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EMENTA

Habeas corpus. Homicídio. Dolo eventual. Motivo fútil. 

Compatibilidade. Racha. Exclusão da qualifi cadora. Possibilidade.

1. Motivo fútil corresponde a uma reação desproporcional do 

agente a uma ação ou omissão da vítima. No caso de “racha”, tendo em 

conta que a vítima (acidente automobilístico) era um terceiro, estranho 

à disputa, não é possível considerar a presença da qualifi cadora de 

motivo fútil, tendo em vista que não houve uma reação do agente a 

uma ação ou omissão da vítima.

2. A qualifi cadora de motivo fútil é incompatível com o dolo, 

tendo em vista a ausência do elemento volitivo.

3. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício, de modo a 

excluir a qualifi cadora de motivo fútil.

ACÓRDÃO

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

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

prosseguindo no julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro 

Sebastião Reis Júnior não conhecendo do pedido, concedendo, contudo, ordem 

de ofício, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha 

Palheiro e Rogerio Schietti Cruz, e o voto da Sra. Ministra Maria Th ereza de 

Assis Moura não conhecendo da impetração, por unanimidade, não conhecer 

do pedido, concedendo, contudo, por maioria, ordem de ofício, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, que lavrará o acórdão. Vencidos, em 
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parte, o Sr. Ministro Relator e a Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura. 

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria Th ereza de Assis Moura, 

Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro 

Relator quanto ao desconhecimento da ordem.

Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os Srs. Ministros 

Antonio Saldanha Palheiro e Rogerio Schietti Cruz, quanto à concessão da 

ordem de ofício.

Brasília (DF), 19 de abril de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator p/ acórdão

DJe 16.5.2016

RELATÓRIO

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

recurso, com pedido liminar, impetrado em favor de Th iago da Matta Rossi Faria, 

apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos delitos 

tipifi cados no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, c/c o art. 28, caput, da Lei n. 

11.343/2006.

Irresignada com a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso 

em sentido estrito, pleiteando, dentre outras alegações, o afastamento da 

qualifi cadora de motivo fútil, ante sua incompatibilidade com o dolo eventual. 

O reclamo defensivo restou improvido, sendo declarada, de ofício, a extinção 

da punibilidade da infração disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Sustenta a defesa, em síntese, que a qualifi cadora do motivo fútil, além 

de ser incompatível com o dolo eventual, não encontra adequação típica com 

relação à forma com que o delito foi praticado pelo paciente, Ou seja, a ideia 

do motivo fútil como causa de exasperação da pena tem como ínsito tratar-se de uma 

desproporcional reação a uma provocação, e não de uma forma de ser da própria ação 

ou omissão caracterizadoras da infração, que no caso se consubstanciaria, segundo a 

r. decisão de pronúncia, na circunstância de o Paciente conduzir seu veículo em alta 

velocidade e supostamente disputando um “racha”. (...) Vê-se, pois, que a circunstância 

considerada na r. decisão de pronúncia, qual seja, o fato de o Paciente conduzir seu 
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veículo em alta velocidade e supostamente disputando um “racha”, não se subsume 

à fi gura típica prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, que trata da 

desproporcional reação a uma provocação da vítima e que legitima a exasperação da 

pena do agente que demonstra frieza de ânimo e perversidade (fl . 15).

Dessa forma, requer a concessão da ordem para determinar o afastamento 

da qualifi cadora do motivo fútil.

Às fl s. 55/57, foi acostada aos autos petição defensiva, a qual informava 

que, em virtude da redesignação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri 

para 2.6.2015, tonava-se prejudicada a análise do pedido liminar.

As informações foram prestadas às fl s. 65/66, 68/82, 105/107, 109/111 e 

113.

O Ministério Público Federal manifestou-se, às fl s. 85/94, pela denegação 

da ordem.

As últimas informações prestadas dão conta de que o feito está em fase de 

instrução processual.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Ressalvada pessoal compreensão 

diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ 

quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão 

criminal (HC 213.935/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe de 

22.8.2012; e HC 150.499/SP, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, DJe de 27.8.2012, assim alinhando-se a precedente do Supremo 

Tribunal Federal (HC 104.045/RJ, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 

DJe de 6.9.2012).

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

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

passo a examinar.

Com relação ao tema trazido para análise, assim manifestou-se a Corte 

estadual (fl s. 36/38):

No que tange ao afastamento da qualifi cadora, não assiste razão ao recorrente, 

pois nada impede que, agindo por motivo fútil, possa o agente assumir o risco de 

produzir o resultado.
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O dolo do agente, direto, indireto, ou eventual não se confunde com o motivo 

que ensejou a conduta, sendo certo que o recorrente pode ter praticado o crime 

por leviandade, e, ao mesmo tempo, ter assumido o risco de atingir o resultado 

fatal, não se afi gurando, em princípio, a apontada incompatibilidade.

E, corroborando o entendimento pela compatibilidade do dolo eventual com 

o motivo fútil, colaciono-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, 

em que foi analisada situação semelhante, envolvendo acidente automobilístico:

(jurisprudência)

A ocorrência desta circunstância fática, bem como a veracidade desta 

prova oral deverá ser valorada pelo r. Conselho de Sentença, eis que para fi ns 

de pronúncia não se encontrou nos autos nada que revela-se a manifesta 

improcedência dos relatos.

Neste sentido:

(jurisprudência)

Em suma, a pronúncia foi muito bem lançada, havendo um exame em 

profundidade adequada para aquele momento processual, devendo ser mantida 

na íntegra.

Há de se pontuar, inicialmente, que a insurgência defensiva deve ser apreciada 

sob dois prismas, o primeiro, relativo à incompatibilidade da qualifi cadora com 

o dolo eventual e o segundo, referente à falta de correspondência da adequação 

típica com os fatos, onde imputada a forma qualifi cada do delito de homicídio, 

pelo motivo fútil, praticado sob dolo eventual.

Do julgado acima colacionado, extrai-se que não foi enfrentada pela Corte 

local a questão relativa à falta de correspondência da adequação típica com 

os fatos imputados, pois racha não seria motivo fútil. Nada destaca o julgado 

quanto a poder ser a forma de cometimento da conduta em si geradora do 

motivo fútil - sem vinculação necessária à desproporcional reação.

Também percebe-se que não constam dos autos notícias acerca da oposição 

dos competentes embargos de declaração voltados à discussão da matéria, 

notadamente, sob este específi co enfoque.

Desta feita, a única conclusão a que se pode chegar é de que a questão, da 

forma como posta no presente writ, não foi objeto de apreciação pela Corte 

estadual, razão pela qual a sua análise implicaria hipótese de vedada supressão 

de instância. Neste sentido:

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

conhecimento do writ. Crime de furto qualifi cado pelo rompimento de obstáculo. 
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Exame pericial não realizado. Inexistência de justifi cativas para a não realização 

do exame. Constrangimento ilegal evidenciado. Afastamento da qualifi cadora. 

Dosimetria. Redimensionamento da pena. Matéria analisada pela Corte Estadual 

sob enfoque distinto daquele pretendido no writ. Supressão de instância. Falsa 

identidade e maus antecedentes. Conduta típica. Habeas corpus não conhecido. 

Ordem concedida de ofício.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, 

ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a 

constatação de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da 

qualifi cadora da rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código 

Penal, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua 

substituição por outros meios probatórios somente se não existirem vestígios 

ou tenham esses desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não 

permitirem a confecção do laudo.

3. Ainda que a matéria de fundo tenha sido apreciada pela Corte estadual, se o 

enfoque dado no acórdão impugnado for diverso daquele deduzido na pretensão 

defensiva, o tema não comporta exame sob pena de configuração da vedada 

supressão de instância.

4. A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição 

adotada pelo Supremo Tribunal Federal, fi rmou a compreensão de que a conduta 

de atribuir-se falsa identidade, para ocultar maus antecedentes, caracteriza o 

crime do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para afastar 

a qualifi cadora do rompimento de obstáculo, reduzindo as penas do delito de 

furto para 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa.

(HC 254.645/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

13.10.2015, DJe 3.11.2015)

Conquanto tenha a origem analisado a questão referente ao afastamento 

da qualifi cadora, não a realizou sob o prisma da adequação típica para a conduta 

de racha, razão pela qual a matéria não comporta apreciação deste Tribunal, sob 

pena de incidência em vedada supressão de instância.

No que tange à incompatibilidade entre a qualifi cadora do motivo fútil e o 

dolo eventual, o entendimento desta Corte posiciona-se no sentido de que, em 

princípio, os institutos subsistem quando conjugados. Confi ram-se:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. 1. Tribunal do 

Júri. Dolo eventual e qualifi cadoras do homicídio. Ausência de incompatibilidade. 
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Decote que depende da manifesta improcedência. Não verifi cação. Motivo fútil 

e recurso que difi cultou a defesa da vítima. Brincadeira de roleta russa. Análise 

que incumbe aos jurados. 2. Incidência dos Verbetes nos 283/STF e 7/STJ. Não 

ocorrência. Ausência de reexame fático e probatório. Surpresa e futilidade. 

Competência do Conselho de Sentença. 3. Crime de porte de arma de fogo. 

Prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Ocorrência. Art. 109, 

IV, c/c o art. 115, do CP. 4. Agravo regimental improvido. Reconhecimento da 

extinção da punibilidade, apenas quanto ao crime de porte de arma.

1. É pacífi co na doutrina e na jurisprudência que as qualifi cadoras dos crimes 

dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas 

do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência 

do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao 

julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta 

improcedência, manter as qualifi cadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença 

proferir manifestação acerca do tema.

2. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualifi cadoras, 

incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, 

porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. Assim, 

não há se falar em incidência do Enunciado n. 283/STF nem do Verbete n. 7/STJ, 

pois, exatamente por não ser possível revolver fatos e provas na via eleita, é que 

devem as qualifi cadoras ser remetidas ao crivo do Tribunal do Júri. Com efeito, 

cabe ao Conselho de Sentença aferir se havia ou não vontade de surpreender a 

vítima, bem como se o crime foi praticado por motivo fútil.

3. Verificado o implemento do lapso prescricional necessário ao 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em 

abstrato, deve ser declarada extinta a punibilidade do agravante, apenas no que 

concerne ao delito de porte de arma, conforme disciplina o art. 109, inciso IV, c/c o 

art. 115, ambos do Código Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Reconhecimento da extinção 

da punibilidade, apenas quanto ao delito de porte de arma, pela prescrição da 

pretensão punitiva com base na pena em abstrato.

(AgRg no REsp 1.078.147/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, 

julgado em 12.11.2013, DJe 20.11.2013)

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no recurso especial. Divergência 

jurisprudencial. Art. 255/RISTJ. Inobservância. Pronúncia. Excesso de linguagem. 

Inocorrência. Dolo da conduta. Reexame fático e probatório. Impossibilidade. 

Súmula 7/STJ. Dolo eventual e qualifi cadoras do homicídio. Compatibilidade. 

Agravo regimental a que se nega provimento.

1. Deve ser negado seguimento ao recurso especial, interposto com amparo 

na alínea “c” do permissivo constitucional, se não evidenciadas as circunstâncias 

que identifi quem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do artigo 
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255, § 2º, do RISTJ, mediante a realização do necessário cotejo analítico entre os 

paradigmas e o aresto recorrido.

2. Não há falar em excesso de linguagem na hipótese em que a decisão de 

pronúncia limita-se a fi rmar a existência dos requisitos mínimos para admitir 

a acusação e remeter o julgamento ao Tribunal do Júri, evidenciando o seu 

convencimento no sentido de ter havido homicídio doloso (materialidade), 

praticado pelo recorrente (autoria), com apoio exclusivo no acervo fático-

probatório, sem qualquer extrapolação do judicium accusationis, não havendo 

falar em nulidade qualquer.

3. No que tange ao pleito de desclassificação para o delito de homicídio 

culposo na direção de veículo automotor, o recorrente pretende, em verdade, 

rediscutir o dolo da sua conduta, o que demandaria, necessariamente, o reexame 

dos fatos e das provas produzidas nos autos, procedimento este que encontra 

óbice na exegese do Enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

4. Esta Corte sufragou entendimento no sentido de que “são compatíveis, em 

princípio, o dolo eventual e as qualificadoras do homicídio”. (HC 58.423/DF, Rel. 

Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, DJ 25.6.2007). Incidência do óbice constante no 

Enunciado 83 da Súmula desta Corte.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.349.051/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 20.8.2013, DJe 3.9.2013)

Ademais, em observância à jurisprudência desta Corte e, ainda, de acordo 

com os bem lançados fundamentos ministeriais, A decisão de pronúncia só deve 

afastar a qualifi cadora do crime doloso contra a vida se totalmente divorciada do 

conjunto fático-probatório dos autos. Cuida-se de juízo de admissibilidade em que se 

examina a presença de indícios de autoria, do contrário, incidir-se-ia em usurpação de 

competência do Tribunal do Júri (fl . 92).

Com efeito, a apreciação e eventual afastamento das qualifi cadoras caberá, 

oportunamente, ao Conselho de Sentença, afastando-se, assim, o risco de 

julgamento antecipado do mérito da causa.

Ante o exposto, voto por não conhecer do habeas corpus.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Refere-se a hipótese concreta 

à decisão da Justiça paulista que, ao pronunciar o paciente pelo crime de 

homicídio, assim o fez incluindo a qualifi cadora prevista no art. 121, § 2º, II – 

motivo fútil.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

914

A questão que chama minha atenção, no caso, refere-se à inclusão da 

qualifi cadora, considerando-se que estamos diante de um homicídio culposo 

– a morte decorreu de acidente automobilístico, quando, segundo a denúncia, 

o paciente participava de um “racha” (chocou-se com o outro veículo que 

participava do racha, atravessou a pista e atingiu o veículo em que se encontrava 

a vítima).

Por se tratar de crime culposo, em que o paciente teria agido com dolo 

eventual por ter assumido o risco de produzir o resultado morte, a dúvida que 

surge é se é com ele é compatível a qualifi cadora prevista no art. 121, § 2º, II – 

motivo fútil.

O Relator, citando precedentes da Casa, entendeu que, em tese, é sim 

possível a convivência do homicídio doloso com a qualifi cadora motivo fútil 

e que a eventual exclusão dessa qualifi cadora deve ser reservada ao júri. Assim 

pensando, concluiu no sentido de não conhecer do habeas corpus.

Pedindo vênia, entendo de forma dmOTIVO FÚTIL CORiferente. E 

assim o faço por dois motivos.

No caso concreto, como já explicitado, o homicídio decorre de um acidente 

automobilístico, em que não havia nenhuma relação entre o paciente e a vítima. 

A vítima nem era quem praticava o “racha” com o paciente, era um terceiro que 

trafegava por perto naquele momento e que, por um dos azares do destino, viu-

se atingido pelo acidente que envolveu o paciente.

Não há, portanto, no caso, motivo fútil. Quando, a meu ver, o legislador 

quis se referir a motivo fútil, fê-lo tendo em mente uma reação desproporcional 

ou inadequada do agente quando cotejado com a ação ou omissão da vítima; 

uma situação, portanto, que pressupõe uma relação direta, mesmo que tênue, 

entre agente e vítima.

No caso não há essa relação. Não havia nenhuma relação entre paciente e 

vítima. O paciente não reagiu a uma ação ou omissão da vítima (um esbarrão 

na rua, uma fechada de carro, uma negativa a um pedido). Não há aqui motivo 

fútil, banal, insignifi cante. Estamos diante de um acidente cuja causa foi um 

comportamento imprudente do agente, comportamento este que, como já dito, 

não foi resposta a ação ou omissão da vítima.

Na verdade, o que também afastaria a qualifi cadora é que não há nenhum 

motivo.

Não vejo, portanto, como incluir na espécie a qualifi cadora prevista no § 2º, 

II, do art. 121 do Código Penal.
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E também entendo aqui incompatível com o dolo eventual a qualifi cadora 

de motivo fútil.

O simples fato de o paciente ter, em tese, assumido o risco de que com o 

seu comportamento – direção agressiva e em velocidade acima da compatível 

com a via – poderia atingir a um terceiro não pode implicar a qualifi cadora em 

questão.

Aqui, pertinentes são as razões trazidas pelo então Desembargador Jorge 

Mussi por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 1998.016445-1, em 

hipótese em tudo semelhante ao presente (acidente automobilístico), razões 

estas que adoto neste momento:

[...]

Sabe-se ainda que os motivos de um crime se determinam em face das 

condicionantes do impulso criminógeno que infl uem para formar a intenção de 

cometer o delito, intenção que, frise-se, não se compatibiliza com o dolo eventual 

ou indireto, onde não há o elemento volitivo.

GALDINO SIQUEIRA, apoiado em LISZT, doutrina:

Não são expressões sinônimas - intenção criminosa e voluntariedade. 

A vontade do homem aplicada à ação ou inação constitutivas da infração 

penal é a voluntariedade; a vontade do agente aplicada às conseqüências 

lesivas do direito é intenção criminosa. Em todas as infrações penais 

encontram-se voluntariedade. Em todos, porém, não se vislumbra 

a intenção criminosa. Os crimes em que não se encontra a intenção 

criminosa são os culposos e os praticados com dolo indireto, não obstante 

a voluntariedade da ação nas duas modalidades (Souza Neto, O Motivo e o 

Dolo, Freitas Bastos, 1949, p. 17) (RJTJSP 46/303).

De acordo com o entendimento da jurisprudência pátria, que como luva se 

adequa ao caso em tela:

Se o agente não quis o resultado morte, mas apenas assumiu o risco 

de produzi-lo, a qualificadora da futilidade se desnatura, porque o seu 

reconhecimento implica um juízo de valoração, só admissível, em tese, no dolo 

direto (RT 517/302).

Recentemente, este Tribunal, por esta Segunda Câmara Criminal, também 

adotou o entendimento de que “tanto o motivo fútil quanto a surpresa são 

incompatíveis com o dolo eventual”, por “ausente o elemento volitivo” (corpo do 

acórdão do RCR 96.010284-1, de Rio Negrinho, Rel. Des. José Roberge, julgado em 

4.3.1997).
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De mais a mais, motivo fútil, segundo NELSON HUNGRIA, é aquele que “(...) 

‘pela sua mínima importância, não é causa sufi ciente para o crime’. A futilidade 

deve ser apreciada segundo quod plerumque accidit.

O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou 

inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de 

que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o 

motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai 

até a insensibilidade moral (“Comentários ao Código Penal”, Vol. V, 5ª ed., 

Forense: Rio de Janeiro, 1979, p. 164).

Consoante lição de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO:

Motivo fútil é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, 

desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista 

a sensibilidade moral média. O motivo fútil envolve maior reprovabilidade 

(e, pois, maior culpabilidade), por revelar perversidade e maior intensidade 

no dolo com que o agente atuou (“Lições de Direito Penal”, 7ª ed., Forense: 

Rio de Janeiro, p. 53).

Já no dizer de CELSO DELMANTO:

É fútil o homicídio praticado por motivo insignifi cante, sem importância, 

totalmente desproporcionado em relação ao crime, em vista de sua 

banalidade. Entendemos que a ausência de motivos não pode equivaler 

à futilidade do motivo. Quanto ao motivo injusto, ele pode ou não ser fútil, 

pois a injustiça, só por si, não indica a futilidade. Lembre-se que o motivo 

fútil, para qualifi car, precisa ter conexão imediata com o homicídio (“Código 

Penal Comentado”, 4ª ed., Renovar: Rio de Janeiro, 1998, p. 220).

Ora, dizer-se que o paciente assumiu o risco de ocasionar o evento morte 

denunciado por motivo fútil, porque impelido pelo “prazer do perigo”, além 

de ser por demais subjetivo, não se coaduna com os conceitos doutrinários 

colacionados e não encontra amparo nos elementos de prova, traduzindo-se em 

mera criação do órgão acusador.

Nesses termos o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

- A imputação penal não pode ser o resultado da vontade pessoal e 

arbitrária do acusador. O Ministério Público, para validamente formular 

a denúncia penal, deve ter por suporte uma necessária base empírica, a 

fi m de que o exercício desse grave poder-dever não se transforme em um 

instrumento de injusta persecução estatal. O ajuizamento da ação penal 

condenatória supõe a existência de justa causa, que se tem por inocorrente 
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quando o comportamento atribuído ao réu “nem mesmo em tese constitui 

crime, ou quando, confi gurando uma infração penal, resulta de pura criação 

mental da acusação” (RF 150/393, Rel. Min. Orozimbo Nonato).

- O abuso de poder no oferecimento da denúncia, desde que inexista 

qualquer incerteza objetiva em torno dos fatos subjacentes à instauração 

da persecução penal, revela-se suscetível de controle jurisdicional pela via 

do habeas corpus (HC n. 70.763/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j em 

28.4.1994 - RTJ 165/877).

Pelo exposto, e por tratar-se de matéria de direito, a qualifi cadora do motivo 

fútil deve ser afastada, pois, de um exame perfunctório do processado verifi ca-se 

que, além de nem de longe restar caracterizada na espécie, não se compatibiliza 

com o dolo eventual, estando-se, nesse caso, diante de evidente excesso de 

acusação.

Em situações semelhantes, já decidiu desse modo tanto este Tribunal 

(REsp n. 1.277.036, Ministro Jorge Mussi) quanto o Supremo Tribunal Federal 

(HCs n. 111.442, Ministro Gilmar Mendes, e 95.136, Ministro Joaquim 

Barbosa), sendo que a única diferença foi a qualifi cadora excluída – aqui, a do 

inciso II, § 2º, do art. 121; lá, a do inciso IV do mesmo parágrafo e artigo.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator e aos que pensam em contrário, 

entendo ser o caso de não se conhecer da impetração, mas se conceder a ordem de 

ofício, de modo a excluir a qualifi cadora de motivo fútil.

HABEAS CORPUS N. 312.561-SP (2014/0340009-8)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Marina Silva Reis

Advogado: Marina Silva Reis

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Adriana Telini Pedro (preso)

Advogado: André Santos Rocha da Silva
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EMENTA

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Não 

cabimento. Execução criminal. Expedição da guia de execução 

provisória da pena condicionada à prisão. Peculiaridades do caso em 

apreço que conduzem à possibilidade. Writ não conhecido. Ordem 

concedida de ofício.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a 

Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização 

crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua 

admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela 

via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da 

ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. Esse entendimento 

objetivou preservar a utilidade e a efi cácia do writ of mandamus, que é 

o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade 

individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, 

garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2. Inicialmente, em virtude de um primeiro decreto condenatório 

expedido pelo juízo de primeiro grau, expediu-se guia de recolhimento 

provisória em 11.9.2009, remetendo-se à Vara de Execuções Criminais, 

vindo a paciente ser presa preventivamente na oportunidade.

3. Posteriormente, a mencionada sentença foi anulada, sobrevindo 

nova condenação, desta vez em patamar inferior àquela primeira, 

fi xando-a no patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão.

4. Permaneceu presa 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, sem prejuízo 

da remição, pois trabalhou na unidade prisional. Encontra-se liberta 

há mais de 2 (dois) anos e possivelmente ressocializada. Inviabilidade 

de exercer o direito à progressão de regime ou aplicação da detração 

pelo juízo de execuções criminais.

5. Malgrado não se desconheça o teor do art. 105 da Lei de 

Execuções Penais, segundo o qual a expedição da carta de sentença 

está condicionada ao recolhimento à prisão do condenado à pena 

privativa de liberdade, verifica-se, in casu, ser manifestamente 

desproporcional e desnecessária a colocação da paciente em cárcere, 

notadamente quando, à época da impetração (17.12.2014), cumpriu-
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se aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco) meses da pena imposta, 

sendo indeferido o requerimento por demasiado apego à formalidade 

estampado pelo juízo de piso.

6. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já determinou 

a expedição de guia de execução sem a prisão do condenado, para 

possibilitar a análise de pedido de detração pelo Juízo das Execuções 

(HC n. 119.153/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática 

de 28.10.2013).

7. Impossibilidade de se perfazer, nesse momento, a 

cognoscibilidade da detração penal propriamente dita e, por 

conseguinte, eventual análise da progressão de regime, porque seria 

necessário o reexame de fatos e provas, somado ao fato de não ter sido 

apreciado pelas circunstâncias ordinárias, culminando em indevida 

supressão de instância.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício 

para que seja expedida a guia de recolhimento provisória em prol da 

paciente, devendo, ainda, o Juízo de Origem analisar eventual detração 

e progressão de regime em favor da paciente.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do habeas corpus, concedendo, contudo, por maioria, 

ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencido o Sr. 

Ministro Nefi  Cordeiro. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio 

Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Sustentou oralmente o(a) Adv(a). André Santos Rocha da Silva, pela parte 

paciente: Adriana Telini Pedro

Brasília (DF), 19 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 13.6.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de habeas corpus 

substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de 

Adriana Telini Pedro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo.

Consta dos autos que, após sentença condenatória anulada pelo Tribunal 

de Justiça (e-STJ fl s. 41/45), novo título foi proferido, em 16.7.2012, sendo 

a paciente condenada por infração ao art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, ambos 

do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida 

inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa.

Interpostas apelações por ambas as partes, sobreveio acórdão para negar 

provimento ao apelo ministerial e prover parcialmente o defensivo, tão somente 

para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (e-STJ 

fl s. 46/56). Então, a defesa interpôs recurso especial não admitido e sucedido 

pelo agravo de instrumento, em processamento nesta Corte. Foi certifi cado o 

trânsito em julgado para o Ministério Público.

A paciente foi presa em 24.3.2009 e solta em 22.8.2012, em razão de 

ordem concedida no Habeas Corpus n. 187.930/SP, julgado pela 6ª Turma do 

STJ, sendo certo que permanece em liberdade até a presente data.

Diante desse quadro fático, a impetrante requereu a expedição de guia 

provisória, para fi ns de apreciação dos benefícios de progressão de regime e 

detração penal, uma vez que esteve custodiada cautelarmente. O pedido foi 

indeferido pelo juízo das execuções, ante a falta da prisão (fl . 133).

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de Origem, cuja 

ordem foi denegada em acórdão juntado às fl s. 147/150.

No presente writ, argumenta que a paciente permaneceu custodiada por 

3 anos e 5 meses, sem prejuízo da remição, pois trabalhou na unidade prisional, 

livrando-se do decreto prisional tão somente em razão da ordem concedida, por 

esta Corte, nos autos de Habeas Corpus n. 187.930, sob a relatoria do eminente 

Ministro Og Fernandes.

Alega ser cabível a detração penal e o cumprimento do restante da pena 

em regime aberto antes do trânsito em julgado, nos termos da Súmula n. 716 do 

Supremo Tribunal Federal. Destaca as condições pessoais favoráveis.
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Sobre a expedição da guia de execução provisória, a defesa aduz que não 

faz sentido condicioná-la à prisão da paciente, ainda que no regime semiaberto.

Por outro lado, ressalta a existência de guia de execução provisória relativa 

à sentença condenatória anulada.

Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela expedição da guia de execução 

provisória ou pelo aditamento da guia já expedida, bem como pela aplicação da 

detração penal e modifi cação do regime inicial de cumprimento da pena para o 

aberto.

A liminar foi indeferida pelo Ministro Ericson Maranho (e-STJ fls. 

165/167).

As informações foram prestadas pelo Juízo de Primeiro Grau (e-STJ fl s. 

170/171), bem como pela Corte Estadual (e-STJ fl s. 175/176).

O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem 

(e-STJ fl s. 197/206).

Ofício emanado da Pretória Corte, sob a Relatoria do eminente Ministro 

Celso de Mello, solicitando informações acerca do presente feito.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): O Supremo Tribunal 

Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de 

Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a 

restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação 

pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de 

ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar 

a utilidade e a efi cácia do writ of mandamus, que é o instrumento constitucional 

mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por 

ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento 

requer.

Assim, em princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo de 

recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao 

exame da insurgência, para verifi car a existência de eventual constrangimento 

ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
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A presente impetração objetiva a imediata expedição da guia de 

recolhimento provisória em prol da paciente, diante da excepcionalidade da 

hipótese em apreço. Nas razões inaugurais deste remédio heróico, aduziu-se em 

favor da paciente que, num primeiro momento, a paciente foi condenada a pena 

de 12 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, a guia de recolhimento 

provisória foi expedida e enviada ao Juiz das Execuções Criminais, ocasião em 

que permaneceu presa, em 24.3.2009.

Em continuidade, narra que a sentença foi anulada, sendo proferido novo 

decreto condenatório, desta vez à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em 

regime fechado, razão pela qual requereu que a primeira guia fosse aditada 

ou, ainda, fosse expedida outra de acordo com a nova pena imposta, o que 

não ocorreu, sendo a paciente solta por ordem proferida no Habeas Corpus n. 

187.930, desta Corte, em 22.8.2012.

No mais, considerando que permaneceu presa 3 (três) anos e 5 (cinco) 

meses, sem prejuízo da remição, pois trabalhou na unidade prisional, afi rma que 

a negativa de expedição da guia provisória da pena está impedindo o direito da 

paciente requerer a progressão de regime que faz jus ou aplicação da detração 

pelo juízo de execuções criminais, mormente em função de o recurso pendente 

ser da defesa, recurso especial e agravo de instrumento, motivo pelo qual haveria 

trânsito em julgado para a acusação.

