.01.3901/PA, Rel. Desembargadora 

Federal Monica Sifuentes, Terceira Turma, e-DJF1 de 25.4.2016).

Registre-se, por oportuno, que, em relação à competência, incide a exceção 

prevista no art. 96, III, da CF/1988, na dicção do colendo STF (RE 398.042, 

Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 2.12.2003, DJ 

6.2.2004 pp-00038 Ement vol-02138-08 pp-01653).

Conclui-se, então, que o fundamento utilizado para absolver sumariamente 

o acusado – supressão do status libertatis – não é sufi ciente para obstaculizar 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

900

a ação penal por infração ao art. 149 do Código Penal, que prevê outras 

condutas que independem da restrição à liberdade do trabalhador, conforme 

anteriormente demonstrado.

Destacadas essas particularidades acerca do tipo penal em questão, prossigo.

No caso dos autos, a denúncia menciona os seguintes fatos, em relação à 

Fazenda Pôr-do-Sol (e-STJ fl s. 4/5):

• As condições precárias dos alojamentos: com tamanho insuficiente e 

desprovidos de banheiro;

• As irregularidades cometidas nas frentes de trabalho e alimentação: “(...) o 

intervalo para o almoço era de no máximo meia hora (...) A água para o consumo 

era proveniente de um poço que distava quase um quilômetro do local (...) Tal 

água era consumida pelos trabalhadores sem qualquer tipo de tratamento e era a 

mesma usada para lavar roupas, louças e preparar as refeições.”;

• O não-fornecimento de equipamentos de proteção individual e ferramentas 

de trabalho necessários às atividades a serem desenvolvidas: ressalte-se, 

ademais, que os pares de botas solicitados eram descontados dos salários dos 

trabalhadores;

• A falta de assistência médica e de materiais de primeiros socorros: inclusive a 

não-realização de exames médicos admissionais nos empregados;

• O sistema de servidão por dívidas:

• A retenção dolosa de salários:

• A utilização da mão-de-obra de um adolescente com apenas quinze anos de 

idade:

• A não-assinatura das Carteiras de Trabalho dos empregados;

• Além do descumprimento de diversas outras normas protetoras das relações 

trabalhistas.

A peça ministerial, baseada em Relatório do Grupo Especial de Fiscalização 

Móvel do Ministério do Trabalho – operação conjunta realizada pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal –, 

descreve detalhadamente conduta que, em tese, amolda-se, ao crime de redução 

a condição análoga à de escravo e é possível de ser imputada ao acusado.

Na fase de recebimento da denúncia não se exige prova cabal dos fatos 

delitivos, nem é o momento adequado para a profunda análise da conduta 

narrada pelo Ministério Público.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 753-903, julho/setembro 2016 901

Os elementos aqui constantes são sufi cientes para a defl agração da persecutio 

criminis, com a observância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e 

do devido processo legal.

Nesse sentido, confi ra-se o seguinte julgado do STF:

Habeas corpus. 2. Redução à condição análoga à de escravo – CP 149, caput 

e § 2º, I. 3. Alegações de falta de justa causa e reconhecimento da prescrição 

antecipada. Não ocorrência e inadmissibilidade. 4. Satisfeitos os requisitos do 

CPP 41 e não comprovadas, de plano, atipicidade, incidência de causa extintiva 

de punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, inviável 

trancar-se a ação penal. Inadmissível a prescrição punitiva em perspectiva, 

projetada, virtual ou antecipada à míngua de previsão legal. Jurisprudência 

reafi rmada no RE 602.527/RS. 5. Precedentes. 6. Ordem denegada. (HC 102.439/

MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11.12.2012, 

Acórdão Eletrônico DJe-028 divulgado em 8.2.2013, publicado em 13.2.2013).

No mesmo diapasão:

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de redução 

à condição análoga à de escravo. Inépcia da inicial acusatória não evidenciada. 

Presença dos requisitos do art. 41 do CPP. Denúncia genérica. Demonstração da 

mínima correlação dos fatos delituosos com a atividade do acusado. Recurso 

desprovido.

1. A jurisprudência dos tribunais superiores admite o trancamento do inquérito 

policial ou de ação penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, 

sem o revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de 

autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da 

punibilidade, o que não se observa neste caso. Precedentes.

2. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os 

requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça 

acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e 

com todas as suas circunstâncias de maneira a individualizar o quanto possível 

a conduta imputada, bem como sua tipifi cação, a fi m de viabilizar a persecução 

penal e o contraditório pelo réu. Precedentes.