Por fi m, sinalizou que há mais de 2 (dois) anos se encontra solta e está 

totalmente ressocializada, refazendo sua vida da forma mais lícita possível, 

não havendo sentido mantê-la sob cárcere novamente, ainda que em regime 

semiaberto, fazendo jus a progressão de regime aberto ou aplicação da detração 

penal, como aduzido.

Diante tais circunstâncias, requereu ao juízo da 2ª Vara Criminal de Franca 

a expedição da guia provisória de execução da pena. O juízo de piso, contudo, 

indeferiu o pedido, nos seguintes termos (e-STJ fl . 133):

A expedição de guia de execução provisória para ré que esteja solta afronta 

o princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no inciso LVII do 

artigo 5º da Constituição Federal.

Ato seguinte, sob a alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento, ante 

o indeferimento do requerimento formulado ao juízo de origem, impetrou-se 

habeas corpus junto à Corte Estadual de São Paulo, sendo, no entanto, denegada 

a ordem.
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Já no âmbito deste Tribunal da Cidadania, o relator originário, eminente 

Ministro Ericson Maranho, indeferiu o pleito liminar, solicitando as informações 

de praxe à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau.

O juízo de piso, na linha da decisão exarada quando do indeferimento 

da pretensão da paciente, em sede de informações, assinalou que “o pedido de 

expedição de guia provisória foi indeferido em virtude da ré não se encontrar 

recolhida por este processo.”

Em informações prestadas pelo Tribunal de Justiça a quo, asseverou o 

douto relator (e-STJ fl s. 175/176):

Com relação à expedição da guia provisória, o pedido não merece deferimento. 

É que conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar, a guia de 

recolhimento, seja provisória, seja defi nitiva, somente poderá ser encaminhada 

ao juízo das execuções com o cumprimento do mandado de prisão (Normas de 

Serviço dos Ofícios de Justiça, Capítulo V, Seção I, item 30, alínea “a”).

Compulsando-se o caderno processual, observa-se que, a despeito de a 

paciente fazer jus à detração penal e, consequentemente, à progressão de regime, 

encontra-se impossibilitada de receber tais benefícios, visto a inexistência de 

guia de recolhimento provisório, o que caracteriza fl agrante ilegalidade.

Nesse caminhar, por força do artigo 654, § 2º, do Código de Processo 

Penal, constitui-se dever do magistrado conceder, de ofício, a ordem de habeas 

corpus quando verifi car que alguém está sofrendo coação ilegal em sua liberdade 

de locomoção.

Desta feita, revela-se patente a possibilidade de analisar o feito.

Ab initio, cumpre registrar que, a rigor, a guia de execução provisória da 

pena não encontra-se atrelada ao trânsito em julgado da sentença condenatória, 

consoante assentado no Verbete n. 716 de Súmulas do Pretório Supremo 

Tribunal Federal.

Sob essa linda de raciocínio, é fi rme o entendimento desta Corte Superior, 

ex vi:

Execução penal. Habeas corpus. Carta de recolhimento provisório. 1. Matéria 

não analisada pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Não conhecimento 

da presente impetração. Flagrante ilegalidade existente. Conhecimento. 

Possibilidade. 2. Condenação. Guia de execução provisória. Não expedição pelo 

juiz. Constrangimento ilegal. Ocorrência. Súmula n. 716 do STF. 3. Ordem não 

conhecida. Habeas corpus concedido de ofício.
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1. Em que pese o colegiado do Tribunal de origem não ter examinado a 

questão objeto desta impetração, tratando os autos de fl agrante ilegalidade, 

pode-se apreciar a matéria nesta Corte Superior. Precedentes.

2. Nos termos da Súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal, é possível 

a concessão de benefícios da execução penal antes do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, ainda que exista recurso da acusação pendente de 

julgamento.

3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para confi rmar 

a liminar que determinou a expedição da guia de execução provisória da 

reprimenda.

(HC 238.273/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 19.6.2012, DJe 29.6.2012) (grifei)

Entretanto, as peculiaridades do caso em análise conduz à conclusão que 

a espécie foge às raias do aludido verbete sumular, isto porque, em virtude de 

um primeiro decreto condenatório expedido pelo juízo de piso, expediu-se guia 

de recolhimento provisória em 11.9.2009, remetendo-se à Vara de Execuções 

Criminais, vindo a paciente ser presa preventivamente na oportunidade.

Posteriormente, a mencionada sentença foi anulada, sobrevindo nova 

condenação, desta vez em patamar inferior àquela primeira, fixando-a no 

patamar de 5 anos e 4 meses de reclusão.

De certo que, a rigor, a expedição da guia de execução definitiva do 

condenado à reprimenda privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, 

conforme disposto nos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de 

Processo Penal, ex positis:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de 

liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia 

de recolhimento para a execução.

Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de 

liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição 

de carta de guia para o cumprimento da pena.

Malgrado não se desconheça o teor do art. 105 da Lei de Execuções 

Penais, segundo o qual a expedição da carta de sentença está condicionada ao 

recolhimento à prisão do condenado à pena privativa de liberdade, verifi ca-se, 

in casu, ser manifestamente desproporcional e desnecessária a colocação da 

paciente em cárcere, notadamente quando, à época da impetração (17.12.2014), 
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cumpriu-se aproximadamente 3 (três) anos e 5 (cinco) meses da pena imposta, 

sendo indeferido o requerimento por demasiado apego à formalidade estampado 

pelo juízo de piso.

A persistir essa situação, a paciente estaria impedida de requerer a detração 

da pena ao Juízo de Execução Penal, posto que a expedição da guia de execução 

ficou condicionada à sua prisão, evidenciando flagrante constrangimento, 

especialmente em razão do considerável cumprimento da pena definitiva 

(trânsito em julgado para acusação).

Ressalte-se que, em excepcional similaridade à situação em concreto, a 

Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já determinou a expedição de 

guia de execução sem a prisão do condenado, para possibilitar a análise de 

pedido de detração pelo Juízo das Execuções (HC n. 119.153/SP, Rel. Ministra 

Cármen Lúcia, decisão monocrática de 28.10.2013).

Desse modo, como já destacado, identifi co patente ilegalidade no decisum 

monocrático que justifi que a intervenção deste Superior Tribunal de Justiça.

Grife-se, por fi m, a impossibilidade de se perfazer, nesse momento, a 

cognoscibilidade da detração penal propriamente dita e, por conseguinte, 

eventual análise da progressão de regime, porque seria necessário o reexame 

de fatos e provas, somado ao fato de não ter sido apreciado pelas circunstâncias 

ordinárias, culminando em indevida supressão de instância.

Face ao exposto, não conheço da impetração. Contudo, de ofício, concedo a 

ordem para que seja expedida a guia de recolhimento provisória em prol da paciente, 

devendo, ainda, o Juízo de Origem analisar eventual detração e progressão de regime 

em favor da paciente.

É como voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Senhor Presidente, fi quei surpreso. Achei 

que alguém iria me acompanhar. Na verdade, apenas destaco que há uma 

mudança de jurisprudência da Turma, porque temos diversos precedentes 

— não quanto à detração, que foi tratada da tribuna, porque quanto a isso, 

realmente, não há a menor dúvida de que é dever do juiz, na fase da sentença 

condenatória, já levar em consideração o período de prisão provisória.

Mas temos diversos precedentes. Inclusive eu, vencido, me acomodei, 

porque essa também é a minha posição teórica, mas me acomodei à 
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jurisprudência tranquila da Turma, como no RHC 64.550, AgRg no HC 

300.745 e HC 275.752, em que se fi rmou a compreensão de que, para o início 

da execução, é cabível a expedição do mandado de prisão, independentemente 

do regime ou da espécie de pena, mesmo alternativa, a ser cumprida. E assim me 

acomodei.

Apenas por respeito à posição consolidada na Turma, fi co vencido.

HABEAS CORPUS N. 320.753-RS (2015/0079634-2)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Impetrante: Sara Rejane Ribeiro da Rosa

Advogado: Sara Rejane Ribeiro da Rosa

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

Paciente: Adair Rebonatto Pozzebon (preso)

EMENTA

Habeas corpus. Posse de aparelho telefônico celular. Desnecessidade 

de prova pericial. Falta grave. Art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais. 

Perda dos dias remidos sufi cientemente fundamentada. Interrupção 

da contagem do prazo para a progressão do regime prisional.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a 

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização 

crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua 

admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela 

via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da 

ordem, de ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. Esse entendimento 

objetivou preservar a utilidade e a efi cácia do writ of mandamus, que é 

o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade 

individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, 

garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2. O comando normativo introduzido pela Lei n. 11.466/2007 

no rol do art. 50 da Lei de Execuções Penais incluiu as condutas 
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de posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico como 

caracterizadores da prática de falta grave, que possa permitir a 

comunicação do apenado com o ambiente externo.

3. Com efeito, a exegese desde dispositivo revela ser prescindível 

a realização de perícia no aparelho telefônico para que venha a atestar 

sua funcionalidade, pois poderíamos alcançar eventual situação in 

concreto hábil a esvaziar o preceito normativo, caso fossem encontrados 

compartimentos desmantelados, que uma vez juntos possibilitariam a 

montagem do equipamento de interlocução.

4. Perda dos dias remidos. Sanção decorrente de previsão expressa 

contida no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, com a redação 

conferida pela Lei n. 12.433/2011.

5. In casu, a Corte Estadual utilizou-se de fundamentação 

adequada e sufi ciente para decretar a menor fração disposta pela lei 

(1/6), relevando-se descabida, nesse vértice, qualquer intervenção 

deste Tribunal da Cidadania, à luz da estrita observância do art. 93, 

IX, da Constituição da República.

5. Interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime 

prisional. Manutenção. No julgamento dos Embargos de Divergência 

em Recurso Especial n. 1.176.486, a Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça pacifi cou a dissonância entre as duas Turmas que 

julgam a matéria criminal. Enunciado n. 534 de Súmula do STJ.

6. Writ não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer o habeas corpus nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, 

Rogerio Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 16 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 26.8.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido de liminar, impetrado em benefício de Adair Rebonatto Pozzebon, 

apontando como autoridade coatora a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Extrai-se dos autos que foi instaurado procedimento administrativo 

disciplinar para apurar a prática de falta grave pelo paciente. O magistrado das 

execuções, após análise das provas, não homologou o procedimento.

Contra a decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução, que 

foi provido para determinar a alteração do marco inicial para futuros benefícios 

para o dia do fato (23.12.2013), perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e 

regressão para o regime fechado. O acórdão foi assim ementado (e-STJ fl s. 

12/22):

Agravo em execução. Falta grave não reconhecida. Posse de aparelho celular 

no interior de estabelecimento prisional. Irresignação ministerial.

A posse de aparelho celular por apenado, no interior de estabelecimento 

prisional, é considerada falta grave, nos termos do disposto no art. 50, inciso VII, 

da LEP. Apenado que negou a posse do aparelho apreendido, em contradição 

ao depoimento de agente penitenciário que confirmou a posse do aparelho 

e a sua apreensão. A circunstância de ser a testemunha agente penitenciário, 

por si só, em nada afeta a credibilidade de suas declarações, agindo esse no 

interesse da sociedade, nenhum indício de suspeição existindo nos autos. Falta 

grave reconhecida. Imperativa a regressão de regime, nos termos do artigo 118, 

inciso I, da LEP. Alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios 

é medida cogente, consoante entendimento da 3ª Seção do Superior Tribunal 

de Justiça. Em relação aos dias remidos, o art. 127 da LEP prevê a faculdade do 

juízo em decretar a perda de até 1/3 dos dias remidos. Fato que, em um juízo 

de proporcionalidade, tendo em conta as diretrizes do art. 57, caput, da LEP, 

confi gura crime de menor potencial ofensivo, sendo sufi ciente a decretação da 

perda de 1/6 dos dias remidos. Agravo provido.

No presente writ, o impetrante alega que não há disposição legal que 

determine a alteração do termo inicial para futuras benesses devido ao 

cometimento de falta grave. Sustenta que a perda de 1/6 (um sexto) dos dias 

remidos carece de fundamentação. Destaca que não foi realizada perícia no 

aparelho celular, “o que torna nula qualquer decisão contra o paciente”.

Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento da inexistência da falta 

grave com restabelecimento dos dias remidos.
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A liminar foi indeferida pelo então relator, o Ministro Ericson Maranho, 

Desembargador convocado do TJ/SP (e-STJ fl s. 31/32).

As informações foram prestadas (e-STJ fl s. 36/37 e 39/55).

O Ministério Público Federal opinou pela não concessão da ordem (e-STJ 

fl s. 59/61).

É, em síntese, o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): O Supremo Tribunal 

Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a 

restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação 

pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de 

ofício, nos casos de fl agrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar 

a utilidade e a efi cácia do writ of mandamus, que é o instrumento constitucional 

mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por 

ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento 

requer.

Assim, em princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo de 

recurso. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao 

exame da insurgência, para verifi car a existência de eventual constrangimento 

ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Na hipótese vertente, o paciente foi fl agrado, por agentes penitenciários, na 

posse de aparelho telefônico celular, incorrendo em suposta violação do art. 50, 

VII, da Lei de Execuções Penais, confi gurando, a princípio, o cometimento da 

correspondente falta grave.

No entanto, o juízo da Vara de Execuções julgou improcedente o pleito 

regressivo, deixando de homologar o resultado do PAD, desafi ando, com isso, a 

interposição de recurso Ministerial ao Tribunal de Justiça Estadual, que acolheu 

a pretensão recursal, dando-lhe provimento para reconhecer a prática de falta 

grave, determinando a regressão de regime, a alteração da data inicial para a 

concessão de futuros benefícios e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos 

(e-STJ fl s. 12/22).
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Passo seguinte, impetrou-se o presente writ of mandamus objetivando, 

conforme relatado, a manutenção do marco inicial para fins de contagem 

de eventuais benefícios, sem qualquer interrupção, e a nulidade da decisão 

que culminou com a perda de 1/6 dos dias remidos, ante a ausência de 

fundamentação. Por fi m, sustentou-se a impossibilidade de aplicação da sanção 

ao custodiado, porque não foi realizada a perícia no aparelho telefônico.

A despeito de tais alegações, não assiste razão ao impetrante, pois se 

depreende que o acusado foi fl agrado na Casa de Albergado, especifi camente 

em sua cama, escutando música com fones de ouvido acoplados a um aparelho 

telefônico.

Note-se que o comando legal introduzido pela Lei n. 11.466/2007 no rol 

do art. 50 da Lei de Execuções Penais incluiu as condutas de posse, utilização ou 

fornecimento de aparelho telefônico como caracterizadores da prática de falta 

grave, que possa permitir a comunicação do apenado com o ambiente externo.

Com efeito, a exegese desse dispositivo revela ser prescindível a realização 

de perícia no aparelho telefônico para que venha a atestar sua funcionalidade, 

pois poderíamos alcançar eventual situação in concreto hábil a esvaziar o preceito 

normativo, caso fossem encontrados compartimentos desmantelados, que uma 

vez juntos possibilitariam a montagem do equipamento de interlocução.

Sob essa linha de raciocínio, é fi rme a orientação deste Colegiado, ex vi:

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Execução 

penal. Falta grave. Homologação fundamentada após regular procedimento 

administrativo disciplinar. Oitiva judicial do sentenciado antes da homologação 

da falta grave. Desnecessidade. Posse de aparelho telefônico celular no presídio. 

Perícia. Desnecessidade. Agravo improvido.

1. É desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação 

da falta grave, se ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do 

procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, 

acompanhado da defesa técnica.

2. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se prescindível à 

confi guração da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução 

Penal a realização de perícia para demonstrar o efetivo funcionamento do 

aparelho celular e/ou de seus complementos. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 317.252/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

19.5.2016, DJe 1º.6.2016, grifei)
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Habeas corpus substitutivo de recurso especial. Execução penal. Posse de 

aparelho de telefone celular. Falta disciplinar de natureza grave. Confi guração. 

Perícia para atestar o seu funcionamento. Desnecessidade. Habeas corpus não 

conhecido.

1. Ressalvada compreensão pessoal diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, 

ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a 

constatação de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Após a edição da Lei n. 11.466/2007, a posse, pelo sentenciado, de aparelho de 

telefonia celular ou qualquer componente imprescindível para o seu funcionamento, 

caracteriza falta disciplinar de natureza grave, sendo desnecessária a realização de 

perícia para atestar a sua funcionalidade. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 263.870/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

16.9.2014, DJe 29.9.2014, grifei)

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. Posse de chip 

de aparelho celular. Conduta praticada após a entrada em vigor da Lei n. 

11.466/2007. Falta grave caracterizada. Ausência de fl agrante ilegalidade. 3. Perda 

dos dias remidos na fração de 1/3 (um terço). Alegação de constrangimento ilegal. 

Matéria não submetida ao crivo do Tribunal de origem. Supressão de instância. 4. 

Habeas corpus não conhecido.

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

do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha 

se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do 

cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição 

Federal e no Código de Processo Penal. 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.

2. É cediço que o propósito primordial da alteração legislativa promovida 

pela Lei n. 11.466/2007 foi conter a comunicação entre os presos e o ambiente 

externo, evitando-se, assim, a deletéria perpetuação da atividade delitiva, 

notadamente se considerada a proliferação da criminalidade organizada 

até mesmo no interior dos cárceres. Assim, há de se ter por falta grave não 

só a posse de aparelho de telefonia em si, mas também de qualquer outro 
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componente imprescindível para o seu funcionamento. Conclusão diversa 

permitiria o fracionamento do aparelho entre cúmplices apenas com o 

propósito de afastar a aplicação da lei e de escapar das sanções nela previstas. 

Flagrante ilegalidade inexistente.

3. Verifi cado que a insurgência relativa à perda dos dias remidos na fração de 

1/3 (um terço) não foi submetida ao crivo do Tribunal de origem, fi ca esta Corte 

impedida de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de 

instância.

4. Habeas corpus não conhecido (HC 297.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Quinta Turma, julgado em 19.8.2014, DJe 27.8.2014, grifei)

No tocante à perda dos dias remidos, certo é que se trata de sanção 

derivada de previsão expressa no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, com 

a redação conferida pela Lei n. 12.433/2011, determinando a possível perda de 

até 1/3 dos dias remidos, em decorrência do cometimento de falta grave.

In casu, a Corte Estadual utilizou-se de fundamentação adequada e 

sufi ciente para decretar a menor fração disposta pela lei, ao asseverar que “tendo 

em conta as diretrizes estabelecidas no art. 57, caput, da LEP, em um juízo de 

proporcionalidade com a conduta praticada, que confi gura crime de menor 

potencial ofensivo, tenho que sufi ciente a decretação da perda de 1/6 (um sexto) 

dos dias remidos ao apenado”, relevando-se descabida, nesse vértice, qualquer 

intervenção deste Tribunal da Cidadania, à luz da estrita observância do art. 93, 

IX, da Constituição da República.

Quanto à interrupção da contagem do prazo para a concessão da progressão 

de regime prisional, cumpre registrar que, no julgamento dos Embargos de 

Divergência em Recurso Especial n. 1.176.486, a Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça pacifi cou a dissonância entre as duas Turmas que julgam a 

matéria criminal, in verbis:

Embargos de divergência em recurso especial. Execução penal. Falta disciplinar 

grave. Interrupção do prazo para concessão de benefícios, entre eles a progressão 

de regime, exceto livramento condicional e comutação das penas. Precedentes do 

STJ e STF. Embargos providos para assentar que a prática de falta grave representa 

marco interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional.

1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da execução da 

pena, nos termos do art. 127 da Lei n. 7.210/1984, implica a perda integral dos 

dias remidos pelo trabalho, além de nova fi xação da data-base para concessão 

de benefícios, exceto livramento condicional e comutação da pena; se assim não 

fosse, ao custodiado em regime fechado que comete falta grave não se aplicaria 
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sanção em decorrência dessa, o que seria um estímulo ao cometimento de 

infrações no decorrer da execução.

2. Referido entendimento não traduz ofensa aos princípios do direito 

adquirido, da coisa julgada, da individualização da pena ou da dignidade da 

pessoa humana. Precedentes do STF e do STJ.

3. Para reforçar esse posicionamento, foi editada a Súmula Vinculante 9/STF, 

segundo a qual o disposto no artigo 127 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução 

Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite 

temporal previsto no caput do artigo 58.

4. Entender de forma diversa, como bem asseverou o eminente Ministro 

Carlos Ayres Britto, quando do julgamento do HC 85.141/SP, implicaria tornar 

despidas de sanção as hipóteses de faltas graves cometidas por sentenciados 

que já estivessem cumprindo a pena em regime fechado. De modo que não 

seria possível a regressão no regime (sabido que o fechado já é o mais severo) 

nem seria reiniciada a contagem do prazo de 1/6. Conduzindo ao absurdo de o 

condenado, imediatamente após sua recaptura, tornar a pleitear a progressão 

prisional com apoio em um suposto bom comportamento (DJU 12.5.2006).

5. Embargos providos para assentar que a prática de falta grave representa 

marco interruptivo para obtenção de progressão de regime prisional.

(EREsp 1.176.486/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, 

julgado em 28.3.2012, DJe 1º.6.2012)

Dessa forma, acompanhando a orientação fi rmada na Terceira Seção, 

fi cou sedimentado o posicionamento que a falta disciplinar de natureza grave 

determina o reinício da contagem de tempo para progressão de regime, sem 

interferir, contudo, no lapso necessário à obtenção do livramento condicional 

ou à concessão de indulto e comutação da pena, salvo se o requisito for 

expressamente previsto no Decreto Presidencial.

Posteriormente, editou-se o verbete in textus:

A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de 

regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa 

infração. (Súmula 534, Terceira Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 15/0/2015)

Diante de tais considerações, certo é que inexistem aspectos dotados de 

teratologia no caso em apreço.

Ante o exposto, não conheço do writ.

É o voto.
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HABEAS CORPUS N. 356.907-BA (2016/0132246-7)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Impetrante: Jose Mauricio Vasconcelos Coqueiro e outro

Advogado: Maurício Vasconcelos e outro(s)

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 1a Região

Paciente: Tito Eugenio Cardoso Castro (preso)

Advogado: Cleber Lopes de Oliveira e outro(s)

EMENTA

Processual Penal e Penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, 

lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Prisão 

preventiva. Fundamentação concreta. Ilegalidade. Ausência. Habeas 

corpus denegado.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da 

prisão preventiva, consubstanciada no fato de o paciente integrar 

organização criminosa complexa e especializada em desvio de dinheiro 

público no município em que é prefeito, exercendo, inclusive, a função 

de liderança do grupo, motivação que justifi ca a medida extrema 

diante da necessidade de interromper a autuação da organização 

criminosa, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão 

preventiva. Precedentes.

2. Verifi ca-se a contemporaneidade dos fatos, justifi cadora da 

segregação, quando a Representação da Autoridade Policial noticia a 

existência de fraude nas licitações de transporte escolar desde o ano de 2009 

e continua nos anos de 2013/2014 e 2015.

3. Habeas corpus denegado.

ACÓRDÃO

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

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

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por maioria, denegar 

a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencido o Sr. Ministro 
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Sebastião Reis Júnior. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria 

Th ereza de Assis Moura e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro 

Relator.

Brasília (DF), 23 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 12.9.2016

RELATÓRIO

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

liminar, no qual busca-se a revogação da prisão preventiva decretada, sob 

a alegativa de ausência dos requisitos autorizativos da prisão preventiva, 

fundamentação inidônea, pois interrogado em setembro de 2015, não houveram 

fatos novos que justifi quem a medida extrema. Pugna, alternativamente, pela 

aplicação de medidas cautelares em coerência ao que fora decidido em relação a 

outros investigados. (fl . 10)

O paciente, Tito Eugenio Cardoso Castro, foi indiciado pela prática dos 

crimes previstos no artigo 2º, §§ 3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013; artigo 1º, inciso 

I, do Decreto-Lei n. 201/1967; artigos 288 e 312, do Código Penal; fraudes à 

Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993) e lavagem de dinheiro.

A liminar foi indeferida.

Foram prestadas as informações.

O Ministério Público Federal, às fl s. 1.787/1.790, ofertou parecer pela 

denegação da ordem.

Na origem, Processo n. 00189852720154010000, no qual o paciente é 

réu, constata-se que houve o oferecimento da denúncia em 16.6.2016, sendo 

concluso ao relator no dia 23.6.2016, conforme informações processuais 

eletrônicas disponíveis em 15.7.2016.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): O Tribunal a quo, no exercício de 

competência originária, decretou a prisão preventiva nos seguintes termos (fl s. 

93/98):
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[...] Com vistas (fl s. 157/185), o ilustre representante da Procuradoria Regional 

da República, com a observância de que “a despeito das medidas já adotadas 

contra o grupo criminoso liderado pelo prefeito Tito Eugênio Cardoso de Castro, 

o esquema delitivo com malversação de recursos públicos instalados no Município 

continua em atividade, em manifesto prejuízo aos serviços públicos locais”, requer 

a prisão preventiva do aludido gestor municipal, de Gercino Ribeiro Castro e de 

Alberto Jorge Cardoso de Castro Júnior nos termos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal, nos seguintes termos:

(...)

Os resultados obtidos com o avanço das investigações apontam pela 

imprescindibilidade do deferimento da prisão preventiva do prefeito Tito 

Cardoso de Castro e de seus comparsas diretos (Alberto Júnior e Gercino) 

ante a perniciosidade social e a alta carga de reprovabilidade das condutas 

por eles praticadas, além da comprovação hialina de ser o gestor municipal 

o mentor de todo o estratagema criminoso e a tendência de continuidade 

das atividades ilícitas enquanto estiver à frente do Poder Executivo 

Municipal.

Ademais, com grande infl uência política e econômica, como detentor 

do cofre público municipal, a capacidade dos gestores de dissuadir seus 

subordinados e manter a “máquina estatal” funcionando a seu dispor é 

muito grande.

Assim a prisão preventiva do prefeito Tito Eugênio Cardoso de Castro 

é medida imperativa na medida em que a sua liberdade e manutenção 

no cargo público acarretará grave prejuízo aos serviços públicos locais, 

inclusive de educação e saúde.

Por certo, o deferimento de sua prisão cautelar e/ou afastamento do 

cargo público consistirá em medida salutar em benefício dos munícipes 

e da salvaguarda dos cofres públicos, ao revés de confi gurar traumático 

descompasso administrativo no Município de Riacho de Santana/BA.

A prisão preventiva consiste em um instrumento processual que pode 

ser utilizado pelo juiz durante um inquérito policial ou já na ação penal, 

devendo, em ambos os casos, estarem preenchidos os requisitos legais para 

sua decretação.

O artigo 312 do CPP aponta os requisitos que podem fundamentar a 

prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem 

econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência 

da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, 

ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da 

lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela 

sentença seja cumprida).
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Pois bem. Verifi ca-se que o presente caso, sem dúvida alguma, reclama a 

decretação da prisão preventiva do prefeito Tito Eugênio Cardoso de Castro, 

de Gersino Ribeiro Castro e de Alberto Jorge Cardoso de Castro Júnior.

É que, a par de haver prova da materialidade de crimes e indícios 

sufi cientes de autoria, concorrem os demais pressupostos para decretação 

da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do CPP, a saber: garantia da 

ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com efeito, o delito em questão recomenda a custódia de Tito Eugênio 

Cardoso de Castro e dos outros dois integrantes da ORCRIM, como forma de 

garantir a ordem pública e a ordem econômica, porquanto a liberdade deles 

propiciaria, sem dúvida, a prática dos mesmos ilícitos, notadamente enquanto 

Tito Eugênio fi gurar como chefe do Poder Executivo Municipal.

A inferência emerge clara, sobretudo diante da constatação de que as 

fiscalizações empreendidas pela CGU e pelas investigações realizadas não 

foram suficientes para frear o ímpeto criminoso do prefeito e dos demais, 

que continuaram à frente da organização criminosa como se nada tivesse 

acontecido, de modo que tal comportamento revela o total desprezo para com 

os órgãos federais.

Além disso, a prisão cautelar de Tito Eugênio Cardoso de Castro mostra-

se absolutamente necessária para possibilitar a instrução, de modo a 

evitar que sua infl uência política na região - inclusive por encontrar-se 

no segundo mandato frente a gestão da Municipalidade - atrapalhe, de 

alguma forma o andamento do processo.

A partir do farto conjunto probatório atestando a existência da Organização 

Criminosa chefi ada por Tito Eugênio Cardoso de Castro, com atuação no 

direcionamento de procedimento licitatório, emerge legítimo e necessária a 

prisão preventiva do prefeito à vista do evidente custo social negativo gerado 

e o risco de que, permanecendo em liberdade, continuará utilizando-se dela 

para criar obstáculos à instrução criminal ou para a prática de novas infrações 

penais, bem como a de Gercino Ribeiro Castro e de Alberto Jorge Cardoso de 

Castro Júnior, integrantes do esquema criminoso.

A concreta probabilidade de novas práticas delitivas ressai, portanto, do 

modus operandi da Organização Criminosa, da utilização do aparato estatal 

para a prática de crimes, notadamente pelo exercício de funções públicas, 

e da capacidade de articulação do grupo criminoso e sua potencialidade 

lesiva, evidenciadas nas provas coligidas e no prejuízo aos cofres públicos 

ocasionado com a atuação da ORCRIM.

(...)

Diante desse contexto, os elementos concretos aqui demonstrados 

encontram ressonância nas exigências do art. 312 do Código de Processo 

Penal, razão pela qual justificam o deferimento da medida pleiteada, 
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emergindo imprescindível para desarticular essa organização criminosa 

chefiada pelo atual Prefeito Tito Eugênio Cardoso de Castro, o qual foi 

reeleito para o mandato de 2013/2016, e de Gercino Ribeiro Castro e Alberto 

Jorge Cardoso de Castro Júnior.

(...) (grifei -fl s. 173/177).

Como já explicitado acima, foi deferida a medida de Busca e Apreensão nos 

endereços da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/BA e Secretaria de 

Educação; na residência do prefeito Tito Eugênio Cardoso de Castro, de Alexandre 

Josivelto de Oliveira Carneiro e no endereço do escritório de contabilidade 

CONTAR - Consultoria e Administração Pública e Privada, ao entendimento de ser 

imprescindível a medida para continuação das investigações, tendo em vista a 

gravidade dos fatos narrados na representação, dos elevados valores desviados 

até então apurados e a forma como foram feitos os desvios dos recursos federais, 

demonstrados nos relatórios da Corregedoria Geral da União - CGU (fl s. 43/49).

Agora, de forma clara, a representação comprova que a ORCRIM continua a 

desviar recursos públicos oriundos do FUNDEB, com o mesmo expediente, conforme 

consta dos Ofícios ns. 010/2016-GAB/PRM/GNB-PRCM e 0214/2016-GAB/PRM/

GNB- VSC, da Procuradoria da República de Guanambi/BA acima transcritos.

O contexto fático evidencia, também, os fortes indícios de autoria e 

materialidade; os delitos, em tese, apurados - Lei n. 12.850/2013, artigo 2º, §§ 3º e 

4º; Decreto-Lei n. 201/1967, artigo 1º, incisos l; Código Penal, artigos 288 e 312; Lei 

de Licitações e de Lavagem de Dinheiro.

Com efeito, a jurisprudência pátria pacifi cou o entendimento no sentido de 

que a prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver prova da 

existência do crime (materialidade), indícios suficientes da autoria e quando 

presentes pelo menos um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem 

pública e econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação 

da lei penal, tendo em vista que, “por meio dessa medida, priva-se o réu de seu jus 

libertatis antes do pronunciamento condenatório defi nitivo, consubstanciado na 

sentença transitada em julgado” (STJ, RHC n. 19.981/SC, 5a Turma, rel. Min. Felix 

Fischer, DJ 9.4.2007).

Além desses requisitos substanciais, leciona VICENTE GREGO FILHO: “a decisão 

deve ser fundamentada”, devendo “conter dados concretos sobre o fato, não 

bastando a simples remissão genérica às hipóteses legais” (in “Manual de Processo 

Penal”, Ed. Saraiva, 1991, p. 244 - grifei).

Nesse sentido os Tribunais Superiores assentaram o entendimento de que a 

decretação da prisão cautelar, de modo a preencher a teleologia do artigo 312 do 

Código de Processo Penal, há de estar devidamente fundamentada em elementos 

concretos, não sendo possível meras alusões à gravidade abstrata do delito à 

possibilidade de reiteração criminosa, sendo necessária a efetiva vinculação do 

paciente ao evento delituoso.
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De consignar, ainda, que após a vigência da Lei n. 12.403/2011, para a 

decretação da prisão preventiva, exige-se, além da presença dos requisitos do 

artigo 312 do Código de Processo Penal, a não ocorrência dos elementos fi xados 

no artigo 313 dessa mesma codifi cação (condições de admissibilidade).

Pois bem, conforme se pode observar de todo o arrazoado acima transcrito, 

estão evidenciados a materialidade e os indícios de autoria delitiva.

A Representação da Autoridade Policial noticia a existência de fraude nas licitações 

de transporte escolar desde o ano de 2009 e continua nos anos de 2013/2014 e 2015, 

tendo sido movimentado nas contas referidas mais de “R$115.210.085,00” (cento e 

quinze milhões, duzentos e dez mil, oitenta e cinco reais) (fl . 67), desviados, em tese, 

dos cofres de uma Prefeitura do interior do Estado da Bahia.

Com relação à garantia da ordem pública e à ordem econômica, a investigação 

policial constatou que “o gestor do Município de Riacho de Santana, com o apoio 

de parentes e aliados, engendrou uma verdadeira organização criminosa” que 

continua, após a defl agração das investigações, a desviar e se apropriar de recursos 

públicos federais, “mediante manobras escusas de fraudes ticitatórias, constituição 

fraudulenta de empresas” e lavagem de dinheiro, como já explicitado acima.

Dessa forma, para fazer cessar a suposta conduta delitiva no Município de Riacho 

de Santana/BA, a prisão preventiva para garantia da ordem pública e econômica é 

de todo necessária.

E, para conveniência da instrução criminal verifica-se que, quando da 

constituição da empresa “de fachada” NSP Carvoaria Bahia, por ocasião da 

consulta dos cadastros dessa empresa, foi revelado o “destemor e a audácia da 

organização criminosa” que, excedendo “qualquer limite de respeito ao Poder 

Público”, forneceu “como telefone de contato os números (77) 99999999 e (77) 

22222222, o e-mail ‘naotem@hotmail.com’ e o endereço de sua sede como sendo 

a Rua do Sonho”, conforme consta da Representação (fl . 67).

Esse expediente revela que os membros da Organização Criminosa não têm 

escrúpulos em fugir das garras da Justiça, utilizando-se de terceiras pessoas, 

indicando telefones e endereços fi ctícios etc.

Verifica-se, portanto, que não se trata de mera alegação de que, soltos, 

prejudicarão as investigações.

Diante disso, decreto a prisão preventiva de:

- Tito Eugênio Cardoso de Castro - CPF n. 131.585.545-34, Prefeito do Município 

de Riacho de Santana/BA, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2º, 

§§ 3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013; artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967; 

artigos 288 e 312, do Código Penal; fraudes à Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993) 

e lavagem de dinheiro.

Pelos mesmos delitos:

- Gercino Ribeiro Cardoso - CPF n. 096.481.191.-04;

- Alberto Jorge Cardoso de Castro Júnior - CPF n. 987.405.205-87. (grifou-se)
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Como já adiantado no exame liminar, integra a decisão de prisão 

fundamento concreto, consubstanciada no fato de o paciente integrar 

organização criminosa complexa e especializada em desvio de dinheiro público 

no município em que é prefeito, exercendo, inclusive, a função de liderança 

do grupo, motivação que justifi ca a medida extrema diante da necessidade de 

interromper a autuação da organização criminosa.

Outrossim, foi apontado que A Representação da Autoridade Policial noticia a 

existência de fraude nas licitações de transporte escolar desde o ano de 2009 e continua 

nos anos de 2013/2014 e 2015, tendo sido movimentado nas contas referidas mais 

de “R$115.210.085,00” (cento e quinze milhões, duzentos e dez mil, oitenta e cinco 

reais) (fl . 67), desviados, em tese, dos cofres de uma Prefeitura do interior do Estado 

da Bahia, o que demonstra a contemporaneidade dos fatos justifi cadores da 

segregação.

A falha da argumentação judicial, pois diversa seria a organização criminosa 

indicada pelo agente ministerial e encampada pelo decisório atacado, não pode 

ser valorada neste habeas corpus, pois para tanto necessário seria a revaloração da 

prova dos autos.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífi ca no sentido que é 

legítima a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da 

ordem pública, quando evidenciada a necessidade de cessar ou interromper 

a atuação de organização criminosa. (RHC 62.132/RS, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, julgado em 19.4.2016, DJe 4.5.2016; RHC 61.485/

DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.11.2015, 

DJe 17.12.2015; RHC 61.306/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho 

(Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 1º.9.2015, 

DJe 17.9.2015; RHC 47.145/RO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 

julgado em 10.6.2014, DJe 24.6.2014).

Nesse contexto, havendo a indicação de fundamentos concretos para 

justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas 

cautelares alternativas à prisão, visto que insufi cientes para resguardar a ordem 

pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. 

Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 

11.9.2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Th ereza 

de Assis Moura – DJe 16.3.2015.

A propósito, a arguida exclusão do risco pelo afastamento da função de 

prefeito municipal é também matéria dependente de valoração probatória, 
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pois indicado na decisão atacada que o grupo criminoso estaria atuante, daí 

decorrendo poderem prosseguir os crimes mesmo não mais exercendo o 

paciente a função de prefeito. Por igual raciocínio resta impedida a revaloração 

da necessidade da cautelar mais gravosa, cujos fundamentos aqui se admitiram 

como válidos.

Ante o exposto, voto por denegar o habeas corpus.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Senhor Presidente, fi co vencido.

Já tenho me manifestado em diversas oportunidades que, em situações tais, 

acredito que as medidas cautelares são sufi cientes sim. Para se evitar a reiteração 

delitiva, penso que o afastamento do exercício do cargo é sufi ciente, bem como 

outras alternativas, como a proibição de acesso às instalações da prefeitura e o 

contato com os corréus seriam sufi cientes para substituir a prisão, no caso. É 

aquela situação em que a prisão se apresenta fundamentada, mas penso que seria 

possível a aplicação de medidas cautelares.

Então, voto nesse sentido, Senhor Presidente.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 66.641-SP (2015/0320180-8)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Recorrente: Liu Xiaocheng

Advogado: Roberto Kida Pecoriello

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Processo Penal e Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Infração de medida sanitária preventiva. Inépcia. Inocorrência. 

Exercício ilegal da medicina. Norma penal em branco. Exercício 

da acupuntura. Ausência de lei federal regulamentando a atividade. 
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Atipicidade. Ocorrência. Determinação de indiciamento formal após 

o recebimento da denúncia. Constrangimento ilegal. Existência. 

Ordem concedida de ofício para trancar a ação penal quanto ao crime 

de exercício ilegal da medicina e cassar a decisão que determinou o 

indiciamento formal do paciente.

1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é 

cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa 

causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada 

pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade 

delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.

2. É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos 

do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição 

dos fatos e classifi cação dos crimes, de forma sufi ciente para dar início 

à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício 

da defesa.

3. Quanto ao delito do art. 268 do CP, foram devidamente 

descritas na denúncia as medidas sanitárias preventivas descumpridas 

pelo paciente, não havendo, portanto, que se falar em nulidade por 

inépcia da denúncia.

4. No que concerne ao crime de exercício ilegal da medicina, 

ausente complementação da norma penal em branco, por ausência de 

regulamentação acerca do exercício da acupuntura, a conduta é atípica.

5. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento de 

que o indiciamento, após o recebimento da denúncia, configura 

constrangimento ilegal, pois esse ato é próprio da fase inquisitorial.

6. Recurso improvido, mas, de ofício, concedida a ordem para 

trancar a ação penal em relação ao delito descrito no art. 282 do 

Código Penal e cassar a decisão que determinou o indiciamento 

formal da paciente.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso, expedindo, contudo, ordem de 
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ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ericson 

Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Maria Thereza de Assis 

Moura, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 3 de março de 2016 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 10.3.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro: Trata-se de recurso em habeas corpus 

interposto por Liu Xiaocheng em face do acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça de São Paulo que negou habeas corpus lá impetrado.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado, no Processo-crime 

n. 0049540-76.2014.8.26.0050, pelo cometimento dos crimes de infração de 

medida sanitária preventiva e de exercício ilegal da medicina, descritos nos arts. 

268 e 282 do Código Penal.

Pugna o recorrente, em síntese: (i) o trancamento da ação penal pela 

atipicidade do fato e inépcia da denúncia; e (ii) a anulação do indiciamento do 

réu.

No que concerne ao delito de infração de medida sanitária preventiva, 

alega o recorrente que a inicial deixou de apontar qual medida foi descumprida.

Quanto ao crime de exercício irregular da medicina, aduz que o fato 

é atípico, porquanto não há legislação que prescreve ser a acupuntura uma 

atividade exclusivamente médica.

Sustenta, ainda, que o indiciamento realizado após o recebimento da 

denúncia é ilegal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial provimento do 

recurso, apenas para que seja revogada a decisão que determinou o indiciamento 

do recorrente. (fl . 79/80)

Informações, obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, em 12.2.2016, dão conta que, no bojo da ação penal, foi designada 

audiência de instrução e julgamento para o dia 5.4.2016.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): De início, aduz o recorrente, 

quanto ao delito de infração de medida sanitária preventiva, que a denúncia 

deixou de apontar qual medida sanitária foi descumprida, sendo, por isso, inepta.

A extinção da ação penal por falta de justa causa ou por inépcia formal 

da denúncia situa-se no campo da excepcionalidade. Somente é cabível o 

trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver 

comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade 

da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de 

autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da 

punibilidade.

Assim narra a inicial: (fl s. 6/7)

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, desde data incerta do 

ano de 2011 até 23 de agosto de 2014, em horários diversos, na rua Tutóia, 

número 324, conjunto 6, bairro Paraíso, neste município e comarca da Capital, 

Liu Xiaocheng, qualifi cado à fl . 98/99 (fotografi as à fl . 100), exercia ilegalmente a 

medicina e infringia medidas sanitárias preventivas.

Segundo apurado, o denunciado mantinha o consultório Centro de 

Acupuntura Chinesa no endereço supramencionado, onde exercia ilegalmente a 

medicina ao atuar como acupunturista, atividade considerada uma especialidade 

médica segundo Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1.973/11 (v. 

folhas 114/139).

Ademais, Liu infringia diversas medidas sanitárias preventivas, tais como: 

(I) não havia recipiente para descarte de material perfuro cortante; (II) não 

havia luvas descartáveis; e, (III) não havia destinação adequada para o material; 

conforme constatado por responsáveis do CREMESP (relatório juntado às fls. 

13/15) e por peritos (laudo pericial à fl s.49/90) em visita ao local. Outrossim, 

mantinha o estabelecimento onde exercia ilegalmente a medicina sem alvará da 

Vigilância Sanitária.

Ressalte-se que havia propagandas do estabelecimento irregular em folha de 

revista e na internet, conforme se vê às fl s. 07/08 e 17/19.

Diante do exposto, o Ministério Público oferece denúncia em face de Liu 

Xiaocheng, pela prática dos delitos tipifi cados no artigo 268, caput e 282, caput, 

ambos do Código Penal, requerendo, após R. e A. esta, seja instaurado o devido 

processo penal (artigos 395 e ss. do Código de Processo Penal), citando-o 

para apresentação de resposta, ouvindo- se as testemunhas do rol abaixo, 

interrogando-o e prosseguindo-se até a fi nal sentença condenatória.
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1 - Rita de Cássia Cruz Simas - fl s. 13/15;

2 - Vicente José Salles de Abreu - fl s. 13/15.

O Tribunal a quo assim se manifestou: (fl s. 51/55)

(...)

A realização do indiciamento não constitui constrangimento passível de ser 

sanado pela via do writ uma vez que, havendo indícios da prática de crime, é 

dever da Autoridade Policial providencia-lo nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

Código de Processo Penal, tratando-se de ato vinculado que, como tal, não se 

subordina ao arbítrio de quem deva pratica-lo.

(...)

Quanto ao pedido remanescente contido na impetração - trancamento da 

ação penal -, a ordem deve ser denegada.

A análise do trancamento da ação penal demandaria exame de fatos e provas 

que, como amplamente sabido, é inviável nos estreitos limites da cognição 

própria do habeas corpus.

(...)

Como se vê, diversamente do alegado pelo recorrente, no que concerne 

ao delito insculpido no art. 268 do CP, a denúncia indicou de forma detalhada 

as medidas sanitárias descumpridas, quais sejam: “(I) não havia recipiente para 

descarte de material perfuro cortante; (II) não havia luvas descartáveis; e, (III) 

não havia destinação adequada para o material;” e ainda se reportou ao relatório 

da CREMESP- Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - e o 

laudo pericial que constataram que o estabelecimento era mantido sem alvará da 

vigilância sanitária.

Ressalte-se que, assim, não cumprindo as medidas referidas, o recorrente 

infringiu determinação do poder público de medida sanitária preventiva.

Quanto ao delito de exercício ilegal da medicina, sustenta o recorrente 

a atipicidade da prática de acupuntura sem diploma médico, já que não há 

legislação que prescreve ser a acupuntura uma atividade exclusivamente médica.

Assim restou consignado no HC 139.667/RJ acerca do tipo penal de 

exercício ilegal da medicina:

“(...) O tipo penal previsto no art. 282 do Código Penal (exercício ilegal da 

medicina, arte dentária ou farmacêutica) pune a conduta daquele que sem 

autorização legal, é dizer, sem qualquer título de habilitação ou sem registro deste 
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na repartição competente (Nelson Hungria in “Comentários ao Código Penal - 

Volume IX”, Ed. Forense, 2ª edição, 1959, página 145), ou ainda, exorbitando os 

limites desta, exerce, ainda que à título gratuito a profi ssão de médico, dentista 

ou farmacêutico. Trata-se de crime de perigo abstrato, habitual, que procura 

tutelar a saúde pública do dano que pode resultar do exercício ilegal e abusivo da 

medicina, bem como da arte dentária ou farmacêutica (Heleno Cláudio Fragoso in 

“Lições de Direito Penal - Parte Especial - Volume II”, Ed. Forense, 1ª edição, 1989, 

página 275) (...) (HC 139.667/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 

em 17.12.2009, DJe 1º.2.2010)

Reconhece essa Corte que não há regulamentação do exercício da prática 

de acupuntura, sendo da União a competência privativa para legislar sobre as 

condições para o exercício das profi ssões, consoante art. 22, XVI, da CF:

Recurso em mandado de segurança. Acupuntura. Inscrição e exercício de 

profi ssão não regulamentada. Ausência de direito líquido e certo.

O art. 5º, XIII, da Constituição Federal, assegura o livre exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profi ssão, atendidas as qualifi cações profi ssionais que a lei 

estabelecer. Mas não há lei regulamentando o exercício da profi ssão de acupuntor.

E sendo da União a competência privativa para legislar sobre as condições para o 

exercício de profi ssões (CF, art. 22, XVI), não poderia o Estado Membro legislar sobre 

ela.

Não há, pois, como inquinar de ilegal a recusa de fornecimento de registro aos 

representados pelo sindicato impetrante, não havendo que se falar em direito 

líquido e certo.

Recurso conhecido, mas improvido.

(RMS 11.272/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Segunda Turma, julgado em 

5.4.2001, DJ 4.6.2001, p. 83)

É cediço que o tipo penal descrito no art. 282 é norma penal em branco e há 

de ser complementado por lei ou ato normativo em geral, para que se discrimine 

e detalhe as atividades exclusivas de médico, dentista ou farmacêutico.

Segundo Wiecko “A complementação do art. 282 há de ser buscada 

na legislação federal que regulamenta as profi ssões de médico, dentista ou 

farmacêutico. Dispõem sobre o exercício da medicina a Lei n. 3.268, de 20.9.1957 

e o Dec. n. 20.931, de 11.1.1932. (...).” (CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. 

Artigo: Crimes contra a saúde pública)

Das leis federais referidas, não há qualquer menção ao exercício da 

acupuntura. Vige apenas resolução do CREMESP - Conselho Regional de 
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Medicina do Estado de São Paulo - que reserva a atividade aos profi ssionais da 

medicina.

Assim, ausente complementação da norma penal em branco, o fato é 

atípico e a ação penal deve ser trancada em relação ao crime de exercício ilegal 

da medicina.

De mais a mais, entende ainda essa Corte que a denúncia deve explicitar o 

complemento da norma penal em branco sob pena de inépcia da denúncia:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime ambiental. Art. 

60 da Lei n. 9.605/1998. Norma penal em branco. Acusação que não indica a 

legislação complementar alegadamente descumprida. Inépcia de denúncia. 

Trancamento da ação penal.

1. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, o trancamento da ação 

penal, no âmbito do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário, somente 

é possível quando se constatar, primo ictu oculi, a atipicidade da conduta, a 

inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for 

manifesta a inépcia da exordial acusatória.

2. O art. 60 da Lei n. 9.605/1998 é norma penal incriminadora em branco, 

visto que a confi guração de seu preceito primário pressupõe o descumprimento 

de outro ato normativo (complementar) que regulamente as atividades 

potencialmente poluentes a que tal dispositivo se refere.

3. Na espécie, a denúncia não atende o disposto no art. 41 do Código de 

Processo Penal, pois não descreve, por completo, a conduta delitiva, já que apenas 

afi rma genericamente que houve o funcionamento de atividade potencialmente 

poluidora sem autorização, qual seja, a queimada de plantio de cana-de-açúcar, 

deixando de mencionar a legislação complementar a que se refere a aludida 

obrigação de natureza administrativa e ambiental, o que, quando menos, difi culta 

a compreensão da acusação e, por conseguinte, o exercício do direito de defesa.

4. O vício da exordial acusatória, de igual forma, prejudica a defesa da pessoa 

jurídica corré, razão pela qual a ela devem ser estendidos os efeitos deste 

provimento jurisdicional.

5. Recurso ordinário provido, para reconhecer a inépcia da denúncia oferecida 

contra o recorrente e a pessoa jurídica e, por conseguinte, determinar o 

trancamento da respectiva ação penal, sem prejuízo de que outra denúncia seja 

oferecida com a observância dos parâmetros legais.

(RHC 64.430/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 

19.11.2015, DJe 15.12.2015)

Na hipótese, foi apenas indicada a resolução do CREMESP que 

trata do tema e não lei federal, o que equivale à ausência de indicação de 
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complementação, o que torna a denúncia inepta por impossibilitar a defesa 

adequada ao denunciado.

No que tange ao indiciamento formal do paciente, ressalte-se que, 

liminarmente, a matéria já foi tratada no bojo do HC 333.981, também desta 

relatoria:

(...)

No caso, depreende-se dos autos que a denúncia foi oferecida em 10.3.2015 

(fl s. 10/11), solicitando, na mesma data, o indiciamento do paciente (fl . 21). Em 

31.3.2015 o Juízo a quo recebeu a denúncia, sendo certifi cada, no dia 29.6.2015, 

a expedição de ofício requisitando o formal indiciamento do paciente (fl . 23), ou 

seja, mesmo após o encerramento do inquérito policial.

Dessa forma, como determinado o formal indiciamento do paciente após 

o recebimento da denúncia, resta confi gurado o constrangimento ilegal apto 

a mitigar o enunciado na Súmula n. 691/STF, uma vez que tal ato é próprio do 

inquérito policial, incompatível, inclusive, com o sistema acusatório.

(...)

Desse modo, constatado o constrangimento ilegal, é caso de concessão da 

medida de urgência.

Assim, defi ro o pedido liminar, para determinar, até o julgamento fi nal do writ 

de origem, que não resta por esta decisão prejudicado, a sustação do indiciamento 

formal do ora paciente.

Agora, aduz o recorrente que o “(...) Tribunal a quo foi absolutamente 

insensível quanto à decisão proferida por este Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça no HC 333.981, não se dando ao trabalho de tecer qualquer 

argumentação para se opor ao julgado proferido por esta Corte.” (fl . 61)

No presente writ, a referida decisão deve ser confirmada. Consoante 

entendimento predominante nesta Corte, é efetivamente indevido 

o indiciamento formal após o recebimento da denúncia, pois medida sem 

necessidade ou sentido processual: aponta-se como suspeito do crime quem já 

se encontra na condição de acusado, após já concluída a investigação criminal. 

A realização de tal ato constitui inegável constrangimento ilegal. Nesse sentido:

Penal. Processual Penal. Habeas corpus substitutivo. Não cabimento. Pedido 

de trancamento da ação penal. Justa causa. Atipicidade não configurada, 

independência entre as esferas penal e cível. Recebimento da denúncia anterior 

à proposta de suspensão condicional do processo. Constrangimento ilegal 

não evidenciado. Precedentes. Determinação de indiciamento formal após o 
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recebimento da denúncia. Constrangimento ilegal. Existência. Ordem concedida 

de ofício apenas para cassar a decisão que determinou o indiciamento formal do 

paciente.

[...]

6. Indevida a determinação de indiciamento formal do paciente após o 

recebimento da denúncia, pois medida sem necessidade ou sentido processual: 

aponta-se como suspeito do crime quem já se encontra na condição de acusado, 

após já concluída a investigação criminal.

7. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para cassar 

a decisão que determinou o indiciamento formal do paciente, sem prejuízo do 

regular andamento da ação penal, cassando-se a liminar anteriormente deferida.

(HC 55.291/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3.12.2015, 

DJe 11.12.2015)

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

ordinário ou de revisão criminal. Não cabimento. Descrição genérica dos fatos. 

Delito de autoria coletiva. Ausência de nulidade. Versão dos fatos apresentada 

pelo Ministério Público sem amparo na prova dos autos. Nítida pretensão de 

revolvimento fático-probatório. Trancamento da ação penal. Investigação 

conduzida pelo Ministério Público. Poder de investigação. Nulidade rejeitada. 

Indiciamento formal após o recebimento da denúncia. Constrangimento ilegal 

confi gurado.

[...]

6. O Superior Tribunal de Justiça fi rmou o entendimento de que o indiciamento, 

após o recebimento da denúncia, confi gura constrangimento ilegal, pois esse ato é 

próprio da fase inquisitorial.

7. Habeas Corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para impedir 

o indiciamento do paciente.

(HC 66.016/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1º.12.2015, 

DJe 11.12.2015)

Processo Penal. Habeas corpus. Artigo 171, caput, c.c. artigo 71, por 19 vezes. 

Liminar indeferida pelo Tribunal de origem. Súmula 691 do STF. Flagrante 

ilegalidade. Superação. Possibilidade. Indiciamento formal. Providências próprias 

do inquérito policial. Determinação após o recebimento da denúncia. Flagrante 

ilegalidade. Reconhecimento. Ordem concedida.

[...]

2. Não se admite a determinação de indiciamento formal do acusado, medida 

própria do inquérito policial, quando o feito já se encontra na fase judicial. 

Precedentes.
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3. Uma vez ultimada a persecutio criminis pré-processual, é mais do que evidente 

a impertinência da medida em testilha.

4. Ordem concedida para revogar a decisão que determinou o indiciamento 

do Paciente.

(HC 293.623/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 20.5.2014, DJe 11.6.2014)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mas, de ofício, 

concedo a ordem para trancar a ação penal em relação ao delito descrito no art. 

282 do Código Penal e cassar a decisão que determinou o indiciamento formal 

da paciente.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 67.383-SP (2016/0019091-9)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Relator para o acórdão: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Rodrigo Bernardes Rey

Advogados: Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

Antonio Joao Nunes Costa

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Racha. Corréus. Feito desmembrado. 

Denúncia comum. Extensão de decisão de desclassifi cação adotada 

por Júri em favor de um dos corréus. Possibilidade.

1. Os corréus foram denunciados por tentativa de homicídio 

doloso por acidente causado em razão da prática de racha. O feito 

foi desmembrado e o corréu que deu causa direta ao acidente, ao se 

chocar com o carro da vítima, foi benefi ciado com a desclassifi cação 

para crime de lesões corporais graves, em decisão do Tribunal do Júri.

2. Possibilidade de extensão da decisão, nos termos do art. 580 do 

Código de Processo Penal, em favor de corréu ainda não julgado pelo 

Tribunal do Júri.
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3. É possível a extensão de decisão benéfi ca em processo penal a 

corréu mesmo se proferida em sede não recursal, considerando-se que 

tal dispositivo tem como objetivo dar efetividade, no plano jurídico, à 

garantia de equidade (precedentes do STF).

4. Denúncia e sentença de pronúncia que reconhecem que o 

recorrente e o corréu agiram em concurso e com unidade de desígnios. 

Situação que autoriza a extensão ao recorrente de decisão benéfi ca 

proferida em favor do corréu.

5. Ausência de ofensa à competência do Tribunal de Júri, 

considerando-se que a decisão que benefi ciou o corréu, desclassifi cando 

o crime a ele imputado, de delito de homicídio tentado para lesão 

corporal grave, foi proferida pelo Tribunal popular.

6. Recurso em habeas corpus provido.

ACÓRDÃO

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

indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião 

Reis Júnior dando provimento ao recurso ordinário, sendo acompanhado pelos 

Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro, e o voto do 

Sr. Ministro Nefi  Cordeiro negando provimento ao recurso, por maioria, dar 

provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião 

Reis Júnior, que lavrará o acórdão. Vencidos a Sra. Ministra Relatora e o Sr. 

Ministro Nefi  Cordeiro. Votaram com o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior os 

Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília (DF), 5 de maio de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator p/ acórdão

DJe 16.5.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Em favor de Rodrigo 

Bernardes Rey, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Primeira 

Vara Criminal de Araçatuba/SP (Autos n. 0016209-07.2007.8.26.0032) que 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

952

pronunciou o paciente e o corréu ( José Antônio Scatolim Filho) por tentativa 

homicídio doloso (dolo eventual), porque, em suma, ambos estavam praticando 

“racha”, competição automobilística em via pública e o veículo conduzido pelo 

corréu colidido em um cruzamento com outro carro, causando lesões graves na 

vítima que quase teriam-na levado à morte.