3. In concreto, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 

41 do CPP, porquanto descreve que o ora recorrente, na qualidade de sócio 

administrador da empresa RMS Engenharia, teria reduzido trabalhadores 

contratados para a realização das obras no trecho da malha ferroviária de Castelo 

do Piauí a Crateús-CE à condição análoga à de escravo, o que confi gura, prima 

oculi, a prática do crime descrito no art. 149 do Estatuto Repressor Penal. A peça 

exordial expôs o fato criminoso atribuído ao réu, tendo sido apresentada prova a 

corroborar a convicção acusatória do Parquet.
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Por certo, no dispositivo legal alhures mencionado são previstas condutas 

alternativas que, isoladamente, subsumem-se ao crime de redução a condição 

análoga à de escravo. Trata-se, em verdade, de crime plurissubsistente, tendo sido 

atribuída ao réu o verbo “sujeitar alguém a condições degradantes de trabalho”.

4. A denúncia genérica caracteriza-se pela imputação de vários fatos típicos, 

genericamente, a integrantes da pessoa jurídica, sem delimitar, minimamente, 

qual dos denunciados teria agido de tal ou qual maneira. Patente, pois, que a 

criptoimputação da denúncia genérica vulnera os princípios constitucionais da 

ampla defesa e do contraditório, bem como a norma extraída do art. 8º, 2, “b” e 

“c”, da Convenção Americana de Direitos Humanos e do art. 41 do CPP, haja vista a 

indevida obstaculização do direito conferido ao acusado de preparar dignamente 

sua defesa. Por conseguinte, imprescindível explicitar o liame do fato descrito 

com a pessoa do denunciado, malgrado a desnecessidade da pormenorização 

das condutas, até pelas comuns limitações de elementos de informações 

angariados nos crimes societários, por ocasião do oferecimento da denúncia, 

sob pena de inviabilizar a persecução penal nesses crimes. A acusação deve 

correlacionar com o mínimo de concretude os fatos delituosos com a atividade 

do acusado, não sendo sufi ciente a condição de sócio da sociedade, sob pena de 

responsabilização objetiva. Precedentes.

5. Em verdade, a denúncia não é genérica, enquadrando-se como geral, 

porquanto imputou o mesmo fato delituoso aos dois sócios administradores 

da sociedade, independentemente das condutas específicas efetivamente 

exercidas pelos denunciados. Descabe argumentar no sentido da inépcia, por ser 

certo e induvidoso o fato atribuído. A comprovação da conduta de cada um dos 

agentes é matéria de prova, e constitui requisito de validade do processo (pressuposto 

processual).

6. Hipótese na qual o recorrente, juntamente com o correú Rodrigo dos 

Santos Fortes, figura no contrato social da empresa Frota Fortes Engenharia 

Ltda, que adotou nome de fantasia RMS Engenharia, como sócio gerente, 

representante judicial e extrajudicial e administrador da referida pessoa jurídica. 

Além disso, como sócio-diretor, o recorrente assinou contratos de trabalho, 

rescisões contratuais e pedidos de demissão dos trabalhadores, fi gurando em 

tais documentos como “empregador”. Mais que simples sócio, o recorrente era 

administrador da sociedade empresária, sendo responsável direto pelos contratos 

de trabalho, o que denota concreta vinculação da atividade administrativa 

exercida por ele com o crime descrito na exordial.

7. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta 

delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. 

Mister se faz consignar que provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria 

do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. 

Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos 

de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado 
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o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que 

o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus 

accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa 

causa para o exercício da ação penal.

8. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação 

penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a 

materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios 

dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.

9. Recurso desprovido. (RHC 64.073/PI, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta 

Turma, julgado em 28.6.2016, DJe 3.8.2016).

Destaco, por fi m, que os elementos constantes nos autos dispensam, nesta 

fase processual, o revolvimento do material fático-probatório, afastando a 

incidência da Súmula 7/STJ. Necessária, apenas, a revaloração superfi cial dos 

fatos exaustivamente descritos pelo Tribunal a quo, para se reconhecer, em tese, 

a adequação da conduta praticada pelo recorrido ao tipo penal do art. 149 do 

Código Penal, para fi ns de recebimento da denúncia e apuração da acusação.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial, para, afastada a 

atipicidade da conduta, receber a denúncia e determinar o prosseguimento da 

ação penal intentada contra Marcelo Testa Baldochi.

É como voto.