O paciente recorreu da pronúncia (recurso especial e recurso extraodrinário) 

e o corréu foi submetido a Júri, tendo sido a sua conduta desclassifi cada para 

lesões corporais graves (art. 129, § 1º, incisos I, II e III do Código Penal). Teria 

havido apelações da acusação e da defesa, aos quais o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo teria negado provimento, com trânsito em julgado em 11 

de fevereiro de 2016 (folha 8 da inicial do habeas corpus).

Diante disso, pretende a defesa seja a decisão do Júri do corréu estendida 

ao paciente, porque seriam as condutas “univitelinas”.

A pretensão foi negada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

no acórdão proferido no HC n. 0049260-27.2015.8.26.0000, de cuja ementa 

colhe-se o seguinte (fl . 86):

Habeas corpus. Decisão que pronunciou o paciente e o corréu por homicídio 

qualifi cado tentado, em concurso de agentes. Processo desmembrado em relação 

ao corréu, que foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Desclassifi cação pelo Conselho de Sentença do delito de homicídio para lesão 

corporal grave. Pretensão de extensão dos efeitos daquela decisão em favor do 

paciente.

Impossibilidade de exame do tema em sede de habeas corpus. Necessidade de 

exame do material fático-probatório. Precedentes das Cortes Superiores.

Soberania dos veredictos e competência do Tribunal do Júri para o julgamento 

dos crimes dolosos contra a vida asseguradas constitucionalmente Inexistência 

de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

No presente recurso ordinário, insiste a defesa na tese alvitrada, no sentido 

de que, tendo sido o recorrente denunciado pelo crime de homicídio com dolo 

eventual, nos termos do art. 29 do Código Penal, a desclassifi cação operada em 

favor do corréu tem de ser a ele estendida.

Assere que a acusação foi apresentada com base em um vínculo subjetivo, 

tanto que o veículo do paciente não colidiu com o veículo da vítima, mas tão-

somente o do corréu, daí porque, sendo indissociável a conduta do paciente 

com a do corréu, a desclassifi cação em favor deste pelo Júri há de ser aplicada 

também ao recorrente.
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Se a ação do recorrente está umbilicalmente ligada à do corréu, conforme 

consignado na pronúncia, o entendimento do Júri de que não houve dolo 

eventual na ação do outro agente tem inteira incidência também ao recorrente. 

Essa é a tese do recurso.

Aduz a defesa que a submissão do recorrente ao Júri é causa de ilegalidade 

flagrante, não sendo, por isso mesmo, imprópria a via eleita, pois não há 

necessidade de revolvimento probatório.

Assere que, se, “nos termos da denúncia, ambos os acusados cometeram a mesma 

conduta e supostamente o mesmo crime, e se, por decisão soberana defi nitiva proferida 

pelo Tribunal Popular, resta sedimentado que José Antônio Scatolim Filho não 

praticou crime afeto à competência constitucional outorgada à instituição do júri, 

conclusão estende-se obrigatoriamente ao paciente.”

Lembra que o fundamento consignado pelo Juízo de primeiro grau que 

não apreciaria a tese da defesa do recorrente, porque já havia sido interposto 

recurso em sentido estrito, não deve prevalecer, porquanto a desclassifi cação do 

Júri, com trânsito em julgado em favor do corréu, é fato novo e superveniente 

que pode ser levado em conta, até porque ainda pende de julgamento recursos 

interpostos contra a pronúncia do ora recorrente que, por isso mesmo, não 

transitou em julgado.

Pede seja o presente recurso provido para estender ao recorrente os efeitos 

da desclassifi cação operada em favor do corréu.

Com contrarrazões (fl s. 157/159), o recurso foi admitido na origem (fl . 

161), ascendendo os autos a esta Corte.

O parecer do Ministério Público Federal é pelo desprovimento do recurso 

(fl s. 341/344).

Estes autos vieram distribuídos por prevenção ao HC n. 102.686/SP 

impetrado em favor do recorrente, na mesma ação penal, visando a revogação da 

sua prisão preventiva. A ordem foi concedida pela Sexta Turma.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): Em 28 de 

novembro de 2007, o recorrente foi denunciado, juntamente com um corréu, 

como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e III, combinando com o artigo 14, 

inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal.
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Colhe-se da denúncia (fl s. 39/46):

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu órgão de execução de. 

primeira instância, mui respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência 

oferecer denúncia contra José Antônio Scatolin Filho,. qualifi cado a fl s. 32, e Rodrigo 

Bernardes Rey, qualifi cado a fl s. 38, pelos seguintes motivos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 19 de julho de 2007, 

às 23h30, no cruzamento da Avenida Pompeu Toledo com a Rua Duque de 

Caxias, nesta cidade, José Antônio Scatolin Filho e Rodrigo Bernardes Rey, agindo 

em concurso e com unidade de desígnios, por motivo fútil e empregando meio 

do qual resultou perigo comum, ambos na direção de veículos automotores, 

disputando competição automobilística não autorizada (“racha”), tentaram matar 

Vinícius Antônio Batagelo, produzindo na vítima as lesões descritas a fl s. 86, 209 e 

264, e só não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que o denunciado José Antônio Scatolin Filho, utilizando-se 

da camionete Dodge Ram, de cor prata, placas DNL 2433-São José do Rio Preto, e 

o denunciado Rodrigo Bernardes Rey, utilizando-se de um veículo AUDI, cor prata, 

placas DGN 6100, deliberaram disputar um “racha” na Avenida Joaquim Pompeu 

de Toledo, local de grande movimentação de pessoas e veículos, especialmente 

no horário em que os fatos ocorreram. Cada um conduzindo o seu veículo, eles 

arrancaram em alta velocidade, nas imediações da Avenida da Saudade, em 

direção à Avenida Brasília.

Os denunciados conduziam os veículos pela Avenida Joaquim Pompeu de 

Toledo, no sentido Avenida da Saudade - Avenida Brasília. No cruzamento com 

a Rua Duque de Caxias, em altíssima velocidade, eles desrespeitaram o sinal 

vermelho do semáforo ali existente, atravessando o cruzamento. O veículo 

dirigido pelo denunciado José Antônio Scatolin Filho, que naquele instante 

levava vantagem na disputa, veio a colidir com a lateral direita do veículo GM 

Astra, cor preta, placas CYO 9340, que transitava regularmente pela Rua Duque de 

Caxias, no sentido centro-bairro, conduzido pela vítima Vinícius Antônio Batagelo. 

Após ser atingido, o veículo Astra foi arrastado por cerca de 36,10 metros (fl s. 278), 

vindo a se chocar com uma árvore e com um veiculo GM Corsa, que se encontrava 

estacionado no local (fl s. 286 e 290). Em razão da colisão, a vítima sofreu as lesões 

corporais descritas a fl s. 86, 209 e 264.

Apurou-se que o denunciado José Antônio, no momento da colisão, conduzia 

a camionete Dodge Ram a uma velocidade mínima de 94 a 110 Km/h, quando a 

velocidade máxima permitida no local é de 60 Km/h (fl s. 279).

Assim agindo, os denunciados assumiram plena e conscientemente o risco 

de causar a morte de várias pessoas que se encontravam no local, resultado que 

quase se consumou em relação à vítima Vinícius Antônio Batagelo.

O denunciado José Antônio Scatolin Filho é dado a práticas de disputas 

automobilísticas, pelas vias públicas, tanto que em 22 de abril de 2007, no mesmo 
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local, praticou fato semelhante, quando disputava “racha” com outra camionete 

não identificada, vindo a colidir na traseira de um Honda Civic, placas DDX 

0072-Andradina, e causando ferimentos em Luciene de Lima Bueno Pinese e 

Stephane Bueno Pinese.

Os denunciados José Antônio e Rodrigo Rey possuem antecedentes por 

direção perigosa de veículo na via pública, bem como diversas multas por excesso 

de velocidade, e tiveram, inclusive, suas carteiras de habilitação suspensas.

O descaso dos denunciados pela vida humana ficou evidenciado pelas 

circunstâncias em que o crime foi praticado, pois o “racha” é uma anomalia extrema 

que escapa dos limites próprios da atividade automobilística regulamentada. Os 

denunciados o praticaram em plena quinta-feira, no período de férias escolares, 

em horário de grande movimento e em avenida repleta de veículos e pedestres. 

Ao participarem de corrida automobilística, desrespeitando o sinal vermelho do 

semáforo e atravessando cruzamento movimentado, em alta velocidade, eles 

assumiram o risco de causar a morte de alguém.

Após a colisão, os denunciados, apesar de terem percebido que a vítima estava 

gravemente ferida, evadiram-se sem lhe prestar qualquer socorro, procurando 

furtar-se à responsabilidade civil e penal que lhes poderia ser atribuída. Em 

virtude de danos decorrentes do acidente, o denunciado José Antônio teve que 

abandonar a camionete, entrando no veículo Audi dirigido por Rodrigo, com o 

qual ambos fugiram do local do acidente.

Essa conduta dos denunciados revela a sua total indiferença em relação ao 

destino da vítima, evidenciando que eles efetivamente assumiram o risco de 

produzir o resultado morte.

Os denunciados José Antônio e Rodrigo Rey se propuseram a apostar corrida em 

via pública, em local totalmente impróprio, utilizando-se de automotores bastante 

possantes, com o propósito meramente exibicionista. Eles desprezaram o fato de 

inexistir qualquer espécie de segurança ou proteção aos transeuntes que por ali 

circulavam e, se não bastasse o risco representado pelo próprio “racha”, atravessaram 

o cruzamento, em alta velocidade, desrespeitando o sinal vermelho do semáforo, o 

que fez com que o veículo dirigido por José Antônio atingisse, de forma violenta, o 

carro da vítima. A disputa automobilística está comprovada, inclusive por meio das 

fotografi as dos veículos automotores anexadas aos autos (fl s. 110/127).

A vítima sofreu traumatismo crânio-encefálico, com depressão respiratória, e 

hemorragia intra-torácica. Foi internada na UTI da Santa Casa local, em estado de 

coma, tendo sido submetida a intervenção cirúrgica em caráter de urgência.

Embora os denunciados tenham assumido o risco de matar a vítima, o 

atendimento médico por ela recebido impediu a ocorrência do resultado.

Os denunciados aceitaram causar a morte de alguém, pois, podendo prever o 

resultado, assumiram o risco de produzi-lo.
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Os denunciados agiram por motivo fútil, aventurando-se, por simples 

exibicionismo, em competição automobilística não autorizada.

Além disso, da forma como agiram, ele se utilizaram de meio de que resultou 

perigo comum, tendo em vista que, no restaurante Choppompeu, situado 

exatamente no cruzamento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo com a 

Rua Duque de Caxias, havia grande número de pessoas, inclusive ocupando 

mesas na calçada, a poucos metros do local por onde passaram os veículos dos 

denunciados.

Pelo exposto, denuncio José Antônio Scatolin Filho e Rodrigo Bernardes Rey 

como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e III, combinando com o 

artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal, e requeiro que, 

recebida e autuada esta, eles sejam regularmente citados para a ação penal, 

prosseguindo-se até sentença que haverá de pronunciá-los e submetê-los a 

julgamento perante o Tribunal do Júri, com observância do rito previsto nos 

artigos 394 usque 497 do CPP, e oitiva das pessoas abaixo arroladas, em data e 

horário a serem previamente designados.

Foram ambos pronunciados, em 1º de dezembro de 2011, nos termos 

da acusação inicial e somente o ora recorrente apresentou recurso em sentido 

estrito, que não foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 

7 de fevereiro de 2013, a teor da seguinte ementa (fl . 270):

Homicídio duplamente qualifi cado tentado. Dolo eventual. Crime praticado 

na condução de veículo automotor, em circunstâncias que permitem afi rmar que 

a previsibilidade do resultado desborda da mera culpa. Existência de elementos 

indicativos de que o recorrente e o corréu estariam praticando competição 

não autorizada na via pública, em velocidade incompatível com o local, e de 

que o corréu teria ultrapassado o sinal semafórico que lhe era desfavorável. 

Decisão de pronúncia. Materialidade e autoria demonstradas pela prova oral e em 

laudos técnicos. Qualifi cadoras mantidas. Recurso improvido, afastada a matéria 

preliminar.

Foi interposto recurso especial, ao qual dei parcial provimento, em 3 de 

dezembro de 2014, apenas para revogar a medida cautelar de suspensão da 

habilitação imposta ao recorrente, mantendo os demais termos do acórdão do 

tribunal de origem.

A defesa manejou agravo regimental, embargos de declaração, recurso 

extraordinário que, não admitido pela Vice-Presidência desta Corte, rendeu 

ensejo a agravo regimental, não provido. Em 22 de setembro de 2015, os 

autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal com agravo em recurso 

extraordinário, referente à parte da decisão que não admitiu o RE, singelamente, 
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sem aplicar as disposições do art. 543 do Código de Processo Civil de 1973. 

Ainda não há, portanto, trânsito em julgado da pronúncia contra o ora recorrente.

Nesse meio tempo, o corréu Antônio Scatolin Filho obteve desaforamento 

do Júri e foi efetivamente julgado pelo tribunal popular na cidade de 

Presidente Prudente/SP, em 16 de agosto de 2013, quando, então, foi a conduta 

desclassifi cada de tentativa de homicídio (dolo eventual) para lesões corporais 

graves (art. 129, § 1º, incisos I, II e III do Código Penal), tendo sido ele 

condenado a uma pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, com 

expedição de alvará de soltura (fl s. 310/312).

Em razão disso, a defesa, em 22 de abril de 2014, postulou ao Juízo de 

primeiro grau, perante a Primeira Vara Criminal de Araçatuba/SP, fossem os 

efeitos da desclassifi cação operada pelo Júri estendidos ao ora recorrente, o que 

foi indeferido, em 30 de abril de 2015, à conta dos fundamentos seguintes (fl . 

329):

Fls. 3.467/3.486: Com a decisão de pronúncia este Juízo já apreciou a questão, 

certo que o mérito deverá ser apreciado pelo e. Conselho de Sentença, na esteira 

da manifestação do Ministério Público (fl s. 3.513), ao passo que há recurso da 

decisão de pronúncia, como o próprio corréu informa.

Ante o exposto, indefi ro o pedido de revogação da decisão de pronúncia.

O pleito ainda teria sido reiterado e novamente indeferido no primeiro 

grau, conforme consta das informações do juízo singular ao Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo (fl . 38):

O paciente não obteve sucesso no RSE junto a esse e. TJSP e, inconformado, 

interpôs recurso especial e extraordinário, pendentes de julgamento, segundo 

consta.

Em 22 de abril de 2014 o paciente peticionou nos autos sustentando a tese - 

ora debatida no presente habeas corpus ~ de revogação da pronúncia porque o 

e. Conselho de Sentença, julgando o corréu José Antônio, desclassifi cou o crime 

para lesão corporal dolosa de natureza grave. Pediu a extensão daquela decisão 

em seu favor (fl s. 3.467/3.511).

Após manifestação contrária por parte do representante do Ministério Público, 

indeferi a pretensão, pois, a meu ver, com a decisão de pronúncia esgotou-se 

a prestação jurisdicional do Juízo Singular, de modo que a questão deverá ser 

analisada pelo Tribunal do Júri, salvo se aquela decisão for modificada pelo 

julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo paciente (fl s. 

3.514).
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Houve reiteração do pedido (fls. 3.517/3.540), nova manifestação do 

Ministério Público (fl s. 3.541), então reiterei o posicionamento anterior quanto 

a impossibilidade dc acolher a tese do paciente porque já decidi a questão ao 

entender ser caso de pronúncia (fl s. 3.542).

Ressalte-se que o paciente formulou pedido idêntico junto ao e. STJ, o qual 

não foi conhecido pelo c. Tribunal Superior para se evitar supressão de instância 

(fl s. 3.539/3.540).

A questão ainda foi submetida a esta Corte, tendo a Ministra Laurita Vaz, 

em 19 de maio de 2015, consignado que o tema não era afeto à jurisdição deste 

Superior Tribunal de Justiça (fl . 331/332).

Aqui, no presente recurso ordinário, pretende a defesa sejam os efeitos do 

Júri do corréu estendidos ao ora recorrente.

O pleito não encontra guarida.

De proêmio, não atrai a espécie a incidência do art. 580 do Código de 

Processo Penal:

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso 

interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter 

exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

É que não se trata de êxito haurido pelo corréu em qualquer recurso, muito 

menos decorrente de qualquer decisão judicial, mas do seu julgamento pelo 

Júri, dado o desmembramento ocorrido no processo, em razão, como visto, das 

especifi cidades na defesa de cada acusado.

Gustavo Badaró (Direito Processual Penal, Tomo I, Elsevier Editora, São 

Paulo, 2008, pág. 604), com a percuciência de sempre, discorre sobre o que parte 

da doutrina denomina de efeito extensivo dos recursos:

Parte da doutrina refere-se a um “efeito extensivo”, que decorreria da aplicação 

do art. 580 do CPP: “no caso de concurso de agentes (CP, art. 25), a decisão do 

recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter 

exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Tal regra não prevê uma extensão do recurso interposto por um dos corréus a 

outro corréu que não tenha recorrido. Não se trata de extensão do recurso, mas de 

extensão da decisão proferida no julgamento do recurso. Se houvesse extensão 

do recurso, o corréu que não recorreu seria intimado a apresentar razões, poderia 

fazer sustentação oral, recorrer da decisão proferida no julgamento do recurso 

etc. Entretanto, nada disso ocorre.
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O art. 580 do CPP é uma regra que visa assegurar a homogeneidade do 

julgamento no caso de litisconsórcio unitário. Para evitar decisões confl itantes, 

na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os 

“motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”), o resultado do 

recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus (p. ex.: 

atipicidade da conduta). Em suma, a decisão do recurso interposto por um dos 

litisconsortes aproveita aos demais, em busca de uma uniformidade da decisão.

Embora previsto no capítulo da apelação, o art. 580 do CPP é regra de teoria 

geral dos recursos, aplicando-se também aos demais recursos, bem como ao 

habeas corpus e à revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações 

autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo.

A extensão pretendida, portanto, não se regula pelo art. 580 do Código de 

Processo Penal.

Ainda que se regulasse, já que argumenta o recurso com a tese de que o 

corréu e o ora recorrente estariam em situação objetivamente idêntica, chegando 

a afi rmar que são univitelinos no processo penal em análise, assim não ocorre.

Destarte, não se pode subtrair do Tribunal Popular o julgamento do ora 

recorrente, pois trata-se de atribuição constitucionalmente prevista e, portanto, 

dizer, desde logo, em sede recursal ordinária, na via do habeas corpus, que 

não existe dolo eventual na espécie, ainda que por análise comparativa de 

equivalência, não só representa usurpação da competência do Júri, expressada, 

em última ratio, pela íntima convicção dos jurados, como também demanda 

um inegável revolvimento fático-probatório não condizente com restrito e 

mandamental âmbito do writ. Nada mais é do que uma desclassifi cação que, 

regra geral, não é própria ao meio processual escolhido.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do 

Código Penal. Desclassifi cação, por parte do Tribunal do Júri, do delito praticado 

pelo de co-réu do art. 121, caput, c/c o art. 14, II, para o constante do art. 129 do 

CP. Extensão. Impossibilidade de verifi cação, pela via eleita e no caso concreto, da 

identidade do elemento subjetivo do tipo, sem dilação probatória.

Não sendo possível a constatação, através da estreita via do writ e no caso 

concreto, da identidade do elemento subjetivo do tipo, quanto ao paciente e seu 

co-réu, sem o cotejo minucioso de matéria fático-probatória, não há que se falar 

em extensão da desclassifi cação operada em favor desse, pelo Tribunal do Júri, ao 

paciente. Eventual valoração quanto ao objeto do mandamus, deve fi car a cargo 

do Conselho de Sentença, quando do julgamento do paciente pelo Tribunal do 

Júri. (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso).
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Writ denegado.

(HC 28.178/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º.6.2004, 

DJ 9.8.2004, p. 279)

Note-se que objetividade é o que não existe no caso concreto, porquanto a 

conclusão dos jurados em relação ao corréu foi em relação, justamente, ao dolo, é 

dizer, ao elemento subjetivo do tipo de homicídio e, pois, não há como catalogar 

ambos os acusados em situação objetivamente idêntica, ainda mais em se 

tratando de dolo eventual que, como cediço, é, grosso modo, identifi cado como 

a assunção do risco de causar o resultado morte em decorrência, justamente, da 

análise da situação fática em julgamento.

Por isso mesmo, não se pode afi rmar, sem maiores digressões, como quer 

a tese recursal, que, se não identifi cou o Júri o animus necandi para o corréu, 

consequentemente, sem qualquer dúvida, esse elemento volitivo não existe 

também para o ora recorrente. Isso quem vai decidir são os jurados (soberania 

dos veredictos).

Dependendo do que for deliberado pelo Júri ao qual será ainda submetido 

o recorrente, pode até ser que essa tese defensiva seja, mais adiante acolhida, mas 

na via recursal própria (apelação) e na previsão legal do dispositivo do Código 

de Processo Penal que for aplicável.

Bem por isso, penso não ser aqui aplicável o precedente invocado nas razões 

recursais, da lavra do Ministro Marco Aurélio Belizze (REsp n. 1.306.731/

RJ), dado que fora proferido em hipótese diversa. Lá, um único Júri julgou 

ambos os acusados e concluiu de maneira diferente para cada um, mantendo o 

homicídio com dolo eventual para um deles e desclassifi cando para o outro. O 

caso concreto, conforme já exaustivamente demonstrado, não guarda as mesmas 

características.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: No caso, paciente e corréu foram 

pronunciados por homicídio qualificado tentado, em concurso de agentes, 

porque, em suma, ambos estavam praticando “racha”, competição automobilística 

em via pública, e o veículo conduzido pelo corréu colidiu, em um cruzamento, 
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com outro carro, causando lesões graves na vítima que quase a teriam levado à 

morte.

A questão posta na presente impetração se refere à possibilidade de se 

estender, ou não, ao recorrente/paciente a desclassifi cação feita pelo Conselho 

de Sentença do delito de homicídio para lesão corporal grave em relação ao 

corréu (os feitos foram desmembrados e já se realizou o júri do corréu).

Para a eminente Relatora, a desclassifi cação operada pelo Júri em relação a 

um dos denunciados não pode ser estendida ao outro réu, considerando-se que não 

se trata de êxito haurido pelo corréu em qualquer recurso, muito menos decorrente 

de qualquer decisão judicial, mas de seu julgamento pelo Júri  e não se pode subtrair 

do Tribunal Popular o julgamento do ora recorrente, pois trata-se de atribuição 

constitucionalmente prevista e, portanto, dizer desde logo, em sede recursal ordinária, 

na via do habeas corpus, que não existe dolo eventual na espécie, ainda que por 

análise comparativa de equivalência, não só representa usurpação da competência do 

Júri, expressada em última ratio, pela íntima convicção dos jurados, como também 

demanda um inegável revolvimento fático-probatório não condizente com restrito e 

mandamental âmbito do writ. Nada mais é do que uma desclassifi cação que, regra 

geral, não é própria ao meio processual escolhido.

S. Exa. cita como precedente do HC n. 28.178/SP, da relatoria do Ministro 

Félix Fischer (DJ 9.8.2014).

Ouso divergir.

Em primeiro lugar, quanto à impossibilidade de se estender a corréu 

decisão proferida em sede que não seja recursal, tal questão foi bem enfrentada 

pelo Ministro Celso de Mello por ocasião do julgamento do HC 101.118/MS 

(grifo nosso):

[...]

Como se sabe, a efi cácia extensiva das decisões benéfi cas tem fundamento 

normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando 

proferidas em sede recursal, se fundadas “em motivos que não sejam de caráter 

exclusivamente pessoal [...]”.

A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, no entanto, têm 

admitido, excepcionalmente, a aplicação do efeito extensivo previsto na norma 

legal referida (que se fi lia, historicamente, ao art. 469 do Código de Processo Penal do 

Estado do Rio Grande do Norte, editado sob a égide da Constituição de 1891), mesmo 

nas hipóteses em que a decisão benéfi ca tenha sido proferida em sede não recursal, 

como, por exemplo, em ação de revisão criminal [...] ou, como na espécie, em ação de 

“habeas corpus” [...]
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A norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal – que conferiu, 

em caráter extraordinário, efeito extensivo às decisões benéfi cas proferidas em 

sede recursal penal – tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à 

garantia de equidade.

Esse é o sentido em que se orienta o magistério de autorizados doutrinadores 

[...]

Com efeito, a meu ver, essa é a interpretação mais coerente com o espírito 

da lei. O fato de a decisão cuja extensão se pretende não ser proferida em recurso 

não inibe que ela seja estendida a corréu. Do contrário, estaremos permitindo 

que corréus em situação idêntica venham a ser julgados de forma diferente, o 

que não condiz, como já alertado pelo Ministro Celso de Mello, com a garantia 

da equidade.

E para mim também é indiferente aqui o fato de não estarmos diante de 

decisão confl itante proferida por um mesmo júri (como no precedente citado 

pela própria Relatora e por ela afastado), até porque, quando a lei fala em 

estender uma decisão proferida em favor de um corréu para outro corréu, a ideia 

é de que eles não tenham sido submetidos a uma única decisão, a uma decisão 

simultânea.

E, quanto à extensão propriamente dita, não vejo como recusá-la.

Ressalto que a denúncia de fl s. 36 e seguintes é clara em reconhecer que o 

paciente e o corréu, agindo em concurso e com unidade de desígnios, por motivo fútil 

e empregando meio do qual resultou perigo comum, ambos na direção de veículos 

automotores, disputando competição não autorizada (“racha”), tentaram matar a 

vítima. Apesar de reconhecer o concurso de pessoas em razão de ambos os 

denunciados estarem participando de um “racha”, a denúncia teve o cuidado de 

distinguir a participação dos corréus, salientando que aquele já julgado pelo Júri – 

José Antônio Scatolin Filho – e cuja decisão de desclassifi cação se pretende estender 

ao ora recorrente foi quem se chocou com o carro da vítima. Ou seja, fi cou claro que 

a participação do recorrente se limitou a participação no “racha”, não tendo sido o 

responsável direto pelos ferimentos sofridos pela vítima.

A sentença de pronúncia (fl s. 48 e seguintes) caminhou no mesmo sentido, 

reconhecendo tanto o concurso de pessoas (“racha”) como a participação direta 

do corréu José Antônio, que dirigia o veículo que se chocou com o carro da 

vítima, tendo decretado apenas a prisão deste corréu.

Nesse contexto, pedindo vênia à eminente Relatora, não vejo como 

permitir que um dos corréus corra o risco de sofrer reprimenda diversa daquela 
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imposta ao outro corréu (já transitada em julgado e, portanto, defi nitiva, segundo 

informação que consta do voto vencido), sem que haja qualquer motivo que 

diferencie a situação de ambos os denunciados (não é hipótese de participação 

de menor importância ou cooperação dolosamente distinta). Como bem disse o 

voto vencido (fl s. 95/96 – grifo nosso):

[...]

Nesse contexto, respeitados entendimentos em sentido contrário, a concessão 

da ordem de habeas corpus é medida que se impõe, porquanto a simples leitura 

das peças destacadas alhures (denúncia e decisões de pronúncia e desclassifi catória), 

não deixa dúvida a respeito da ocorrência do concurso de agentes (afi rmado desde a 

denúncia, diga-se), diante do prévio ajuste de vontades do paciente com o coacusado 

para a perpetração da conduta ilícita, que acarretou um só resultado, como 

preconizado no artigo 29, caput, do Código Penal, verbis:

[...]

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a 

este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

[...]

Inegável, ademais, a comunicação, em benefício do paciente, das circunstâncias 

que ensejaram a desclassifi cação de conduta operada com relação ao coacusado, 

especialmente por se tratar de imputação comum a ambos, cujo afastamento da 

elementar do crime (animus necandi) pela r. decisão dos leigos, atrai a incidência da 

hipótese prevista na parte fi nal do artigo 30, do mesmo código, verbis:

[...]

Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, 

salvo quando elementares do crime (grifei).

[...]

Não há, por fi m, se falar em violação à soberania dos veredictos (CF, art. 5, XXXVIII, 

c), pois, como se viu, a questão posta pela acusação foi submetida, apreciada e 

refutada pelo C. Conselho de Sentença ao concluir, após detida análise do acervo 

coligido, pela ausência do animus necandi, circunstância que impede a reapreciação 

da matéria, diante do reconhecimento de que o fato imputado ao paciente não 

confi gura crime doloso contra a vida, afastando, portanto, a competência Tribunal 

do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, verbis [...]”

Em outras palavras, a condenação a ser imposta aos corréus há de ser a 

mesma, seja por crime doloso, seja por crime culposo. Não é possível concluir 

que um dos denunciados agiu de forma culposa e o outro de forma dolosa, 
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situação que pode ocorrer se não se estender ao paciente a desclassifi cação já 

reconhecida em favor do corréu. Tal risco é inadmissível, ainda mais em um 

caso concreto em que quem deu causa direta aos ferimentos sofridos pela vítima 

foi o corréu já benefi ciado com a desclassifi cação (foi o seu carro que atingiu a 

vítima).

In casu, não há como cindir a participação dos corréus, ambos participantes 

do “racha” que deu causa ao acidente ora em apreço, sendo impossível não 

reconhecer a presença do liame subjetivo entre eles, considerando-se que ambos 

tinham consciência e vontade de participar da mesma ação que resultou nos 

ferimentos sofridos pela vítima.

Acrescento, por fi m, que não é caso de se examinar fatos para se chegar 

à conclusão de que deve o paciente ser benefi ciado com a desclassifi cação, o 

que seria inviável, em tese, na sede do habeas corpus, mas sim de se discutir se é 

possível, ou não, se estender ao paciente decisão favorável a corréu, o que, a meu 

ver, pode sim ser feito na via estreita deste writ.

E acrescento, ainda, que não vejo aqui eventual usurpação da competência 

do Tribunal de júri, considerando-se que a decisão que se pretende estender ao 

paciente foi proferida por um Tribunal leigo.

Assim, pedindo vênia à eminente Relatora, dou provimento ao recurso, de 

modo a estender ao paciente a decisão de desclassifi cação proferida em favor do 

corréu José Antônio Scatolin Filho, encaminhando os autos ao Juiz togado para 

fi xação da pena pertinente.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Senhor Presidente, com a vênia de Vossa 

Excelência e do Ministro Sebastião Reis Júnior, vejo como bastante razoável e 

justa a solução ao fi nal aplicada e que pode ser até a solução que venha a dar o 

Tribunal do Júri, que é o competente para o exame do fato, especialmente em se 

tratando do elemento subjetivo do crime.

Temos condutas autônomas, que podem ter desígnios autônomos. São 

participantes de um racha; nada impede que um participante de um racha 

venha a agir por modo doloso, ainda que dolo eventual, e o outro por culpa. Isso 

teoricamente é possível, e cabe aos jurados defi nir de que modo aconteceu esse 

elemento subjetivo.
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Não vejo como certa — e a desclassifi cação, nessa fase, é só em grau de 

certeza — a hipótese de crime diverso de doloso contra a vida, de modo que 

deve ser mantido o juízo natural, que é o Tribunal do Júri.

Acompanho o voto da Ministra Relatora.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 67.558-RJ (2016/0025028-2)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Carlos Eduardo Rocha Freire Barboza (preso)

Advogado: Luiz Carlos Cavalcanti Azenha - RJ107091

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Organização criminosa, lavagem 

de dinheiro, tráfi co de drogas, receptação. Competência do juízo. 

Prevenção. Nulidades. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. 

Excesso de prazo. Matéria superada. Recurso não provido.

1. Os autos dão conta da imputação de múltiplas ações delituosas 

– fatos típicos praticados em comarcas diversas – cujos resultados 

alcançam vasta região territorial. Dessa forma, mostra-se inviável a 

aplicação da regra prevista no caput do art. 70 do Código de Processo 

Penal, que dispõe que a competência será, de regra, determinada pelo 

lugar em que se consumar a infração, porquanto impossível precisar 

um único local de consumação dos delitos.

2. Dada a natureza permanente do crime de tráfi co de drogas, 

praticado em território de duas ou mais jurisdições, incide a regra 

descrita no art. 71 do Código de Processo Penal, segundo a qual, em 

hipóteses tais, a competência fi rmar-se-á pela prevenção.

3. Uma vez que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São 

Pedro da Aldeia – RJ foi o primeiro a ser instado a prestar jurisdição 
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– haja vista que, ainda na fase de investigação policial, autorizou a 

realização de interceptações telefônicas e de outras medidas cautelares 

–, dúvidas não há de que é competente para processar e julgar o feito, 

em decorrência da prevenção.

4. O indeferimento de produção de provas é norteado pela 

discricionariedade regrada do julgador, de modo que lhe é dado 

indeferir, motivadamente, a realização de diligências ou a produção 

de provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 

Assim, o indeferimento fundamentado do pedido não configura 

constrangimento ilegal, tampouco cerceamento de defesa.

5. Os serviços telefônicos e telemáticos – por meio dos quais foram 

realizadas as comunicações interceptadas – encontravam-se ativos no 

Brasil, por intermédio de operadoras de telefonia estabelecidas no 

território nacional, evidenciando-se a efetiva atuação da empresa 

canadense no País, independentemente do local de armazenamento 

do conteúdo das mensagens trocadas entre o recorrente e os demais 

acusados. Dessa forma, tratando-se de matéria submetida à jurisdição 

brasileira, desnecessária se torna a própria cooperação jurídica 

internacional, a qual só seria necessária caso se pretendesse, por 

exemplo, interceptar pessoas residentes no exterior, o que não é o caso.

6. Mostra-se inviável a análise, diretamente por este Superior 

Tribunal, do alegado cerceamento de defesa decorrente do 

indeferimento do acesso à parte do processo até então desconhecida 

nos autos, visto que essa matéria não foi analisada pelo Tribunal de 

origem, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida supressão 

de instância.

7. Uma vez que os impetrantes não instruíram o habeas corpus 

originário com as peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia, 

não há nenhum constrangimento ilegal no ponto em que a Corte de 

origem entendeu inviável o acolhimento de nulidade lá aventada, 

particularmente sobre o interrogatório judicial, porque o habeas corpus 

possui como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir 

e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, 

não comportando dilação probatória. Ademais, o Tribunal de origem 

salientou que nem sequer houve a comprovação de possível prejuízo 
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para a defesa, de maneira que, também à luz da máxima pas de nulitté 

sans grief, não há como acolher a ventilada nulidade processual.

8. Com o término da fase instrutória, fi ca superada a alegação de 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. Inteligência da 

Súmula n. 52 deste Superior Tribunal.

9. Recurso em habeas corpus não provido.

ACÓRDÃO

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

os Ministros da Sexta Turma, prosseguindo no julgamento após o voto-vista 

antecipado do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior negando provimento ao 

recurso ordinário, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro e Maria Th ereza de Assis Moura, por unanimidade, 

negar provimento ao recurso em habeas corpus, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, 

Maria Th ereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 21.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Carlos Eduardo Rocha Freire 

Barboza estaria sofrendo coação ilegal em decorrência de acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou o HC n. 

0065720-84.2015.8.19.0000.

Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado 

pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 

12.850/2013, 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, 33, c/c o art. 40, IV e VII, da Lei 

n. 11.343/2006, c/c o art. 35, I, do Código Penal (por três vezes), c/c o art. 180, 

caput, do Código Penal (por duas vezes), todos na forma do art. 69, também do 

Código Penal.
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Nas razões deste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de 

ilegalidade manifesta decorrente do indeferimento do pedido de diligências pelo 

Juiz de primeiro grau, a saber: a) análise pericial das interceptações telefônicas 

por institutos independentes; b) envio de carta rogatória à empresa RIM 

(Research in Motion) com sede no Canadá, para busca do HD original; c) 

resposta da autoridade policial acerca da comprovação nos autos da chancela 

do Ministério da Justiça sobre as regras legais de cooperação internacional; d) 

acesso à parte do processo até então desconhecida nos autos, “que serviu de base 

para que o Juiz, em audiência de interrogatório do acusado, perguntasse sobre 

um fato que é objeto de um inquérito que não faz parte do processo” (fl s. 181-

182).

Aduz, ainda, a nulidade dos interrogatórios, visto que “o paciente, além do 

fato de ter respondido pergunta formulada indevidamente com base naquilo 

que não consta dos autos, também não pode exercer sua defesa com plenitude 

durante o interrogatório, pois o Magistrado impediu que o paciente estivesse 

presente no interrogatório dos demais acusados” (fl . 182).

Afi rma, também, ter havido violação das regras de competência, porquanto 

não prevaleceu a regra do lugar da consumação do crime, que, no caso, é a 

Comarca de Cabo Frio – RJ.

Por fi m, aduz excesso de prazo para o término da instrução criminal e 

ressalta que o processo ainda está em fase de diligências.

Requer, liminarmente, a suspensão do feito em trâmite na origem. No 

mérito, pugna para que seja: a) determinada a realização de novo interrogatório 

dos acusados; b) determinado “o envio dos autos e das interceptações via BBMs 

[blackberry messengers] para serem periciadas no ICCE da PCRJ” (fl . 193); c) 

reconhecida a incompetência absoluta do Juízo de origem; d) determinada a 

expedição de alvará de soltura em favor do recorrente.

A liminar foi indeferida e, depois de as informações haverem sido prestadas, 

o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Em consulta processual realizada na página eletrônica do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifi co que ainda não sobreveio a 

prolação de sentença nos autos do processo objeto deste recurso, havendo 

sido determinada a intimação dos réus, em 21.6.2016, para a apresentação 

de alegações fi nais, na forma do art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal 

(Processo n. 0006433-59.2014.8.19.0055).
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VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator):

I. Contextualização

Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e denunciado 

– no bojo da operação policial denominada “Dominação” – pela suposta prática 

dos delitos descritos nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013, 1º, § 4º, 

da Lei n. 9.613/1998, 33, c/c o art. 40, IV e VII, da Lei n. 11.343/2006, c/c o 

art. 62, I, do Código Penal (por três vezes), c/c o art. 180, caput, do Código Penal 

(por duas vezes), todos na forma do art. 69, também do Código Penal (fl . 370).

Por meio de interceptações judiciais, devidamente autorizadas, de 

mensagens BBM (BlackBerry Messenger), foi possível (fl . 63):

a localização e identifi cação de imóveis no Condomínio Cisne Branco, nesta 

Comarca, dentro dos quais foram encontrados 144,6 Kg de cocaína em 142 

tabletes, um fuzil parafal calibre 762, 02 fuzis AR15 calibre 556, 14 carregadores 

de fuzil, 07 pistolas calibre 9 mm, 01 pistola GLOCK G17, 01 pistola Parabellum, 

18 carregadores de pistola, 01 adaptador para transformar pistola GLOCK em 

submetralhadora, 240 cartuchos de munição 556, 390 cartuchos calibre 762, 60 

cartuchos de munição calibre .40, 90 cartuchos de munição calibre 9 mm, 10 

cartuchos de munição calibre 762, além de quase R$ 250.000,00 em espécie.

A defesa, então, ingressou com remédio constitucional no Tribunal de 

origem, havendo a ordem, no entanto, sido denegada (fl s. 113-144).

II. Competência do Juízo

Sustenta o recorrente a incompetência do Juízo da Vara Criminal da 

Comarca de São Pedro da Aldeia – RJ, sob o argumento de que não prevaleceu 

a regra do lugar da consumação do crime, que, no caso, é a Comarca de Cabo 

Frio – RJ.

O Tribunal de origem afastou a alegada incompetência do Juízo, sob os 

seguintes fundamentos (fl . 133):

No caso em apreço, em se tratando de crimes plurilocais, não adstritos a 

uma única comarca, sendo impossível delimitar um local único de consumação 

dos delitos, a regra incidente não é aquela do art. 70, do CPP, mas sim a do art. 

71, do mesmo Codex, segundo a qual: “Tratando-se de infração continuada ou 
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permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência 

fi rmar-se-à pela prevenção.”

[...]

Indiscutível a fi xação da competência do Juízo de origem para o julgamento 

da ação penal, que se deu, in casu, pela prevenção, impondo-se a rejeição da 

arguida nulidade.

Com efeito, os autos dão conta da imputação de múltiplas ações delituosas 

– fatos típicos praticados em comarcas diversas – cujos resultados alcançam 

vasta região territorial.

Dessa forma, mostra-se inviável a aplicação da regra prevista no caput 

do art. 70 do Código de Processo Penal, que dispõe que a competência será, 

de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, porquanto 

impossível precisar um único local de consumação dos delitos.

Assim, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, 

praticado em território de duas ou mais jurisdições, entendo que incide a regra 

descrita no art. 71 do Código de Processo Penal, segundo a qual, em hipóteses 

tais, a competência fi rmar-se-á pela prevenção.

Exemplificativamente, menciono: RHC n. 44.546/DF, Rel. Ministro 

Ericson Maranho, 6ª T., DJe 17.12.2014.

Portanto, uma vez que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Pedro 

da Aldeia – RJ foi o primeiro a ser instado a prestar jurisdição – haja vista que, 

ainda na fase de investigação policial, autorizou a realização de interceptações 

telefônicas e de outras medidas cautelares –, dúvidas não há de que é competente 

para processar e julgar o feito, em decorrência da prevenção.

III. Indeferimento do pedido de diligências

Primeiramente, é necessário consignar que o Magistrado de primeiro 

grau foi provocado, por meio de representação formulada pela Polícia 

Federal e de requerimento do GAECO/Ministério Público, para autorização 

de interceptação telefônica com vistas a dar início a uma investigação de 

organização criminosa que seria responsável pela liderança do tráfi co de drogas 

na Região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro, e por lavagem de dinheiro 

dos lucros obtidos com a venda de entorpecentes.

Em razão da excepcionalidade da situação, o Juiz de primeiro grau, então, 

autorizou a realização da medida constritiva do conteúdo das mensagens 
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trocadas e determinou a expedição de ofício para a empresa canadense RIM 

(Research in Motion) – pertencente ao grupo BlackBerry –, a fi m de que fosse 

cumprida a ordem judicial emanada pela autoridade brasileira.

Consta dos autos que a autoridade policial descobriu que a organização 

criminosa fazia uso de mensagens BBM (BlackBerry Messenger), pelo serviço 

chamado “PIN-to-PIN” – que utiliza recurso tecnológico com criptografi a das 

mensagens –, para que os integrantes da organização pudessem se comunicar 

entre si no pretenso cometimento de crimes, bem como realizar a negociação de 

drogas e de armas, inclusive de fuzis e de granadas (fl . 126).

Registro que o PIN (Personal Identif ication Number) é um código 

pessoal de identifi cação única para cada smartphone BlackBerry, que permite 

a identifi cação de cada BlackBerry e assegura que os e-mails enviados para 

determinada pessoa sejam entregues corretamente. O PIN é um identifi cador 

utilizado principalmente para o serviço de bate-papo BBM (BlackBerry 

Messenger), conforme informações obtidas na página eletrônica <http://www.

blackberrybrasil.com.br/como-encontrar-seu-blackberry-pin-e-imei/>.

Segundo o Magistrado, “o conteúdo das mensagens são enviados pela 

Empresa Canadense RIM por meio de pacotes cujo conteúdo é inviolável, 

sendo impossível a edição das mensagens interceptadas, mas, mesmo assim, este 

juízo determinou expedição de ofício à Superintendência da Polícia Federal 

em Brasília para que fosse informado sobre a higidez do conteúdo das 

interceptações” (fl . 73).

Nesse contexto, um Delegado da Polícia Federal em Brasília – 

Coordenador-Geral de Polícia de Repressão às Drogas – prestou esclarecimentos 

ao Juízo (por meio do ofício de fl s. 2.508-2.509), noticiando “toda a mecânica 

de interceptação de mensagens BBM, a forma de compactação dos arquivos, o 

meio pelo qual a Empresa Black Barry promove o envio dos lotes para análise, a 

preservação na integridade das mensagens BBM em uma sala cofre da coordenação 

de Tecnologia da Polícia Federal, com acesso controlado e limitado” (fl . 73). Na 

ocasião, o Delegado da Polícia Federal destacou a impossibilidade de edição das 

mensagens BBM (Blackberry Messengers) pelo sistema “PIN TO PIN” (fl . 131).

Veja-se, portanto, o destaque que foi dado à fi dedignidade das informações 

obtidas por meio das interceptações das mensagens e à confi abilidade do meio 

de acesso a tais conteúdos, imune a manipulação e edição.

Por tais razões, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido 

formulado pela defesa de envio das interceptações ao ICCE para perícia, por 
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entender que o pleito não possuía nenhuma pertinência, “posto que a Polícia 

Federal, assim como a Polícia Civil, é órgão público integrante da Polícia 

Judiciária, havendo presunção de legalidade e legitimidade quanto aos atos 

praticados” (fl . 131). Para tanto, invocou o disposto nos arts. 184 e 400, § 1º, do 

Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade 

policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao 

esclarecimento da verdade.

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e 

coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. (Redação dada pela Lei n. 11.719, 

de 2008).

§ 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir 

as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. (Incluído pela Lei n. 

11.719, de 2008).

Tal entendimento – acolhido, na íntegra, pela Corte de origem – está em 

consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual “O 

indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza 

constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, 

negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias 

ou protelatórias” (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 

2.2.2015).

No mesmo sentido, menciono o seguinte julgado:

É assente neste Tribunal Superior o entendimento de que “o indeferimento de 

produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, 

podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, 

motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, 

nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal” (HC 

n. 180.249/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 4.12.2012).

(RHC n. 47.079/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4.2.2015).

De fato, não se pode olvidar que o indeferimento de produção de provas 

é norteado pela discricionariedade regrada do julgador, de modo que lhe é 
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dado indeferir, motivadamente, a realização de diligências ou a produção de 

provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assim, o 

indeferimento fundamentado do pedido não confi gura constrangimento ilegal, 

tampouco cerceamento de defesa.

Ademais, entendo que também não assiste razão ao acusado no ponto 

em que sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do 

indeferimento, pelo Juiz de primeiro grau, de envio de carta rogatória à empresa 

RIM (Research in Motion), com sede no Canadá.

Primeiramente, faço lembrar que a carta rogatória é o pedido feito a 

órgão jurisdicional de outro país, para que este colabore com a prática de um 

determinado ato processual, tais como o cumprimento de citações, oitivas de 

testemunhas e outras diligências processuais no exterior, necessárias à instrução 

de processo penal, nos termos do art. 780 do Código de Processo Penal.

A ideia central desse instrumento jurídico é justamente a de possibilitar o 

emprego de uma via mais célere para a prática de determinados atos processuais 

em território estrangeiro. Nesse contexto, não vejo óbice a que haja um acordo 

de cooperação direta entre o Departamento de Polícia Federal do Brasil e 

a empresa estrangeira RIM (Research in Motion), justamente porque essa 

sistemática, além de conferir maior celeridade ao trâmite processual, facilita a 

própria obtenção do conjunto probatório.

Ainda, não desconheço que, em 27.1.1995, o Governo do Canadá fi rmou 

com a República Federativa do Brasil o Tratado de Assistência Mútua em Matéria 

Penal, promulgado por meio do Decreto n. 6.747/2009, havendo os Estados 

contratantes assumido a obrigação de prestar assistência mútua em matéria 

penal na medida mais ampla possível.

No caso, o Magistrado de primeiro grau salientou que, “com a expedição 

do ofício judicial determinando a interceptação das mensagens BBM, esse 

documento é direcionado ao órgão central da Polícia Federal e, na sequência, 

a demanda é encaminhada à representação local da BlackBerry para que sejam 

adotadas as providências necessárias à implementação” (fl . 52). Destacou, na 

sequência, que “a implementação da interceptação é efetivada pela Blackberry 

PSO Department no Canadá, já que seus servidores se encontram naquele país, 

contudo, as demandas são direcionadas à representação da referida empresa no Brasil” 

(fl . 52).

Em arremate, fez as seguintes considerações (fl . 53):
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Quando a operadora de telefonia detecta que os dados de determinado 

PIN são realizados com Internet Protocol - IP estrangeiro, ela simplesmente não 

implementa a interceptação em relação a esse PIN, restando claro o alcance da 

ordem judicial brasileira ao território nacional. Somente neste caso, quando o alvo 

se encontra utilizando as mensagens BBM no exterior, é que se exige a cooperação 

internacional, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual não há se falar em 

violação de qualquer modalidade de tratado internacional por parte deste juízo.

Assim, o que se verifi ca é que, no caso, os serviços telefônicos e telemáticos 

– por meio dos quais foram realizadas as comunicações interceptadas – 

encontravam-se ativos no Brasil, por intermédio de operadoras de telefonia 

estabelecidas no território nacional, evidenciando-se a efetiva atuação da 

empresa canadense no País, independentemente do local de armazenamento 

do conteúdo das mensagens trocadas entre o recorrente e os demais acusados. 

Dessa forma, tratando-se de matéria submetida à jurisdição brasileira, desnecessária 

se torna a própria cooperação jurídica internacional, a qual só seria necessária caso 

se pretendesse, por exemplo, interceptar pessoas residentes no exterior, o que 

não é o caso.

Apenas para registro, destaco que a licitude de interceptações telemáticas de 

mensagens enviadas por Blackberry Messengers já foi apreciada por este Superior 

Tribunal em casos semelhantes, com indicação, inclusive, da irrelevância quanto 

ao fato de a referida sociedade empresária ter sede no Canadá. Menciono, por 

exemplo, a denominada “Operação Lava-Jato”, objeto do HC n. 321.828/PR, de 

relatoria Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC) (DJe 

29.4.2015), e a operação intitulada “Cavalo de Fogo”, objeto do RHC n. 57.763/

PR, de relatoria da Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (DJe 15.10.2015).

Por fi m, no que tange ao aventado cerceamento de defesa decorrente do 

indeferimento do acesso à parte do processo até então desconhecida nos autos 

– a qual teria servido “de base para que o Juiz, em audiência de interrogatório 

do acusado, perguntasse sobre um fato que é objeto de um inquérito que não faz 

parte do processo” (fl s. 181-182) –, verifi co que essa matéria não foi analisada pelo 

Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por 

esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir na indevida 

supressão de instância.

IV. Nulidade do interrogatório

No que tange à aventada nulidade dos interrogatórios dos réus e à alegação 

de que o recorrente não pôde exercer sua defesa com plenitude durante referido 
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ato processual – porquanto o Magistrado o teria impedido de estar presente no 

interrogatório dos demais acusados (fl . 182) –, constato que a Corte estadual 

afastou a apontada nulidade nos seguintes termos (fl . 134):

Como se verifi ca do atento exame dos autos do habeas corpus, não houve 

comprovação da apontada ilegalidade, valendo citar, a respeito, a judiciosa 

observação do ilustre membro do Parquet em atuação na Corte, onde se lê, 

verbis:

Inobstante a afi rmação, não vieram à lume comprovantes da referida 

ausência ao ato processual, ressaltando-se que, diante da parcial 

disponibilização das decisões e atos jurisdicionais no registro eletrônico de 

acompanhamento da ação penal, a simples consulta ao andamento da ação 

penal não supre o dever de comprovação documental do alegado.

O ponto suscitado também não foi objeto de esclarecimento, nas 

informações prestadas pelo Juízo a quo (fl s. 52/80), tornando impossível sua 

análise no bojo do presente habeas corpus, seja em razão da insufi ciente 

demonstração do ocorrido, seja ainda, da impossibilidade de seu avaliar, 

nestas circunstâncias, a existência de efetivo prejuízo à defesa do réu.

A mera ausência, ora alegada, não enseja nulidade absoluta, como 

indica a decisão do e. STJ, a seguir transcrita:

[...]

Ainda que assim não fosse, para decretação de nulidade faz-se necessário 

a comprovação do efetivo prejuízo, o que também não ocorreu, incidindo, na 

hipótese, o velho brocardo pas de nulitté sans grief.

Portanto, uma vez que os impetrantes não instruíram o habeas corpus 

originário com as peças imprescindíveis à compreensão da controvérsia, não 

identifi co nenhum constrangimento ilegal no ponto em que a Corte de origem 

entendeu inviável o acolhimento da aventada nulidade, notadamente porque o 

habeas corpus possui como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito 

de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não 

comportando dilação probatória. 

De todo modo, vale o registro de que este Superior Tribunal possui o 

entendimento de que “a não participação do acusado e de seu defensor no 

interrogatório de corréu não enseja a nulidade automática do feito, haja vista que 

o art. 191 do Código de Processo Penal preceitua que os réus serão interrogados 

separadamente” (HC n. 164.414/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 
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8.9.2015). E, no caso, o Tribunal de origem salientou que nem sequer houve a 

comprovação de possível prejuízo para a defesa, de maneira que, também à luz 

da máxima pas de nulitté sans grief, não há como acolher a aventada nulidade 

processual.

V. Excesso de prazo

Por fi m, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo para o término 

da instrução criminal, entendo que a análise dessa matéria está superada, haja 

vista que, em consulta processual realizada na página eletrônica do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consta que, em 21.6.2016, foi determinada 

a intimação dos réus para a apresentação de alegações fi nais, na forma do art. 

403, § 3º, do Código de Processo Penal, incidindo, portanto, o enunciado na 

Súmula n. 52 desta colenda Corte, in verbis: “Encerrada a instrução criminal, fi ca 

superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

De mais a mais, vale lembrar que os prazos indicados na legislação 

processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de 

maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida 

dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do 

caso concreto.

Assim, embora ainda não tenha havido a prolação de sentença – 

circunstância que, ocasionalmente, poderia até ensejar que fosse superada 

a Súmula n. 52 do STJ –, certo é que as peculiaridades do caso concreto 

(complexidade da causa; número de acusados; pluralidade de crimes, perpetrados, 

aliás, em locais diversos) não autorizam que, por ora, seja tributada ao Estado-

Juiz a demora no processamento da causa.

VI. Dispositivo

À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Sr. Presidente, acompanho Vossa 

Excelência e nego provimento ao recurso.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.598.820-RO (2016/0122144-9)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Raimundo Rivelino Alves de Castro

Advogado: Jose Carlos dos Santos e outro(s)

Recorrente: Dirley Viana da Cunha

Recorrente: Maury Moreira Mendes

Advogado: José Maria de Souza Rodrigues

Recorrente: Adriano Souza Ferreira

Recorrente: Uilian Rezende Alves Rios

Recorrente: Eziomar Lima dos Reis

Advogado: Karlos Eduardo de Souza Mares

Recorrente: Lusilvio Araújo de Souza

Recorrente: Francisco Robson Nascimento Ribeiro

Recorrente: Jacson Moraes da Mata

Advogado: João de Castro Inácio Sobrinho

Recorrente: Sandro Augusto Gomes da Silva

Advogado: Nilson Aparecido de Souza

Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia

EMENTA

Recursos especiais. Penal e Processo Penal. Tráfi co de drogas, 

associação para o tráfi co, sequestro e tortura. Ausência de apreensão 

da droga. Condenação baseada em depoimentos testemunhais e 

interceptações telefônicas. Ausência de comprovação da materialidade 

do delito. Ressalva do entendimento da relatora. Condenação pelo 

crime de associação para o tráfi co. Possibilidade. Delitos autônomos. 

Fundamentação deficiente. Súmula 284/STF. Dosimetria. Pena-

base. Personalidade e conduta social. Considerações genéricas. 

Constrangimento ilegal. Ocorrência. Maus antecedentes comprovados. 

Ausência de prequestionamento. Súmula 211/STJ. Art. 35 da Lei 

de Drogas. Análise dos requistios da estabilidade e permanência. 

Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. Recursos 

especiais providos em parte. Concessão de HC de ofício.
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1. De acordo com recentes julgados das Turmas integrantes da 

Seção de Direito Penal desta Corte, é imprescindível a apreensão 

e consequente realização do laudo toxicológico definitivo para a 

condenação pela prática do crime de tráfi co ilícito de drogas, sob pena 

de ser incerta a materialidade do delito. Ressalva do entendimento da 

Relatora.

2. No caso em análise, não houve a apreensão de droga com 

nenhum dos acusados, tendo as instâncias ordinárias concluído que 

a materialidade do delito teria sido demonstrada pelos depoimentos 

testemunhais e interceptações telefônicas, que indicaram o tráfi co de 

36 quilos de cocaína, droga que não chegou a seu destino fi nal em 

razão de sua subtração por parte dos acusados durante o seu transporte. 

Absolvição dos recorrentes quanto ao delito de tráfi co ilegal de drogas, 

em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício.

3. Para a confi guração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 

11.343/2006 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto 

ao delito de tráfi co, sendo prescindível a apreensão da droga ou o 

laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação 

da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a 

prática da narcotrafi cância.

4. Há defi ciência na fundamentação do recurso especial em 

que a parte deixa de apontar quais dispositivos legais teriam sido 

supostamente malferidos pelo acórdão recorrido, o que determina a 

incidência, por analogia, do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo 

Tribunal Federal.

5. Não se admite a majoração da pena-base ao argumento de 

que os réus possuem “personalidade desvirtuada,” tendente a delinquir 

e indiferente aos estragos sociais de sua conduta, e não demonstram 

“boa conduta social” pelo constante envolvimento em condutas 

ilícitas ou por serem nocivos à sociedade, tratando-se de argumentos 

genéricos que não justifi cam a consideração desfavorável das aludidas 

circunstâncias.

6. Quanto aos recursos interpostos quando ainda em vigor 

o Código de Processo Civil revogado pela Lei n. 13.105/2015, a 

oposição de embargos declaratórios não é sufi ciente para suprir o 

requisito do prequestionamento, sendo indispensável o efetivo exame 
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da questão pelo acórdão recorrido, de modo a se evitar a supressão de 

instância.

7. Não obstante o princípio da identidade física do Juiz, expresso 

no artigo 399, § 2º, do Estatuto Processual Penal (com as alterações 

trazidas pela Lei n. 11.719/2008), determinar que o magistrado que 

concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito, tem-se que 

tal princípio não é absoluto. Na espécie, não tendo sido demonstrada 

a ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da prolação da 

sentença por juiz substituto, distinto do magistrado que presidiu a 

instrução, não há falar em nulidade. Precedentes.

8. A análise da alegação da defesa de que não teriam sido 

devidamente demonstrados os requisitos da estabilidade e permanência, 

necessários à consumação do delito de associação para o tráfi co ilícito 

de drogas, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias 

estabelecidas nas instâncias ordinárias, o que é vedado no julgamento 

do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.

9. Recursos especiais providos em parte. Concessão de habeas 

corpus de ofício em favor de corréus. Absolvição quanto ao delito de 

tráfi co de drogas, por ausência de materialidade delitiva, e retorno 

dos autos à Corte de origem para nova análise da primeira fase da 

dosimetria da pena, afastada a consideração negativa das circunstâncias 

da personalidade e da conduta social com base em fundamentos 

genéricos.

ACÓRDÃO

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

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

Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos especiais, 

expedindo, ainda, ordem de ofício em favor do corréu Elias Viana da Cunha, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis 

Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro 

votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 30 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 1º.8.2016
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RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Trata-se de recursos 

especiais, interpostos por 1) Adriano Souza Ferreira, Uilian Rezende Alves 

Rios e Eziomar Lima dos Reis; 2) Lusilvio Araújo de Souza, Francisco Robson 

Nascimento Ribeiro e Jacson Moraes da Mata; 3) Sandro Augusto Gomes da 

Silva; 4) Dirley Viana da Cunha; 5) Maury Moreira Mendes; e 6) Raimundo 

Rivelino Alves de Castro contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Rondônia que deu provimento em parte às apelações de Maury 

Moreira Mendes, Raimundo Rivelino Alves de Castro e Sandro Augusto 

Gomes da Silva, para afastar a agravante genérica prevista no artigo 61, II, “g”, 

do Código Penal, e negou provimento aos apelos dos demais corréus.

A título de ilustração, confi ra-se a ementa do aresto:

Tráfi co de entorpecentes e associação para o tráfi co. Violação aos princípios 

da ampla defesa, contraditório e correlação, identidade física do juiz, Ausência de 

fundamentação da sentença, falta de perícia de espectrograma, litispendência. 

Nulidades. Inexistência. Prova emprestada. Interceptação telefônica. Prorrogações. 

Possibilidade. Tráfi co. Materialidade. Apreensão e Laudo Toxicológico. Inexistência. 

Irrelevância. Associação para o Tráfi co. Provas. Confi guração. Tortura e Seqüestro. 

Materialidade e autoria. Comprovação. Dosimetria. Pena-base acima do mínimo 

legal. Possibilidade. Violação de dever inerente a profi ssão. Afastamento.

1. Estando os fatos descritos na denúncia, pode o juiz dar-lhe defi nição jurídica 

diversa na sentença, haja vista o agente se defender dos fatos narrados e não de 

sua capitulação inicial, não havendo nenhuma ofensa aos princípios da ampla 

defesa, do contraditório e da correlação.

2. A sentença proferida por juiz diverso daquele que presidiu a instrução não 

ofende a garantia da identidade física do juiz, quando o magistrado substituído 

estava convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou 

aposentado.

3. A sentença com exame da matéria fática e probatória colhida sobre o 

crivo do contraditório e da ampla defesa, que de plano afasta todas as 

postulações da defesa, não dá cabimento, em tese. para nulidade por ausência 

de fundamentação, até porque a decisão concisa não signifi ca que ela tenha sido 

desprovida de razões.

4. É prescindível a realização de perícia de espectrograma para verificar a 

autenticidade de voz nos diálogos interceptados, sobretudo por não haver 

previsão legal para sua obrigatoriedade.

5. A condenação do agente por crime praticado em contexto diferente, ainda 

que por crime da mesma natureza, não confi gura litispendência.
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6. A interceptaçào telefônica, devidamente autorizada judicialmente e 

realizada de acordo com a legislação pertinente, não constitui prova ilícita, tendo 

plena legitimidade para servir como elemento probatório em outro processo.

7. As renovações sucessivas das interceptações telefônicas não são ilegais, 

desde que justifi cadas pelos elementos a serem comprovados, e concedida a 

primeira de forma fundamentada, as demais, quando requeridas e deferidas, 

entendem-se que o foram sob o mesmo fundamento.

8. A interceptação telefônica, devidamente autorizada judicialmente e 

realizada de acordo com a legislação pertinente, não constitui prova ilícita, tendo 

plena legitimidade para servir como elemento probatório em outro processo.

9. A ausência da apreensão da droga e laudo toxicológico não impedem que a 

materialidade do crime de tráfi co de drogas seja comprovada por outros meios de 

provas, tais como a interceptação telefônica e a testemunhai.

10. Demonstrado de forma inequívoca que os agentes possuíam vínculo 

associativo permanente e estável, com a fi nalidade de praticar o tráfi co de drogas, 

não há que se falar em absolvição.

11. A palavra da vítima acompanhada do laudo de lesões corporais, 

corroborados por outros elementos de provas, são sufi cientes para sustentar a 

condenação pelo crime de tortura.

12. Comprovada, pelo conjunto de elementos dos autos, a privação da 

liberdade da vítima, mediante seqüestro e cárcere privado, mantém-se o édito 

condenatório pelo crime de seqüestro.

13. É possível a fi xação da pena-base acima do mínimo legal quando estiver 

devidamente fundamentada.

14. A aplicação da agravante genérica por violação do dever inerente á 

profi ssão deve ser afastada quando reconhecida e aplicada a causa de aumento 

de pena por prevalência da função pública, sob pena de se incorrer em bis in idem.

Os embargos declaratórios opostos na sequência foram improvidos, tendo 

sido o acórdão sintetizado nos seguintes termos:

Embargos de declaração com efeitos infríngentes. Prequestionamento. 

Inexistência de omissão, contradição e obscuridade. Rediscussão de matéria já 

debatida no apelo. Impossibilidade. Embargos improcedentes.

Inviável o provimento de embargos de declaração que possuem fi nalidade 

meramente de prequestionamento, com o objetivo de reexame de toda a matéria 

analisada exaustivamente em apelação criminal, cujos alguns assuntos sequer 

foram abordados nas razões recursais.

Os embargos declaratórios limitam-se a corrigir contradição, obscuridade, 

ambigüidade e omissão existentes na decisão, não se prestando a rediscutir a 
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causa ou reexaminar o mérito do recurso com o fi m de emprestar-lhes efeitos 

infringentes.

Nas razões de seu recurso especial (fls. 1.559/1.591), interposto com 

base na alínea “a” do permissivo constitucional, alegam os recorrentes Adriano 

Souza Ferreira, Uilian Rezende Alves Rios e Eziomar Lima dos Reis que “foram 

supostamente identifi cados como integrantes de uma associação destinada 

a trafi car droga” e que, em 26.11.2008, “parte dos denunciados foram presos 

em fl agrante quando transportavam 266 kg de maconha em uma aeronave do 

Estado do Mato Grosso do Sul para Rondônia.”

Sustentam que, na hipótese, não foi comprovada a materialidade do delito 

de tráfi co de drogas de cerca de “36 kg de cocaína que seriam supostamente 

transportados pelo caminhão”. Aduzem que “só há indícios de tais objetos 

serem entorpecentes” e que não há “nenhuma forma de laudo confrontando tais 

materiais.”

Insurgem-se contra a utilização de prova emprestada, sem que observado 

o devido contraditório e a ampla defesa, pois “os acusados não tiveram a 

oportunidade de contraditar as provas emprestadas utilizadas no outro processo.”

Asseveram que, de acordo com depoimento policial, não houve perícia 

das “gravações telefônicas” para determinar os autores de cada conversa. Em 

acréscimo, ressaltam que não há demonstração nos autos da autorização judicial 

das interceptações telefônicas como tampouco de eventual prorrogação.

Salientam que, “por tudo que foi colhido na fase inquisitorial e judicial, 

temos que o conjunto probatório colacionado aos autos não é sufi ciente, para 

ensejar um diploma condenatório.” No ponto, destacam que “a prova colhida 

nos autos é eminentemente testemunhal e não foi corroborada por nenhum 

outro elemento de prova.”

Por outro lado, entendem que foi malferido o artigo 59 do Código Penal, 

ressaltando que as circunstâncias judiciais previstas no referido dispositivo legal 

não se confundem com as elementares do tipo e que, na espécie, foi afrontada a 

Súmula 444 deste Superior Tribunal de Justiça.

Concluem, ao fi nal, que “a prova testemunhal produzida nos autos em 

juízo, deu-se também meio do depoimento do policial civil que afi rma que 

vinha investigando os acusados, prova essa que deve ser analisada com certa 

reserva, ainda mais com ausência de comprovação da propriedade da droga, 

tendo em vista que tal agente por ter sido o encarregado da abordagem e da 

investigação, poderia ter algum interesse na condenação dos recorrentes.”
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Os recorrentes Lusilvio Araújo de Souza, Francisco Robson Nascimento 

Ribeiro e Jacson Moraes da Mata (fl s. 1.638/1.654) apontam violação dos artigos 

158 do Código de Processo Penal, 71 do Código Penal, 33, caput e § 2º, e 50 da 

Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial.

Sustentam que “inexiste materialidade delitiva para a devida comprovação 

do crime”, ante a ausência de laudo toxicológico defi nitivo, conforme determina 

a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

Requerem, outrossim, o reconhecimento da continuidade delitiva em 

relação aos crimes de tráfi co e associação para o tráfi co ilícito de drogas nos 

autos da Ação Penal n. 501.2008.012335-5, uma vez que teve origem no 

mesmo inquérito que o presente feito e “os fatos criminosos ocorreram de forma 

contínua.”

Sandro Augusto Gomes da Silva (fl s. 1.658/1.683) indica ofensa ao artigo 

33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pleiteando a aplicação da causa de diminuição 

da pena de que cuida o referido dispositivo legal.

Sustenta que houve aditamento à inicial pelo Ministério Público, para que 

fosse condenado também como incurso nos artigos 33 e 40 da Lei de Drogas, 

sem que fosse aberta vista dos autos à defesa, negando-se vigência aos artigos 

384 e 569 do Código de Processo Penal e divergindo de julgado do Supremo 

Tribunal Federal bem como de precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.

Dirley Viana da Cunha (fl s. 1.478/1.516) afi rma que foram malferidos os 

artigos 399, § 2º, 155, 158 e 384, § § 2º e 4º do Código de Processo Penal.

Assevera, inicialmente, a nulidade da sentença por infringência ao princípio 

da identidade física do juiz, ressaltando que não se aplicam ao caso as hipóteses 

do artigo 132 do Código de Processo Civil.

Alega ofensa ao princípio da ampla defesa, do contraditório e da correlação, 

tendo em vista que “a acusação descrita no artigo 33 foi inserida na denúncia 

após a instrução ter sido concluída e o apelante não foi intimado a se manifestar 

acerca do emendatio libellis, como determina o artigo 384, § 2º e § 4º, do Código 

de Processo Penal.” Acrescenta que trata-se de nulidade absoluta e que fi cou 

muito o evidenciado o prejuízo à defesa, tendo o réu se limitado a refutar as 

alegações descritas na inicial acusatória.

Aduz que não há nos autos prova da materialidade do delito de tráfi co de 

drogas e que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que a materialidade do crime de tráfi co de entorpecentes deve ser comprovada 

mediante a juntada aos autos do laudo toxicológico defi nitivo.”
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Acrescenta, ainda, que “não há nos autos prova robusta e consistente de que 

seja o acusado autor do delito de tráfi co de entorpecentes, pelo que a absolvição 

se impõe.”

Além disso, salienta que os fatos imputados ao recorrente não se 

subsumem ao tipo penal descrito no artigo 35 da Lei de Drogas, pois “não fi cou 

caracterizado o liame entre o ora acusado e os demais corréus, que supostamente 

poderiam estar associados para trafi carem.”

Destaca que “o caráter associativo na hipótese do artigo em análise deve ser 

permanente, o que não se vislumbra no presente caso, o acusado por ser policial 

militar, apenas conversou com um colega de farda, sem com tudo dizer qualquer 

coisa acerca da autoria desses fatos.”

Indica violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na 

fi xação da pena-base no dobro do mínimo legal. Em acréscimo, argumenta que 

o magistrado sentenciante se valeu de aspectos inerentes ao próprio tipo penal, 

o que seria inadmissível.

Por outro lado, alega o recorrente Maury Moreira Mendes (fl s. 1.520/1.555) 

violação dos artigos 399, § 2º, 155, 158 e 384, §§ 2º e 4º do Código de Processo 

Penal.

Aponta a nulidade da sentença por infringência ao princípio da identidade 

física do juiz, ressaltando que não se aplicam ao caso as hipóteses do artigo 132 

do Código de Processo Civil.

Ressalta que houve ofensa ao princípio da ampla defesa, do contraditório 

e da correlação, tendo em vista que “a acusação descrita no artigo 33 foi inserida 

na denúncia após a instrução ter sido concluída e o apelante não foi intimado a 

se manifestar acerca do emendatio libellis, como determina o artigo 384, § 2º e § 

4º, do Código de Processo Penal.” Acrescenta que se trata de nulidade absoluta 

e que fi cou muito o evidenciado o prejuízo à defesa, tendo o réu se limitado a 

refutar as alegações descritas na inicial acusatória.

Afi rma que não há nos autos prova da materialidade do delito de tráfi co de 

drogas e que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que a materialidade do crime de tráfi co de entorpecentes deve ser comprovada 

mediante a juntada aos autos do laudo toxicológico defi nitivo.”

Acrescenta que “não há nos autos prova robusta e consistente de que seja 

o acusado autor do delito de tráfi co de entorpecentes, pelo que a absolvição se 

impõe.”
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Por outro lado, ressalta que os fatos imputados ao recorrente não se 

subsumem ao tipo penal descrito no artigo 35 da Lei de Drogas, pois “não fi cou 

caracterizado o liame entre o ora acusado e os demais corréus, que supostamente 

poderiam estar associados para trafi carem.”

Assevera que “o caráter associativo na hipótese do artigo em análise deve 

ser permanente, o que não se vislumbra no presente caso, o acusado por ser 

policial militar, apenas conversou com um colega de farda, sem com tudo dizer 

qualquer coisa acerca da autoria desses fatos.”

Salienta que foram malferidos os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade na fi xação da pena-base no dobro do mínimo legal. Em 

acréscimo, argumenta que o magistrado sentenciante se valeu de aspectos 

inerentes ao próprio tipo penal, o que seria inadmissível.

Por fi m, o recorrente Raimundo Rivelino Alves de Castro (fl s. 1.447/1.465) 

entende que houve negativa de vigência ao artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 

e 384 do Código de Processo Penal.

Aduz, inicialmente, que “foi condenado sem sequer haver a apreensão 

da suposta droga, portanto, sem nenhum tipo de exame, tanto de constatação 

provisória e da quantidade, quanto de exame químico toxicológico do suposto 

entorpecente.” Sustenta, no ponto, que o tráfi co de drogas trata-se de crime 

que deixa vestígios, o que torna imprescindível a prova pericial para ensejar a 

condenação.

Ressalta, por outro lado, que nas alegações fi nais o Ministério Público, em 

tópico específi co sobre a emendatio libelli, procedeu como se estivesse aditando a 

denúncia ao imputar ao recorrente a prática do delito de tráfi co de drogas, além 

da associação para o tráfi co, em evidente prejuízo ao recorrente.

Apresentadas as contrarrazões e admitido o recurso, manifestou-se o 

Ministério Público Federal pelo conhecimento parcial do apelo especial e, na 

parte conhecida, pelo seu desprovimento:

Ementa: Recurso especial. Revisão criminal. Tráfico de entorpecentes. 

Associação para o tráfico. Seqüestro. Tortura. Princípio da correlação entre a 

acusação e a sentença. Emendatio libelli. Compatibilidade.

Se os fatos estão descritos na denúncia, o juiz pode atribuir, na sentença, 

defi nição jurídica diversa daquela conferida pelo parquet, haja vista o agente 

se defender dos fatos narrados e não de sua capitulação inicial, não havendo 

nenhuma ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação.
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Princípio da identidade física do juiz. Preservado.

A sentença proferida por juiz diverso daquele que presidiu a instrução não 

ofende a garantia da identidade física do juiz, quando o magistrado substituído 

estava convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou 

aposentado.

Decisão concisa e fundamentada. Inocorrência de nulidade.

A sentença com exame da matéria fática e probatória colhida sobre o crivo 

do contraditório e da ampla defesa, que de plano afasta todas as postulações da 

defesa, não dá cabimento, em tese, para nulidade por ausência de fundamentação, 

até porque a decisão concisa não signifi ca que ela tenha sido desprovida de 

razões.

Interceptação telefônica. Utilização de prova emprestada de outros autos. 

Contraditório preservado. Legalidade.

A chamada prova emprestada é amplamente admitida no nosso ordenamento, 

desde que sejam respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, 

possibilitando que a parte se manifeste acerca da matéria trazida aos autos.

Dosimetria. Aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006. 

Impossibilidade de revolvimento fático-probatório. Continuidade delitiva. Matéria 

não prequestionada.

Parecer do MPF pelo conhecimento parcial do recurso especial e, na parte 

conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

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

relatado, trata-se de seis recursos especiais interpostos pelos recorrentes Adriano 

Souza Ferreira, Uilian Rezende Alves Rios, Eziomar Lima dos Reis, Lusilvio 

Araújo de Souza, Francisco Robson Nascimento Ribeiro, Jacson Moraes da Mata 

e Dirley Viana da Cunha, condenados pela prática dos delitos de tráfi co ilícito 

de drogas e associação para o tráfi co, bem como dos crimes de sequestro e de 

tortura, e pelos recorrentes Maury Moreira Mendes, Raimundo Rivelino Alves 

de Castro e Sandro Augusto Gomes da Silva, condenados pelos delitos de tráfi co 

ilícito de drogas e associação para o tráfi co.

Consta dos autos que investigações policiais apuraram, nos anos de 2007 

e 2008, o envolvimento de parte dos acusados em uma associação criminosa 

voltada ao tráfi co de drogas entre Rondônia e outros Estados da Federação, 
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tendo sido apreendido, em 26.11.2008, um carregamento de 266 quilos de 

maconha em uma aeronave, o que culminou na condenação de três dos ora 

acusados (Lusilvio, Francisco e Adriano).

Com o prosseguimento das investigações (Inquérito Policial n. 057/2008-

DRE/DENARC), teria sido constatado que persistia a conjugação das ações 

dos acusados, embora sem a apreensão de drogas, dirigidas à prática reiterada do 

delito de tráfi co de drogas, razão pela qual o Ministério Público ofereceu a 

denúncia de fl s. 3/16, assim sintetizada pelo Juízo sentenciante:

Conforme restou apurado, em abril de 2008, o acusado Dário dirigiu-se a uma 

ofi cina de propriedade da pessoa de Evandro Serejo dos Santos, e contratou um 

serviço de adaptação de um compartimento, na parte da cabine de um caminhão 

Mercedes de sua propriedade. O denunciado Eziomar também compareceu ao 

local, em momento posterior, a fi m de verifi car o andamento do serviço.

Concluído o serviço, o denunciado Eziomar, voltou à oficina referida e 

acondicionou 36kg de cocaína, no compartimento preparado. Nessa ocasião, o 

denunciado Dário disse ao proprietário da ofi cina que ele não vira nada e não 

sabia de nada.

O denunciado Cláudio foi à ofi cina, apresentando-se como a pessoa que iria 

conduzir o veículo com a droga e recebeu de Ézio a quantia inicial de RS 500,00, 

ao que seguiu em direção à Brasilia-DF, de onde seguiria até Fortaleza-CE. Tal 

situação foi presenciada pelo dono da ofi cina (Evandro). que ouviu o acusado 

Eziomar dizer que, no dia seguinte, complementaria o pagamento com mais RS 

4.500,00, ao motorista Cláudio.

No dia seguinte, o acusado Eziomar informou ao proprietário da ofi cina que 

nas imediações do Município de Itapuã-RO 03 policiais militares, utilizando de 

arma de fogo, roubaram a droga transportada por Cláudio. Cláudio retornou a 

Porto Velho e relatou o ocorrido ao acusado Dário.

A partir dessa situação, os acusados Adriano, Cláudio, Dário, Dirley, Elias, 

Eziomar, Fáncisco, Jábsòri, Lusilvio e Uilian, passaram a praticar toda sorte de 

ilícitos, com o objetivo de recuperar a droga perdida.

Eziomar ameaçou o mecânico Evandro, dizendo que se a droga não fosse 

encontrada, muita gente iria morrer. Afi rmou que somente ele (Eziomar), Evandro 

e o motorista do caminhão sabiam da existência da droga e, alguém vazou a 

informação aos policiais.

Cláudio (motorista) mudou-se para local incerto e passou a ser perseguido por 

Eziomar. O enteado de Cláudio afi rmou em depoimento que Eziomar e Lusilvio, 

após o sumiço de Cláudio, passaram insistentemente a querer saber de seu 

paradeiro.
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Em 13.4.2008, os acusados Adriano, Eziomar, Jacson, Lusilvio e Uilian, além 

de uma pessoa não identificada, levaram o motorista do caminhão Cláudio 

e o mecânico Evandro, privando-os da liberdade, mediante seqüestro, para 

uma propriedade rural localizada a cerca de 20 km de Porto Velho. No trajeto 

para o esconderijo, Evandro e Cláudio foram imobilizados e tiveram seus olhos 

vendados. Ao chegarem no local foram torturados para que dissessem quem 

eram os policiais que teriam roubado a droga e onde estava a droga.

Em 15.4.2008, Eziomar constrangeu mediante ameaça Evandro e Cláudio, 

para que fossem com ele até o Município de Itapuã do Oeste para efetuarem o 

reconhecimento dos policiais que subtraíram a droga. Cláudio, no intuito de se 

livrar da pressão exercida por Eziomar, apontou um policial como sendo um dos 

autores da subtração da droga. A partir daí, Eziomar, sob a orientação de Lusilvio, 

passou a ameaçá-los para que conversassem com os policiais envolvidos, a fi m de 

que restituíssem a droga. Os denunciados Raimundo, Sandro e Maury, policiais, 

verdadeiros autores da subtração da droga, passaram a ameaçar Cláudio para que 

não os identifi casse.

No dia 4.5.2008, comandados por Lusilvio, Adriano, Cláudio, Dário, Dirley, Elias, 

Eziomar, Francisco, Jacson e Uilian, além de outros não identifi cados, armados, 

invadiram a residência de Evandro e submeteram sua esposa e fi lhos além de 

outras pessoas que estavam no local a tortura psicológica, quando os amarraram 

e ameaçaram. Após, seqüestraram o filho de Evandro, levando-o a um local 

ignorado, mantendo-o em cárcere privado por 02 dias, exigindo ações no sentido 

de recuperar a droga roubada.

Investigações policiais do ano de 2008, identificaram os denunciados 

Raimundo, Sandro e Maury, como integrantes de uma associação voltada ao 

narcotráfico. No dia 11.4.2008, tais denunciados, valendo-se da condição de 

policiais, fardados e armados, abordaram o caminhão conduzido pelo denunciado 

Cláudio e subtraíram a droga que era transportada por ele, constante de 36kg de 

cocaína (fato já descrito), com o objetivo de comércio.

Em meados de 2008, o denunciado Rubens (sargento PM), aliado aos 

denunciados no primeiro fato, contatou o PM Edmilson sobre os policiais autores 

do roubo da droga, alegando que os proprietários pagariam para tê-la de volta. 

Em tom ameaçador, falou ao PM Edmilson para que ele apontasse os policiais 

envolvidos.

Assim agindo, incidiram os acusados, de acordo com a denúncia, nas sanções 

do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (denunciados Adriano, Cláudio, Dário, 

Dirley, Elias, Eziomar, Francisco, Jacson, Lusilvio e Uilian). Os denunciados Adriano, 

Eziomar, Jacson, Lusilvio e Uilian, nas sanções do art. 148, caput, do CP e art. 1º, I, 

“a”, c/c § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997. O denunciado Eziomar nas sanções do art. 

146, caput, do CP. Os denunciados Adriano, Cláudio, Dário, Dirley, Elias, Eziomar, 

Francisco, Jacson, Lusilvio e Uilian nas sanções do art. 148, caput, do CP e art. 1º, 

I, “a” e “b” da Lei n. 9.455/1997 e art. 148, § 2º, do CP. Os denunciados Raimundo, 

Sandro e Maury e Rubens, nas penas do art. 35, da Lei n. 11.343/2006.
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Conquanto não tenham sido expressamente capituladas na exordial 

acusatória as condutas dos acusados no artigo 33 da Lei de Drogas, foram todos 

condenados em primeiro grau de jurisdição pelo delito de tráfi co de drogas - 

além do crime de associação para o tráfi co e, parte dos acusados, também pelos 

delitos de sequestro e tortura -, considerados pelo Juízo sentenciante os fatos 

narrados na denúncia (emendatio libelli). Concluiu o magistrado de primeiro 

grau que a materialidade do delito de tráfi co de drogas seria indireta e teria sido 

comprovada por provas diversas do laudo toxicológico:

A materialidade do crime de tráfico é indireta e resta comprovada pelo 

depoimento da testemunha Evandro que, ao ser ouvido às fl s. 23/29, confi rma 

ter presenciado o momento em que o acusado Eziomar retirou a droga de um 

veículo Ford Ka, no interior de sua ofi cina mecânica e acondicionou a droga no 

compartimento que ele, Evandro, havia preparado para esse fi m.

Em que pese a contradição proferida em juízo fl s. 599, a própria testemunha 

confi rma em juízo que os acusados Lusilvio, Eziomar e Willian compareceram 

em sua ofi cina dizendo que ele teria que dar conta de uma carga desaparecida, 

sob pena de sofrer as conseqüências. Tal já seria sufi ciente para comprovar a 

materialidade da droga desaparecida. No entanto, o depoimento da testemunha 

Ronaldo Piagentini (fl s. 597), confi rma de vez a existência da droga, pois reitera 

seu depoimento prestado às fl s. 218/219 e acrescenta que, ao questionar o PM 

Castro sobre a substância esbranquiçada encontrada no interior do veículo, este 

informou que havia carregado algumas substâncias no carro, entre elas, saco de 

trigo.

No que tange à autoria, esta também restou comprovada em relação aos dois 

principais núcleos aqui investigados.

(...)

Como se viu na denúncia, após o transporte da maconha na aeronave (outros 

autos), os acusados, em consórcio, continuaram em conluio para o fi m de trafi car 

mais droga. Tanto que a droga subtraída nestes autos, conforme bem atesta a 

testemunha Nelinho Dias Barros (592/594) pertencia ao acusado Lusilvio. Ainda, 

a testemunha afi rma que o acusado se reunia em uma chácara pertencente a 

Lusilvio, juntamente com os Willian, Jackson e Robson, possivelmente para tratar 

de assuntos relacionados ao sumiço da droga. Tem-se, assim, que foi montado um 

grupo liderado por Lusilvio e composto pelos acusados Francisco, Willian, Jacson 

e Robson para recuperar a droga roubada, junto aos autores da subtração.

Um outro núcleo era composto pelos militares Sandro, Maury e Raimundo, 

os quais, em consórcio, roubaram a droga pertencente ao bando de Lusilvio. Os 

policiais estavam fardados e dirigiam um veículo Monza e nas imediações do 

município de Itapuã do Oeste subtraíram, mediante violência, 36kg de cocaína 

pertencente ao grupo de Lusilvio.
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(...)

Frise-se que não é necessário que os acusados sejam surpreendidos no ato de 

mercancia, bastando que pratique uma das fi guras típicas do art. 33, para que se 

confi gure o crime.

Ademais, impende lembrar que para a caracterização dos crimes defi nidos 

na Lei de Tóxico, a autoridade atenderá à natureza e à quantidade da substância 

apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, às 

circunstâncias da prisão. Tais elementos, no caso dos autos, não deixam a menor 

dúvida de que os réus são trafi cantes e estavam associados com o fi m de trafi car.

A prova produzida tem suporte nas declarações prestadas pelos policiais que, 

por óbvio, prepondera sobre a palavra dos réus.

(...)

A prova testemunhal é incontroversa no sentido de que os acusados, em 

consórcio, comercializavam grandes quantidades de droga.

Assim, não há como acolher a tese das defesas, pois não conseguiram ilidir as 

provas amealhadas pela acusação.

Portanto, restou demonstrada a prática do crime de tráfi co de drogas que, 

apesar de não denunciado, é possível ao juiz emendar a denúncia, nos termos 

do art. 383, do CPP, considerando que o réu se defende dos fatos e não da 

capitulação, e associação para o tráfico, sendo a condenação dos acusados 

medida que se impõe.

(...)

Ficou demonstrado, também, que os acusados Sandro, Maury e Raimundo, 

prevalecendo-se da função pública, subtraíram a droga e visavam vendê-la, 

devendo incidir a causa especial de aumento do inciso II, do art. 40, da Lei n. 

11.343/2006. (fl s. 894/901)

Na mesma linha de raciocínio, a Corte de origem houve por bem manter 

a sentença condenatória por entender que a materialidade do crime de tráfi co 

ilícito de drogas pode se dar de forma indireta, através de meios diversos 

do laudo toxicológico que comprovem a prática das condutas descritas no 

artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tais como as provas testemunhais e as 

interceptações telefônicas:

In casu, apesar do crime de tráfico de drogas não ter sido incluído na 

capitulação da denúncia, ele foi devidamente detalhado na inicial, quando 

descreveu que o primeiro grupo, composto pelos apelantes Adriano, E ziomar, 

Francisco, Jacson, Lusilvio e Uilian transportariam 36 kg de cocaína, sendo que a 

droga foi subtraída pelo segundo grupo de trafi cantes, composto pelos apelantes 

Raimundo, Sandro, Maury, Dirley e Elias, que se apoderaram do entorpecente.
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Com efeito, ao condenar os apelantes também pelo crime de tráfi co de drogas, 

o magistrado a quo apenas deu cumprimento ao preceito do art. 383 do CPP 

(emendatio libelli):

(...)

Inicialmente, os apelantes alegam que não poderiam ter sido condenados pelo 

crime de tráfi co de entorpecentes, haja vista a ausência de laudo toxicológico à 

comprovação da materialidade delitiva.

Analisando os autos, verifica-se que a questão fática apresentada pelos 

apelantes está incontroversa.

(...)

A materialidade é o conjunto de elementos objetivos que materializam ou 

caracterizam um crime, uma contravenção, um ilícito penal.

O Código de Processo Penal, assim disciplina:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de 

corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confi ssão do acusado.

Não obstante, o art. 167, assim dispõe:

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem 

desaparecido os vestígios, a prova testemunhai poderá suprir-lhe a falta.

Assim, delitos ou formas de delitos há em que não se conseguem ou não mais 

existem elementos para exames.

(...)

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes sempre foi entendido como 

material, ou seja, daqueles cuja prova da existência depende de laudos próprios, 

quais sejam, a efetiva apreensão da substância e o exame toxicológico, a fi m de se 

demonstrar o efetivo efeito alucinógeno da substância apreendida.

Também não se pode perder de vista que o tipo penal inserto no art. 33 da 

Lei n. 11.343/2006 possui 18 núcleos, absolutamente distintos e resultantes 

de condutas específicas. É óbvio que dentre elas algumas somente se pode 

comprovar pela efetiva apreensão da substância, v.g. o núcleo “ter em depósito” 

ou “trazer consigo”. Para outros, penso não ser necessária a efetiva apreensão e 

laudo para a comprovação da materialidade.

É exatamente esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que 

inovou no entendimento ao se firmar pela desnecessidade de laudo para a 

demonstração da materialidade, podendo ocorrer pelos demais elementos dos 

autos. Esse entendimento foi fi rmado ao se negar ordem de habeas corpus para 

trancamento de ação penal sob a justifi cativa de inexistência de materialidade 

pela falta de laudo. Veja-se o HC 131.455-MT, que teve como relatora a min. Maria 

Thereza, j. 2.8.2012.
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(...)

Não há dúvidas, pois, que a materialidade do crime de tráfi co pode se dar 

de forma indireta, através de outros meios que possam comprovar a prática das 

condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

As provas testemunhais e periciais, como por exemplo, degravação de 

interceptações, oitiva de testemunhas, interrogatórios dos acusados, têm o 

condão de comprovação da materialidade do crime de tráfi co de drogas.

E não fosse assim, por óbvio haveria condutas de tráfi co não punidas. Seria 

o caso de fornecimento de entorpecente para consumo de terceiros. Se não 

houvesse apreensão da droga antes de ser consumida, a conduta de fornecer seria 

indiferente penal. Assim, a meu ver entender que é imprescindível a apreensão e 

laudo de exame pericial toxicológico, implica-se em se tornar condutas criminosas 

em indiferentes penais, o que não pode ocorrer.

(...)

Não há dúvidas, efetivamente. Ao não ocorrer a apreensão da substância 

entorpecente, a prova da materialidade pode e deve ser considerada dentro 

dos elementos constantes dos autos, entre eles a prova oral produzida, além da 

interceptação telefônica como no presente caso.

Com essas considerações tenho como comprovada, nos autos, a materialidade 

do crime de tráfi co ilícito de entorpecentes.

(...)

Assim, pelo conjunto probatório carreado nos autos, verifi ca-se a existência de 

dois grupos de trafi cantes, que praticavam a mercancia periodicamente, sendo 

que os componentes de cada um deles mantinham um vínculo permanente e 

estável, com a fi nalidade de ora praticar ora fi nanciar ou custear o crime de tráfi co 

de entorpecentes.

Destaca-se que o comando dessas organizações criminosas era descentralizado, 

não havendo uma clara defi nição de tarefas de seus componentes, cabendo a 

todos, desde a aquisição da droga até a sua comercialização.

Por fi m, importante consignar que, nos anos de 2007 e 2008, os apelantes 

Lusilvio, Francisco e Adriano, dentre outros comparsas, foram condenados por 

transportar 266 kg de maconha, em uma aeronave, do Estado do Mato Grosso 

para Rondônia (Autos n. 501.2008.012335-5).

Destarte, a prática do crime de tráfi co de entorpecentes, previsto no art. 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006, imputado aos apelantes encontra-se devidamente 

comprovada pelas interceptações telefônicas, pelas conversações degravadas 

e pelas provas testemunhais, não havendo que se falar em absolvição. (fls. 

1.325/1.343)

O delito de tráfi co de drogas é classifi cado, doutrinariamente, como de 

ação múltipla, é dizer, contém na descrição típica diversos verbos nucleares que 
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expressam condutas penalmente ilícitas e, em razão disso, penso que a ausência 

de apreensão de substância entorpecente não deságua, inexoravelmente, na falta 

de materialidade.

Poderá haver, dentre as condutas tipicamentes previstas, ações que não 

necessitam da apreensão da droga, mas, tão-somente, do assentimento do agente 

na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfi co, além dos indícios de 

autoria, por evidente.

Vejamos a redação do preceito primário do crime:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar:

É certo que, pela ação de “guardar” substâncias entorpecentes com o 

fi m de vendê-las, exigir-se-ia a devida apreensão. No entanto, tratando-se de 

fornecedores/distribuidores de drogas, se raciocinarmos que estamos diante 

de comércio proscrito, ou seja, ilegal, o fornecedor não estará, necessariamente, 

munido o tempo todo da “mercadoria” que vende. Tanto é assim que, no caso 

concreto, a remessa que era esperada não chegou ao destino.

Além do mais, quem distribui e/ou fornece precisa adquirir o que revende. 

E para que seja configurado o crime de tráfico de drogas, na modalidade 

“adquirir”, não é necessária a entrega da droga ao adquirente, nem mesmo o 

pagamento do preço ajustado, mas, tão somente, o acordo de vontades sobre o 

objeto (quantidade e qualidade da droga) e o valor a ser pago.

Nessa linha de raciocínio, a depender do verbo contido no tipo para a 

consumação do ilícito, a meu ver é possível a condenação pelo crime de tráfi co 

de drogas mesmo sem a apreensão de entorpecentes e, consequentemente, 

sem a elaboração de laudo toxicológico, desde que outras provas embasem a 

condenação. A propósito do tema, aliás, assim vinham decidindo as Turmas 

integrantes da Seção de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça, 

consoante se verifi ca dos precedentes abaixo:

Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 

Trancamento da ação penal. Falta de justa causa. Inevidência. Ausência de 

apreensão de droga ou dinheiro. Possibilidade de utilização de outros meios 

de prova. Precedentes. Prisão preventiva. Resguardo da ordem pública. Risco 
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de reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal não 

confi gurado. Parecer acolhido.

1. Este Superior Tribunal tem decidido que é possível, nos casos de não apreensão 

da droga, que a condenação pela prática do delito tipifi cado no art. 33 da Lei n. 

11.343/2006 seja embasada em extensa prova documental e testemunhal produzida 

durante a instrução criminal que demonstrem o envolvimento com organização 

criminosa acusada do delito (AgRg no AREsp n. 293.492/MT, Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 2.9.2014).

2. Não sendo possível atestar, de plano, a falta de justa causa para a ação penal, 

incabível, nesta via, o seu trancamento.

3. O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na 

prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma 

de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 57.434/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

3.9.2015, DJe 23.9.2015)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Processual Penal. Tráfi co 

de drogas. Recurso interposto pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 

Ausência de cotejo analítico nos moldes legais e regimentais. Alegada ausência 

de materialidade por não existir laudo toxicológico. Prescindibilidade. Pleito de 

absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Óbice do Verbete Sumular n. 7/

STJ. Agravo regimental desprovido.

1. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras 

transcrições de ementas, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico 

nos moldes legais e regimentais.

2. A despeito da pacífi ca orientação desta Corte no sentido da indispensabilidade 

do laudo toxicológico para se comprovar a materialidade do crime de tráfi co ilícito de 

drogas, já se posicionou esta Col. Quinta Turma (HC 91.727/MS, 5ª Turma, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, DJe de 19.12.2008) no sentido de que o referido entendimento 

só é aplicável nas hipóteses em que a substância entorpecente é apreendida, a fi m 

que se confi rme a sua natureza.

3. Dessa forma, é possível, nos casos de não apreensão da droga, que a condenação 

pela prática do delito tipifi cado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 seja embasada em 

extensa prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal que 

demonstrem o envolvimento com organização criminosa acusada do delito, o que, 

conforme se constata dos excertos transcritos, constitui a hipótese dos autos.

4. Para se chegar a outra conclusão e modificar o entendimento firmado 

pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise aprofundada do contexto 

fático-probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, nos termos do 

Enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
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5. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 293.492/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado 

em 26.8.2014, DJe 2.9.2014)

Ocorre, porém, que, de acordo com recente julgamento, por maioria, da 

colenda Sexta Turma desta Corte, é imprescindível a apreensão e consequente 

realização do laudo toxicológico defi nitivo para a condenação pela prática do 

crime de tráfi co ilícito de drogas, sob pena de ser incerta a materialidade do 

delito:

Penal. Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial, 

ordinário ou de revisão criminal. Não cabimento. Art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 

Interceptação telefônica. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Inépcia da 

denúncia. Argüição após sentença. Materialidade. Ausência de laudo toxicológico. 

Imprescindibilidade para a condenação pelo crime de tráfi co. Absolvição. Regime 

menos gravoso. Possibilidade em tese. Aferição in concreto deve ser realizada pelo 

Juízo das Execuções. Ordem concedida de ofício.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, 

ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a 

constatação de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia.

2. A decisão que determinou as interceptações telefônicas, bem como as de 

prorrogação, foram fundamentadas em suporte probatório prévio e indicaram a 

indispensabilidade da prova, consoante prevê a Lei n. 9.296/1996.

3. A alegação de inépcia da denúncia resta preclusa após a prolação de 

sentença condenatória.

4. Em crimes de drogas é imprescindível o exame pericial no corpo do delito, na 

forma do art. 158 do CPP.

5. Conforme a orientação atual desta Sexta Turma, a ausência do laudo 

toxicológico defi nitivo impõe a absolvição pela prática do crime de tráfi co ilícito de 

drogas, pois incerta a materialidade do delito.

6. Quanto ao remanescente delito de associação para o tráfi co, cabe ao Juízo 

das Execuções a análise dos elementos concretos constantes do art. 33, §§ 2º e 

3º, do Código Penal para a fi xação do regime inicial de cumprimento da pena e 

exame da substituição por penas restritivas de direitos.

7. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, a fi m de 

absolver o paciente pelo crime de tráfi co de drogas e, quanto ao remanescente 

delito de associação para o tráfi co, afastado o óbice da quantidade de pena, 

determinar que o Juízo das execuções proceda a nova fi xação do regime inicial, 
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exame do cabimento de penas substitutivas e análise de eventual cumprimento 

integral da pena por esse delito.

(HC 213.643/RJ, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3.5.2016, 

DJe 18.5.2016)

E, no mesmo sentido, há manifestação atual da egrégia Quinta Turma 

pela indispensabilidade de apreensão da droga e elaboração de laudo que 

comprove sua aptidão para causar dependência física ou psíquica para fi ns 

de demonstração da materialidade do delito, tendo consignado o Ministro 

Relator que “a constatação da aptidão da substância entorpecente para produzir 

dependência, ou seja, para viciar alguém, só é possível mediante perícia, já que 

tal verifi cação depende de conhecimentos técnicos específi cos”:

Recurso ordinário em habeas corpus. Favorecimento da prostituição ou de 

outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente. Trancamento da 

ação penal. Falta de justa causa. Ausência de aferição de lucro pelo acusado. 

Inexistência de indícios de autoria. Necessidade de revolvimento do conjunto 

probatório. Via inadequada.

(...)

Tráfi co de drogas. Ausência de apreensão de tóxicos com o acusado ou com 

as menores que com ele se encontravam. Inexistência de laudo que comprove 

que a substância entorpecente seria apta a causar dependência física ou psíquica. 

Impossibilidade de comprovação da materialidade do delito. Coação ilegal 

confi gurada. Trancamento da ação penal.

1. Conquanto existam precedentes em que, na hipótese de inexistência de 

apreensão da droga, dispensam laudo para comprovar a materialidade do delito de 

tráfi co de entorpecentes, a melhor compreensão é a que defende a indispensabilidade 

da perícia no crime em questão.

2. A constatação da aptidão da substância entorpecente para produzir 

dependência, ou seja, para viciar alguém, só é possível mediante perícia, já que tal 

verifi cação depende de conhecimentos técnicos específi cos. Doutrina.

3. O artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 não admite a prisão em fl agrante 

e o recebimento da denúncia sem que seja demonstrada, ao menos em juízo 

inicial, a materialidade da conduta por meio de laudo de constatação preliminar 

da substância entorpecente, que confi gura condição de procedibilidade para a 

apuração do ilícito de tráfi co. Precedentes.

4. Na hipótese em exame, verifica-se que nenhuma droga foi encontrada 

em poder do acusado ou das menores que com ele se encontravam, e, por 

conseguinte, não foi efetivada qualquer perícia que ateste que ele teria fornecido 

às adolescentes substâncias entorpecentes, circunstância que impede que seja 
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incriminado pelo ilícito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, já que 

ausente a comprovação da materialidade delitiva.

5. Recurso parcialmente provido apenas para determinar o trancamento da 

ação penal no tocante ao crime de tráfi co de drogas.

(RHC 65.205/RN, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12.4.2016, 

DJe 20.4.2016)

No caso em análise, conforme esclarecido, não houve a apreensão de droga 

com nenhum dos acusados, tendo as instâncias ordinárias concluído que a 

materialidade do delito teria sido demonstrada pelos depoimentos testemunhais 

e interceptações telefônicas, que indicaram o tráfi co de 36 quilos de cocaína, 

droga que não chegou a seu destino fi nal em razão de sua subtração por parte dos 

acusados durante o seu transporte, nas imediações do Município de Itapuã-RO.

Dessarte, com a ressalva do meu entendimento acerca do tema, em atenção à 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça devem ser absolvidos os acusados 

quanto à imputação pela prática do delito de tráf ico de drogas, por ausência de 

comprovação da materialidade delitiva tendo em vista a não apreensão da droga 

referida nos depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas e conversas 

degravadas.

Passo, assim, a analisar as demais teses suscitadas pela defesa dos réus em 

seus recursos especiais, salientando que, para a confi guração do delito previsto 

no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfi co), é desnecessária a 

comprovação da materialidade quanto ao crime de tráfi co, sendo prescindível a 

apreensão da droga ou o laudo toxicológico.

Trata-se de delitos autônomos, não havendo falar em relação de 

interdependência entre eles, sendo indispensável, tão somente, a demonstração 

dos requisitos da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para 

a prática da narcotrafi cância, na linha de reiterados julgados deste Superior 

Tribunal de Justiça:

Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 

Absolvição pelo delito de tráfi co de drogas. Condenação pelo crime de associação 

para o tráfi co. Possibilidade. Delitos autônomos. Absolvição. Impossibilidade. 

Necessidade de revolvimento fático-probatório. Regime inicial fechado. Negativa 

de substituição da pena. Fundamentação idônea. Circunstâncias do caso 

concreto. Não conhecimento.

1. Muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao 

tráfi co de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, 
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é plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, 

haja vista que trata-se de delitos autônomos, não havendo falar em relação de 

interdependência entre eles. Para a confi guração do delito previsto no art. 35 da 

Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao 

delito de tráfi co, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É 

indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de 

duas ou mais pessoas, para a prática da narcotrafi cância.

2. Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a condenação 

pelo delito de previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, haja vista que a Corte 

de origem concluiu, com base em elementos concretos constantes dos autos, 

que o delito de associação para o tráfico restou plenamente caracterizado. 

Para se chegar a conclusão diversa seria necessário o exame do conjunto-fático 

probatório, providência incabível em sede de habeas corpus.

3. Devidamente fundamentada a imposição do regime inicial fechado e 

a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos pelo Tribunal de origem, com base nas circunstâncias do caso concreto, 

em especial o profi ssionalismo da empreitada criminosa, que contava com o 

envolvimento de diversas pessoas, bem como a natureza altamente nociva de 

parte das substâncias entorpecentes negociadas - cocaína, substância causadora 

de efeitos extremamente deletérios (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) -, não há 

constrangimento ilegal a ser sanado.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 335.839/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 2.2.2016, DJe 

19.2.2016)

Habeas corpus substitutivo. Falta de cabimento. Tráfico ilícito de drogas. 

Ausência de apreensão da droga e de laudo toxicológico. Impossibilidade de 

comprovar a materialidade delitiva. Associação para o tráfi co. Reunião estável e 

duradoura de pelo menos duas pessoas. Crime de concurso necessário. Somente 

uma pessoa denunciada e condenada. Ilegalidade manifesta.

1. A comprovação da materialidade do crime de tráfi co de drogas depende 

da apreensão do entorpecente e da realização de laudo toxicológico defi nitivo. 

Precedentes da Sexta Turma.

2. No caso, nem sequer houve a apreensão da droga pretensamente oferecida 

para compra.

3. Para a caracterização do crime de associação para o tráfi co, dispensável tanto a 

apreensão da droga como o respectivo laudo. É exigível, porém, o concurso necessário 

de, ao menos, dois agentes e um elemento subjetivo do tipo específi co, consistente no 

ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Precedentes.

4. Na espécie, somente uma pessoa foi denunciada e condenada por 

associação para o tráfi co, o que é inviável. Além disso, não fi cou efetivamente 

caracterizada a conduta delitiva. Constrangimento ilegal evidente.
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5. Habeas corpus não conhecido. Ordem expedida de ofício para restabelecer 

a sentença.

(HC 137.535/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

21.3.2013, DJe 7.8.2013)

Habeas corpus. Arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Prisão preventiva. 

Associação para o tráfi co. Materialidade. Não apreensão de droga com o paciente. 

Prescindibilidade. Grande quantidade de droga apreendida com a organização 

criminosa. Periculosidade concreta. Garantia da ordem pública. Fundamentação 

idônea. Excesso de prazo. Encerramento instrução criminal. Alegações finais. 

Súmula 52 desta Corte.

1. Não obstante a materialidade do crime de tráfi co pressuponha apreensão da 

droga, o mesmo não ocorre em relação ao delito de associação para o tráfi co, que, 

por ser de natureza formal, sua materialidade pode advir de outros elementos de 

provas, como por exemplo, interceptações telefônicas.

2. No caso dos autos, com a prisão da corré, foram apreendidos vários objetos, 

dentre os quais telefones celulares com registros de números de pessoas 

envolvidas com o tráfi co. A partir de tais registros, foram realizadas interceptações 

telefônicas, devidamente autorizadas, oportunidade em que se constatou o 

suposto envolvimento do paciente com organização criminosa destinada ao 

tráfico de entorpecentes, sendo ele eventual responsável pela manufatura e 

fornecimento da droga.

3. A periculosidade concreta do paciente a justifi car a segregação cautelar 

fi cou demonstrada diante da grande quantidade de droga – por volta de 345 Kg 

(trezentos e quarenta e cinco quilos) de maconha –, da considerável quantia em 

dinheiro – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – e das armas apreendidas em poder da 

quadrilha.

4. Trata-se, ainda, de extensa organização criminosa responsável pelo domínio 

do tráfi co e disseminação de entorpecente em Salvador e outros municípios do 

Estado da Bahia, facção da qual alguns integrantes são, inclusive, policiais civis.

5. Encerrada a instrução criminal, fi ca superada a alegação de excesso de prazo 

para a formação da culpa, consoante disciplina o enunciado de Súmula n. 52 

desta Corte.

6. Ordem denegada.

(HC 148.480/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 6.5.2010, 

DJe 7.6.2010)

1) Adriano Souza Ferreira, Uilian Rezende Alves Rios e Eziomar Lima dos 

Reis (recurso especial de fl s. 1.559/1.591)
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Quanto aos temas da nulidade da prova emprestada e das interceptações 

telefônicas, bem como da insufi ciência do conjunto probatório dos autos para 

a condenação, infere-se que os recorrentes sequer apontaram os dispositivos 

legais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, a evidenciar a defi ciência 

na fundamentação do recurso especial manejado com amparo na alínea “a” do 

permissivo constitucional, no qual se deve indicar a violação da lei federal.

Desse modo, na espécie se aplica, por analogia, o disposto na Súmula n. 

284 do Excelso Pretório, segundo a qual é “inadmissível o recurso extraordinário, 

quando a defi ciência na fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia.”

Nesse diapasão, confi ram-se precedentes desta Corte:

Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Homicídio. Pretensão 

de decote da qualifi cadora do motivo fútil. Ausência de indicação do dispositivo 

supostamente violado. Fundamentação recursal defi ciente. Aplicação da Súmula 

284/STF. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/

STJ. Agravo desprovido.

1. O recorrente não indicou os dispositivos legais tidos por violados na origem, 

o que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação, por 

analogia, do óbice imposto pela Súmula 284/STF.

2. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal de afastamento da 

qualifi cadora do motivo fútil não prescinde de amplo revolvimento do acervo 

fático-probatório dos autos, expediente vedado nos moldes prescritos pela 

Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 711.084/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 8.9.2015, DJe 14.9.2015)

Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Violação ao art. 535 do CPC. Inocorrência. Serviço de fornecimento 

de água. Má valoração da prova. Fundamentação defi ciente. Súmula 284/STF. 

Ônus de comprovação da ilegalidade da cobrança, da adequação do consumo 

medido no hidrômetro, do cabimento de tarifa progressiva e da impossibilidade 

de devolução dos valores pagos. Revolvimento de matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, 

não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC.
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2. Em relação à alegação de má-valoração da prova, a suplicante sequer indicou 

quais os dispositivos legais que teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, 

razão pela qual incide, neste ponto, a Súmula 284 do STF.

3. A revisão da conclusão do Tribunal acerca do ônus de comprovação da 

ilegalidade da cobrança, da adequação do consumo medido no hidrômetro, do 

cabimento de tarifa progressiva e da impossibilidade de devolução dos valores 

pagos implicaria em reexame de matéria fático-probatória; sendo, portanto, 

insuscetível de apreciação em sede de Recurso Especial, por incidência do 

enunciado da Súmula 7 desta Corte Superior.

4. Agravo Regimental da Cedae desprovido.

(AgRg no AREsp 350.540/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 

Turma, julgado em 16.12.2014, DJe 19.12.2014)

Em relação à dosimetria da pena, a Corte local houve por bem manter a 

sentença condenatória, que estabeleceu a pena-base dos recorrentes acima do 

mínimo legal nos termos da fundamentação abaixo:

Ao réu Uilian Rezende Alves Rios

Registra antecedentes (fls. 436/440) eis que condenado por homicídio doloso, 

uma vez por direção perigosa e uma vez por corrupção ativa. Tais condenações serão 

consideradas maus antecedentes. Sua culpabilidade se revela normal ao tipo. Possui 

personalidade desvirtuada, uma vez que tende a delinquir e não se importa com o 

estrago que sua conduta causa no estrato social. Não demonstra boa conduta social, 

uma vez que constantemente envolvido em condutas ilícitas. Por fi m, a quantidade 

(36kg) e a qualidade (cocaína) devem conduzir a pena acima de seu mínimo, pois 

trata-se de drogas danosas à saúde humana. Precedente (HC 92.917, Ministro Eros 

Grau, Segunda Turma, 11.12.2007, STF).

(...)

Ao crime de associação para o tráfi co, fi xo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinqüenta) dias-multa, 

no valor-dia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

totalizando R$ 11.758,33 (onze mil setecentos e cinqüenta e oito reais e trinta e 

três centavos), para pagamento no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em 

julgado da condenação, na forma do art. 50, do CP. Pena essa que tomo defi nitiva 

à ausência de outras causas modifi cadoras.

Ao crime de seqüestro fi xo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão 

e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor-dia de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, totalizando R$ 207,50 (duzentos e sete 

reais e cinqüenta centavos), para pagamento no prazo de 10 (dez) dias a contar 

do trânsito em julgado da condenação, na forma do art. 50, do CP. Pena essa que 

torno defi nitiva à ausência de outras causas modifi cadoras.
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Ao crime de tortura fi xo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Pena essa que torno defi nitiva à ausência de outras causas modifi cadoras.

Ao réu Eziomar Lima dos Reis

Formalmente, não registra antecedentes (fl s. 463/464). Sua culpabilidade se revela 

normal ao tipo. Possui personalidade desvirtuada, uma vez que não se importa com o 

estrago que sua conduta causa no estrato social. Não demonstra boa conduta social, 

uma vez que é trafi cante e, como tal, constitui-se em pessoa nociva à sociedade. 

Por fi m, a quantidade (36kg) e a qualidade (cocaína) devem conduzir a pena acima 

de seu mínimo, pois trata-se de drogas danosas à saúde humana. Precedente (HC 

92.917, Ministro Eros Grau. Segunda Turma, 11.12.2007, STF).

(...)

Ao crime de associação para o tráfi co, fi xo a pena base em 04 (quatro) anos de 

reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinqüenta) dias-multa, no valor- dia de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, totalizando RS 

10.375,00 (dez mil trezentos e setenta e cinco reais), para pagamento no prazo de 

10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado da condenação, na forma do art. 50, 

do CP. Pena essa, que torno defi nitiva à ausência de outras causas modifi cadoras.

O réu não faz jus á redução do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pois faz 

parte de associação criminosa, o que confi gura um dos impeditivos á concessão 

do benefício legal.

Ao crime de seqüestro fi xo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão 

e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor-dia de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, totalizando R$ 207,50 (duzentos e sete 

reais e cinqüenta centavos), para pagamento no prazo de 10 (dez) dias a contar 

do trânsito em julgado da condenação, na forma do art. 50. do CP. Pena essa que 

tomo defi nitiva à ausência de outras causas modifi cadoras.

Ao crime de tortura fi xo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. Pena essa que 

tomo defi nitiva à ausência de outras causas modifi cadoras.

Ao réu Adriano de Souza Ferreira

Registra antecedentes (fl s. 428/435) eis que condenado por direção perigosa, porte 

ilegal de armas (duas vezes), e tráfi co de drogas. A condenação por direção perigosa 

será somente considerada em momento próprio para fi ns de reincidência. As demais 

condenações serão consideradas maus antecedentes. Sua culpabilidade se revela 

normal ao tipo. Possui personalidade desvirtuada, uma vez que tende a delinquir 

e não se importa com o estrago que sua conduta causa no estrato social. Não 

demonstra boa conduta social, uma vez que constantemente envolvido em condutas 

ilícitas. Por fi m, a quantidade (36kg) e a qualidade (cocaína) devem conduzir a pena 

acima de seu mínimo, pois trata-se de drogas danosas à saúde humana. Precedente 

(HC 92.917, Ministro Eros Grau, Segunda Turma, 11.12.2007, STF).



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 28, (243): 905-1050, julho/setembro 2016 1003

(...)

Ao crime de associação para o tráfi co, fi xo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinqüenta) dias-multa, 

no valor-dia de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Agravo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinqüenta) dias-multa, em 

razão da reincidência (art. 61, I, do CP)

Ausentes outras causas modifi cadoras torno a pena defi nitiva em 05 (cinco) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 950 dias-multa no valor já 

fi xado, totalizando RS 13.141,67 (treze mil cento e quarenta e um reais e sessenta 

e sete centavos), para pagamento no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito 

em julgado da condenação, na forma do art. 50, do CP.

Ao crime de seqüestro fi xo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão 

e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor-dia de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.

Agravo a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em razão 

da reincidência (art. 61, 1, do CP).

Ausentes outras causas modifi cadoras torno a pena defi nitiva em 01 (um) ano 

e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 18 dias-multa no valor já fi xado, 

totalizando R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), para pagamento no 

prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado da condenação, na forma 

do art. 50, do CP.

Ao crime de tortura fi xo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, em razão da reincidência (art. 

61, I, do CP), tornando-a defi nitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, à ausência de 

outras causas modifi cadoras.

Da leitura dos fundamentos do decreto condenatório, verifica-se a 

ocorrência de evidente constrangimento ilegal consubstanciado na consideração 

negativa, pelas instâncias ordinárias, das circunstâncias da personalidade e 

da conduta social sem que apontados elementos concretos dos autos que 

permitissem o aumento da pena acima do mínimo legal.

Com efeito, não se admite a majoração da pena-base ao argumento de que 

os réus possuem “personalidade desvirtuada,” tendente a delinquir e indiferente 

aos estragos sociais de sua conduta, e não demonstram “boa conduta social” pelo 

constante envolvimento em condutas ilícitas ou por serem nocivos à sociedade, 

tratando-se de argumentos genéricos que não justificam a consideração 

desfavorável das aludidas circunstâncias.
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A fim de corroborar essa assertiva, confiram-se julgados desta Corte 

Superior de Justiça:

Habeas corpus. Furto qualifi cado e quadrilha. Writ substitutivo. Dosimetria da 

pena. Valoração negativa da personalidade e da conduta social. Fundamentação 

insuficiente. Consequências do crime. Lucro ilícito obtido em detrimento do 

patrimônio público. Motivação válida. Constrangimento ilegal evidenciado em 

parte. Concessão da ordem de ofício.

1. É ilegal a exasperação da pena-base na parte em que o julgador considerou, de 

forma desmotivada, a “personalidade desvirtuada e voltada ao crime” do paciente 

e sua “conduta social reprovável”, sem indicar nenhum elemento concreto dos autos 

que justifi casse tal conclusão.

2. Não merece reparo a dosimetria da pena no ponto em que valoradas 

negativamente as consequências do crime, pois o lucro ilícito obtido em 

detrimento do patrimônio público é fundamento válido para o aumento da 

reprimenda inicial, notadamente porquanto não foi considerado em outros 

momentos da individualização e não confi gura elementar dos tipos penais dos 

crimes de quadrilha e furto.

3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a 

pena do paciente para 5 anos de reclusão.

(HC 268.147/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

7.4.2015, DJe 16.4.2015)

Habeas corpus. Furto qualificado. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade. 

Elemento integrante da própria estrutura do crime. Impossibilidade. Maus 

antecedentes, má conduta social. Configuração. Condenações transitadas 

em julgado por fatos anteriores. Negatividade justificada. Personalidade. 

Argumentação genérica. Consequências do delito. Prejuízo exacerbado à vítima. 

Fundamento idôneo. Constrangimento ilegal em parte evidenciado. Sanção 

redimensionada.

1. Argumentos inerentes à culpabilidade em sentido estrito - elemento 

integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida - não autorizam a 

exasperação da pena-base, a pretexto de culpabilidade desfavorável.

2. Constatada a existência de condenações transitadas em julgado por fatos 

anteriores, não há ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes.

3. Não há como afastar a conclusão acerca dos maus antecedentes e da má 

conduta social quando verifi cada a existência de sete condenações defi nitivas 

anteriores em desfavor do paciente, indicativas de que seu envolvimento com o 

ilícito não é esporádico, a justifi car a exasperação da pena-base.

4. Ostentando o acusado mais de uma condenação anterior definitiva, é 

possível a utilização de parte delas na primeira etapa da dosimetria, para fi ns 
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de exasperação da pena-base, e de outra na segunda fase, para fazer incidir a 

agravante genérica da reincidência, sem que isso implique a ocorrência de bis in 

idem.

5. Argumentos vagos, genéricos, inerentes ao próprio tipo penal violado não 

constituem elementos idôneos para justifi car a elevação da pena-base, a título de 

personalidade desvirtuada.

6. Apesar de o crime de furto ser de natureza patrimonial, a gravidade 

exacerbada da lesão à vítima justifi ca a valoração negativa das consequências do 

delito.

7. Ordem parcialmente concedida para reduzir em parte a pena-base do 

paciente, tornando a sua reprimenda defi nitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 

pagamento de 16 dias-multa.

(HC 210.471/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

6.9.2012, DJe 26.9.2012)

No que se refere aos maus antecedentes, contudo, tendo sido demonstrada 

nos autos a existência de condenações defi nitivas contra os réus Uilian Rezende 

Alves Rios e Adriano de Souza Ferreira, não há falar em aplicação do disposto na 

Súmula 444 deste Superior Tribunal de Justiça.

Dessarte, de rigor a reforma do acórdão recorrido também nesse ponto, a 

fi m de que seja realizada nova dosimetria das penas dos recorrentes, afastada a 

consideração negativa das circunstâncias da personalidade e conduta social com 

base em fundamentos genéricos.

2) Lusilvio Araújo de Souza, Francisco Robson Nascimento Ribeiro e Jacson 

Moraes da Mata (recurso especial de fl s. 1.638/1.654)

Absolvidos os recorrentes quanto ao delito de tráfi co de drogas, cabe 

examinar o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao 

crime de associação para o tráfi co ilícito de drogas nos presentes autos e nos 

autos da Ação Penal n. 501.2008.012335-5.

Da análise dos autos verifi ca-se que, a despeito da oposição de embargos 

de declaração, tal matéria não foi objeto de apreciação pela Corte de origem, 

que salientou que “a alegação de omissão na dosimetria de Lusilvio, Francisco e 

Jacson, acerca da continuidade delitiva, sequer for arguida em sede de apelação 

(fl s. 1.061/1.029) pela defesa.” (fl . 1.439).

Desse modo, de rigor a incidência no caso do Enunciado 211 da Súmula 

desta Corte, in verbis:
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Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Saliente-se que, quanto aos recursos interpostos quando ainda 

em vigor o Código de Processo Civil revogado pela Lei n. 13.105/2015, a 

oposição de embargos declaratórios não é sufi ciente para suprir o requisito 

do prequestionamento, sendo indispensável o efetivo exame da questão pelo 

acórdão recorrido, de modo a se evitar a supressão de instância.

Em sendo assim, não tendo sido apreciada a tese no julgamento dos 

aclaratórios, deveria a parte apontar, nas razões do recurso especial, violação do 

artigo 619 do Código de Processo Penal, e não do dispositivo de lei federal cuja 

matéria não foi apreciada na origem. 

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Superior 

Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Penal e Processo Penal. 

Tráfi co de drogas e receptação. Incidência dos Verbetes Sumulares n. 284 do 

Supremo Tribunal Federal e n. 7 e 211, ambos desta Corte. Regime prisional 

fechado. Obrigatoriedade. Crime cometido sob a égide da Lei n. 11.464/2007. 

Divergência jurisprudencial não demonstrada. Agravo regimental desprovido.

(...)

3. As matérias relacionadas aos arts. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 44 do 

Código Penal não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição 

de embargos de declaração, carecendo do indispensável prequestionamento 

viabilizador do especial. Incidência do Verbete Sumular n. 211 desta Corte.

(...) 

(AgRg no AREsp 21.792/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

17.5.2012, DJe 28.5.2012)

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Homicídio. Afastamento 

de qualificadora. Necessidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ). 

Prequestionamento. Ausência (Súmula 211/STJ).

(...)

4. A questão atinente à violação aos arts. 413 e 155 do Código de Processo 

Penal não foi analisada no acórdão recorrido, nem no acórdão dos embargos de 

declaração opostos, o que atrai a incidência, no ponto, da Súmula 211/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1.139.056/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 26.6.2012, DJe 6.8.2012)
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3) Sandro Augusto Gomes da Silva (recurso especial de fl s. 1.658/1.683)

No que se refere à alegação de negativa de vigência aos artigos 384 e 

59 do Código de Processo Penal, bem como da ocorrência de divergência 

jurisprudencial, pela condenação do recorrente pelo crime de tráfi co de drogas, 

não indicado na denúncia, a questão fi cou prejudicada com o reconhecimento 

da ausência de materialidade do delito.

Do mesmo modo, o pedido de aplicação da causa de diminuição da pena 

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 também resta superado com a 

absolvição quanto ao delito de tráfi co de drogas, considerando que não se aplica 

referida minorante ao réu condenado pelo crime de associação para o tráfi co de 

drogas, tipifi cado no artigo 35 da mesma lei, em razão da inequívoca dedicação 

a atividades criminosas:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. 

Absolvição. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/

STJ. Causa de diminuição e associação para o tráfi co. Vedação à reformatio in pejus. 

Dosimetria. Redimensionamento da pena. Regime inicial diverso do fechado e 

substituição da pena. Impossibilidade.

1. O Superior Tribunal não é impedido de proceder, a partir da realidade fática 

assentada pelo Juízo a quo, à adequada qualifi cação jurídica do fato, em razão da 

valoração, e não do reexame, da prova produzida. Contudo, no caso, as instâncias 

ordinárias, após detida análise dos elementos probatórios existentes, entenderam 

haver provas suficientes para a condenação, razão pela qual não se mostra 

possível alterar tal conclusão sem o reexame do contexto fático-probatório, 

vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

2. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006 aos condenados pelo crime de associação para o tráfico, visto que 

esse fato evidencia a dedicação à atividade criminosa. Todavia, no caso, agiu com 

acerto o Tribunal de origem, diante de recurso exclusivo da defesa, ao manter a 

sentença, por força da vedação à reformatio in pejus.

3. A gravidade abstrata do delito não é razão sufi ciente para a majoração da 

pena. A quantidade de droga, por sua vez, deve ser valorada na dosimetria. Assim, 

impõe-se o redimensionamento da pena, embora em menor extensão do que a 

pretendida.

4. A gravidade concreta do delito é razão bastante para a fi xação do regime 

inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

5. Descumprido o requisito objetivo, não se mostra possível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

6. Agravo regimental improvido.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008

(AgRg no AREsp 391.758/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 9.9.2014, DJe 25.9.2014)

Penal. Processual Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. 

Ofensa ao princípio da colegialidade. Inexistência. Art. 544, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Tráfi co e associação. Decisão que negou seguimento ao recurso 

especial. Fundamentos inatacados. Súmula 182/STJ. Privilégio previsto no art. 33, 

§ 4º, da Lei n. 11.343/2006. Incompatibilidade com a condenação por associação 

para o tráfi co. Precedentes.

1. Afasta-se a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência 

de previsão legal para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em 

recurso especial, quando constatar uma das situações descritas no art. 544, § 4º, 

do Código de Processo Civil.

2. A teor do Enunciado Sumular 182 deste Superior Tribunal de Justiça, é 

inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar especifi camente os 

fundamentos da decisão agravada. Hipótese em que um dos agravantes, em 

recurso individual, deixou de impugnar os fundamentos da decisão do tribunal 

de origem que negou seguimento ao recurso especial.

3. A jurisprudência desta Corte estabeleceu que não se aplica a causa de 

diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 aos condenados pelo 

crime de associação para o tráfi co, haja vista que esse fato evidencia a dedicação à 

atividade criminosa.

Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 438.943/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 18.6.2014, DJe 4.8.2014)

4) Dirley Viana da Cunha (recurso especial de fl s. 1.478/1.516)

5) Maury Moreira Mendes (recurso especial de fl s. 1.520/1.555)

Considerando que ambos os recorrentes são representados pelo mesmo 

procurador, que trouxe à baila nos recursos de fls. 1.478/1.516 e de fls. 

1.520/1.555 os mesmos temas, cabível a análise conjunta dos apelos especiais 

interpostos em seu favor.

Em relação à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural, da análise dos 

autos verifi ca-se que a Corte de origem consignou o seguinte:

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença, sob o argumento de que a 

sentença foi proferida por juiz distinto daquele que presidiu a instrução criminal, 

o que viola o princípio da identidade física do juiz, consagrado no art. 399 § 2º, do 

CPP.
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Não obstante o aludido dispositivo legal prever a aplicação do princípio da 

identidade física do juiz aos processos criminais, esta disposição vem sendo 

relativizada, de forma que é necessária a demonstração do prejuízo.

(...)

No presente caso, o magistrado que presidiu a instrução criminal estava 

substituindo o juiz titular da Vara de Delito de Tóxicos, que se encontrava afastado, 

a fi m de que a prestação jurisdicional não fi casse prejudicada, de modo que não 

há nulidade alguma no julgamento.

Além disso, a defesa dos apelantes não demonstrou a ocorrência de efetivo 

prejuízo decorrente do fato ora suscitado. (fl s. 1.321/1.322)

A regra inserta no § 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal não é 

imune a temperamentos. Não me parece ser esse o espírito da norma.

A identidade física do juiz é tema umbilicalmente ligado à concentração 

dos atos processuais. Portanto, a obrigatoriedade de o magistrado que presidiu 

a instrução sentenciar deriva da existência de uma audiência una. Ocorre que 

muitas vezes, por uma série de fatores que, faticamente, minam o arcabouço 

lógico do sistema, o feito dura mais tempo do que o previsto, sendo necessária 

a realização de diversas audiências. Daí é fundamental que se estabeleçam 

mecanismos para adaptar-se a liturgia processual.

A propósito, confi ra-se o que afi rma a melhor doutrina:

Sem dúvida, a incidência de tal princípio é benéfi ca, possibilitando uma melhor 

avaliação da prova pelo magistrado perante o qual ela foi produzida. A inovação 

pecou por ser extremamente genérica (...). Ao que parece, o legislador acreditou 

que todos os processos se resolveriam em uma audiência una. Assim, um mesmo 

juiz presidirá toda a instrução e, por óbvio, deverá proferir a sentença. Todavia, a 

prática demonstrará que, em muitos casos, a audiência terá que ser cindida (por 

exemplo, pelo não comparecimento de uma testemunha).

Há casos, porém que, por motivos vários, isso não ocorre. (...)

No entanto, mesmo sendo adotada a identidade física do juiz, fatalmente 

haverá situações concretas que acabarão fazendo com que se tenham que 

excepcionar tal regra. A identidade física do juiz, mormente quando se exige 

que toda a instrução se desenvolva perante um mesmo juiz, não é uma regra 

absoluta: impossibilia nemo tenetur! Ante a ausência de previsão legal de qualquer 

hipótese de relativização da regra da identidade física do juiz penal, podem ser 

aplicadas, por analogia - pois nesse ponto, sim, há lacuna - as exceções previstas 

no processo civil.  (...). Seria praticamente impossível adotar a regra da identidade 

física do juiz em caráter absoluto e inquebrantável. É necessário que haja previsão 

legal de situações excepcionais em que, mesmo tendo toda a instrução sido 
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presidida por um juiz, se, no momento de sentenciar o feito, outro magistrado 

estiver respondendo pelo processo, será este o juiz que deverá julgá-lo. (BADARÓ, 

Gustavo. Processo Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2014, p. 443-444).

No caso em exame, conquanto tenha sido a sentença prolatada por juiz 

distinto do magistrado que presidiu a instrução, conforme ressaltado pelo 

Tribunal de origem não se demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo à 

defesa, a afastar a tese de nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de 

Processo Penal:

Agravo regimental em agravo em recurso especial. Penal e Processual Penal. 

Crime contra a ordem tributária. Aplicação do art. 557, caput, do CPC c.c. art. 3º 

do CPP. Decisão monocrática. Possibilidade. Art. 399, § 2º, do Código de Processo 

Penal, introduzido no sistema processual penal pátrio pela Lei n. 11.719/2008. 

Violação ao princípio do juiz natural. Inexistência. Aplicável, por analogia, o art. 

132 do Código de Processo Civil. Art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990. Sonegação 

do pagamento de imposto de renda. Valores movimentados em contas bancárias 

pertencentes ao titular. Omissão de receitas. Presunção relativa. Ônus da prova. 

Inexistente violação do art. 156 do Código de Processo Penal. Decisão recorrida 

mantida pelos seus próprios fundamentos. Agravo desprovido.

1. De acordo com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 

3º do Código de Processo Penal, é permitido ao Relator negar seguimento ao 

recurso especial, quando a decisão recorrida for manifestamente inadmissível, 

improcedente, prejudicada ou estiver em confronto com súmula ou com 

jurisprudência dominante desta Corte Superior ou do Supremo Tribunal Federal.

2. O princípio da identidade física do juiz - introduzido no sistema processual 

criminal pátrio pela Lei n. 11.719/2008, ex vi do art. 399, § 2º, do Código de 

Processo Penal -, deve ser analisado à luz das regras específi cas do art. 132 do 

Código de Processo Civil, por força do que dispõe o art. 3º do Código de Processo 

Penal.

3. Nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal 

que impeça o Juiz que presidiu a instrução sentenciar o feito, o processo-crime 

será julgado, validamente, por outro Magistrado.

4. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, e a arguida nulidade 

reveste-se de caráter relativo. Assim, não há como ser reconhecido o vício, se, tal como 

ocorre na hipótese dos autos, dele não resultou qualquer prejuízo comprovado pelo 

Réu, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal.

5. O acórdão recorrido confi rmou a prática delitiva preconizada no art. 1º, 

inciso I, da Lei n. 8.137/1990, ao considerar que foram omitidas da Receita Federal, 

na declaração dos anos calendário de 1999 e 2000, informações concernentes à 

movimentação de receitas em contas bancárias pertencentes ao Réu, cuja origem 
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não foi comprovada em sua totalidade, geradoras da obrigação de pagar imposto 

no importe de R$ 643.061,56.

6. A presunção relativa de omissão de receita, prevista no art. 1º, inciso I, 

da Lei n. 8.137/1990, é admitida por esta Corte Superior de Justiça, quando o 

Agente não registra na declaração de ajuste anual, enviada à Receita Federal, as 

movimentações de valores realizadas em contas bancárias.

7. Nesse contexto, cabe ao Réu o ônus de provar que os recursos não lhe 

pertenciam, de modo a afastar a exigência do imposto sobre a renda. Inexistente 

violação ao art. 156 do Código de Processo Penal.

8. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.321.677/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado 

em 7.8.2014, DJe 22.8.2014)

Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Estelionato e uso de 

documento falso. Julgamento monocrático pelo relator. Inexistência de ofensa 

ao princípio da colegialidade. Ausência de violação do princípio do juiz natural. 

Prejuízo não demonstrado. Precedentes. Impossibilidade de redução da pena 

aquém do mínimo legal. Súmula 231/STJ. Agravo improvido.

1. É possível ao relator apreciar o mérito do recurso especial ao julgar 

monocraticamente o agravo, sem que isso configure ofensa ao princípio da 

colegialidade. Precedentes do STJ.

2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, e a arguida nulidade 

reveste-se de caráter relativo. Assim, não há como ser reconhecido o vício, se, tal como 

ocorre na hipótese dos autos, dele não resultou qualquer prejuízo comprovado pelo 

Réu, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal (AgRg no REsp. 1.321.677/PR, 

Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7.8.2014, DJe 22.8.2014).

3. O reconhecimento de atenuantes não pode conduzir à redução da pena 

para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 728.063/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 15.9.2015, DJe 21.9.2015)

Quanto à insurgência em razão da condenação dos recorrentes pelo delito 

de associação para o tráfi co de drogas, observa-se que o Tribunal de Justiça, 

competente pelo exame acurado das provas dos autos, concluiu que:

Assim, pelo conjunto probatório carreado nos autos, verifi ca-se a existência de 

dois grupos de trafi cantes, que praticavam a mercancia periodicamente, sendo 

que os componentes de cada um deles mantinham um vínculo permanente e 
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estável, com a fi nalidade de ora praticar ora fi nanciar ou custear o crime de tráfi co 

de entorpecentes.

Destaca-se que o comando dessas organizações criminosas era descentralizado, 

não havendo uma clara defi nição de tarefas de seus componentes, cabendo a 

todos, desde a aquisição da droga até a sua comercialização.

Por fi m, importante consignar que, nos anos de 2007 e 2008, os apelantes 

Lusilvio, Francisco e Adriano, dentre outros comparsas, foram condenados por 

transportar 266 kg de maconha, em uma aeronave, do Estado do Mato Grosso 

para Rondônia (Autos n. 501.2008.012335-5).

Destarte, a prática do crime de tráfi co de entorpecentes, previsto no art. 33, 

caput, da Lei n. 11.343/2006, imputado aos apelantes encontra-se devidamente 

comprovada pelas interceptações telefônicas, pelas conversações degravadas e 

pelas provas testemunhais, não havendo que se falar em absolvição.

Comprovou-se, também, a associação estável e permanente, decorrente 

do vínculo entre os apelantes (divididos em dois grupos distintos) em relação ao 

recebimento, distribuição e comercialização da droga, evidenciando-se a divisão de 

tarefas na associação, restando, portanto, caracterizado o delito previsto no art. 35 

da Lei n. 11.343/2006. (fl . 1.343)

Dessa forma, a análise da alegação da defesa de que não teriam sido 

devidamente demonstrados os requisitos da estabilidade e permanência, 

necessários à consumação do delito de associação para o tráfico ilícito de 

drogas, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

nas instâncias ordinárias, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos 

termos do enunciado da Súmula 7/STJ.

No mesmo diapasão, cumpre trazer à baila recentes precedentes de ambas 

as Turmas de Direito Penal desta Corte:

Processual Penal e Penal. Agravo regimental no recurso especial. Fundamento 

não atacado. Súmula 283/STJ. Incidência. Violação do art. 212 do CPP. Inversão 

da ordem de inquirição das testemunhas. Nulidade. Prejuízo. Não ocorrência. 

Precedentes do STJ. Associação para o tráfico. Estabilidade e permanência. 

Revisão. Súmula 7/STJ. Agravo improvido.

1. Havendo fundamento sufi ciente, por si só, para manter o acórdão recorrido, 

qual seja, a conclusão de que a ausência do Promotor de Justiça na audiência de 

instrução para a oitiva de testemunhas via carta precatória não acarretou prejuízo 

à defesa, senão à própria acusação, de tal sorte que, nos termos do art. 565 do 

CPP, nenhuma das partes poderá alegar nulidade referente à formalidade cuja 

observância só à parte contrária interesse.

2. O Superior Tribunal de Justiça vem sufragando o entendimento de que 

o fato de o magistrado ter iniciado a inquirição das testemunhas e formulado 
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perguntas, por se tratar de nulidade relativa, não enseja, por si só, a ocorrência de 

ilegalidade ou de nulidade do feito, sendo necessária a demonstração do efetivo 

prejuízo, o que não ocorreu na hipótese vertente.

3. Tendo o Tribunal de origem concluído pela presença de estabilidade e 

permanência, requisitos para a confi guração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 

11.343/2006, rever tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.273.791/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado 

em 1º.12.2015, DJe 11.12.2015)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Tráfi co e associação para o 

tráfi co de drogas. Pretensão absolutória. Súmula 182/STJ. Súmula 7/STJ. Agravo 

regimental improvido.

1. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados 

na decisão agravada atrai a incidência do Enunciado Sumular 182 desta Corte 

Superior.

2. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, 

de maneira específi ca e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual 

se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são sufi cientes meras alegações 

genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso 

especial ou à insistência no mérito da controvérsia.

3. Ainda que superado o óbice, a insurgência esbarra na Súmula 7/STJ, uma 

vez que verifi car a existência ou não de provas para a condenação imporia nova e 

minuciosa incursão no acervo fático-probatório carreado aos autos, providência 

sabidamente inadmissível na via eleita.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 542.855/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 23.6.2015, DJe 29.6.2015)

E, no que toca à dosimetria da pena, observa-se que foram mantidos pela 

Corte local os critérios adotados pelo Juízo senteciante ao estabelecer a pena-

base acima do mínimo legal, nos termos da fundamentação abaixo:

Ao réu Maury Moreira Mendes

Formalmente, não registra antecedentes (fl s. 448/449). Sua culpabilidade se revela 

normal ao tipo. Sua conduta social é reprovável, uma vez que o trafi cante é pessoa 

perniciosa à sociedade. Possui personalidade desvirtuada, uma vez que não se 

importa com os malefícios advindos de sua conduta. As circunstâncias do fato pesam 

contra o réu, pois se trata de funcionário público estadual, policial militar, lotado 

no 5o BPM, 3a CIA, Itapuã do Oeste/RO, pessoa, quem, por dever de ofício, tinha de 
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combater essa conduta nefasta e, ao invés disso, fazia a droga retornar à circulação, 

Por fim, a quantidade (quase 36 kg) e a qualidade (e cocaína) devem conduzir a 

pena acima de seu mínimo, pois trata-se de droga danosa à saúde humana. Nesse 

sentido: “Ementa: Habeas corpus. Penal. Tráfi co de entorpecentes. Cálculo da pena. 

Maus antecedentes. Ausência de decisão condenatória transitada em julgado. 

Circunstâncias judiciais. Exacerbação. 1. O Juiz, ao contrário do sustentado na 

inicial, não aumentou a pena base em razão dos maus antecedentes do paciente, 

por entender que o reconhecimento dessa circunstância judicial só é possível 

quando há condenação transitada em julgado. 2. O acréscimo, acima do dobro do 

mínimo legal cominado para os tipos penais violados, tem como fundamento as 

circunstâncias judiciais concernentes à má conduta social, à propensão ao crime 

de tráfi co de entorpecentes e a grande quantidade de droga apreendida. Ordem 

denegada”. (HC 92.917, Ministro Eros Grau, Segunda Turma, 11.12.2007, STF).

(...)

Ao crime de associação para o tráfi co, fi xo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 

(seis) meses e pagamento de 850 (oitocentos e cinqüenta) dias-multa.

(...)

Ao réu Dirley Viana da Cunha

Formalmente, não registra antecedentes (fl s. 423). Sua culpabilidade se revela 

normal ao tipo. Possui personalidade desvirtuada, uma vez que não se importa com o 

estrago que sua conduta causa no estrato social. Não demonstra boa conduta social, 

uma vez que é trafi cante e, como tal, constitui-se em pessoa nociva à sociedade. 

Por fi m, a quantidade (36kg) e a qualidade (cocaína) devem conduzir a pena acima 

de seu mínimo, pois trata-se de drogas danosas à saúde humana. Precedente (HC 

92.917, Ministro Eros Grau, Segunda Turma, 11.12.2007, STF).

(...)

Ao crime de associação para o tráfi co, fi xo a pena base em 04 (quatro) anos de 

reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinqüenta) dias-multa, no valor-dia de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, totalizando R$ 

10.375,00 (dez mil trezentos e setenta e cinco reais), para pagamento no prazo de 

10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado da condenação, na forma do art. 50, 

do CP. Pena essa, que torno defi nitiva à ausência de outras causas modifi cadoras.

O réu não faz jus à redução do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pois faz 

parte de associação criminosa, o que confi gura um dos impeditivos à concessão 

do benefi cio legal.

Ao crime de seqüestro fi xo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses 

de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor-dia de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, totalizando R$ 207,50 

(duzentos e sete reais e cinqüenta centavos), para pagamento no prazo de 10 

(dez) dias a contar do trânsito em julgado da condenação, na forma do art. 50, 

do CP. Pena essa que torno defi nitiva à ausência de outras causas modifi cadoras.
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Ao crime de tortura fi xo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão. Pena essa 

que torno defi nitiva à ausência de outras causas modifi cadoras.

Reconheço o concurso material, na forma do art. 69, do CP e cumulo as penas 

aplicadas, perfazendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.365 dias-

multa, no valor de 18.782,50 (dezoito mil setecentos e oitenta e dois reais e 

cinqüenta centavos).

Nesse ponto merece acolhida a irresignação dos recorrentes, eis que 

evidenciada a ocorrência de ilegalidade na consideração negativa, tanto pelo 

sentença como pelo acórdão condenatórios, das circunstâncias da personalidade 

e da conduta social.

Conforme asseverado anteriormente, os argumentos de que a conduta 

social dos recorrentes seria reprovável, por se tratar de trafi cantes, e de que 

sua personalidade seria desvirtuada, ante a ausência de preocupação com os 

malefícios decorrentes de sua conduta, consubstanciam fundamentos genéricos 

que não justifi cam o aumento da pena acima do mínimo legal.

Sobre o tema, segue julgado deste Colegiado, de minha relatoria:

Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Roubo. (1) Via indevidamente 

utilizada em substituição a recurso especial. Ausência de ilegalidade manifesta. 

Não conhecimento. (2) Dosimetria. Pena-base. Personalidade, conduta social e 

consequências do crime. Aspectos genéricos declinados. Argumentos inidôneos. 

(3) Aumento de pena. Continuidade delitiva. Desproporcionalidade. Ilegalidade 

manifesta. (4) Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. Mostra-se inadequado e descabido o manejo de habeas corpus em 

substituição ao recurso especial cabível. É imperiosa a necessidade de 

racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, 

devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso 

de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, o que se 

vê na espécie.

2. Na espécie, existe fl agrante ilegalidade no tocante à personalidade, conduta 

social e consequências do crime, pois não podem ser aferidas de modo desfavorável, 

notadamente porque, na espécie, não arrola a Juíza elementos concretos dos autos, 

retirados do delito em apreço, utilizados pelo acusado na consecução do intuito 

delitivo, para dar supedâneo às suas considerações.

3. De outro lado, é pacífi ca a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando 

de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração 

de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 

4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais 
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infrações. Na espécie, observando o universo de 6 (seis) infrações cometidas por 

um dos réus, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento 

de 1/2 da pena, sendo desproporcional a majoração em 2/3.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fi m de reduzir a 

pena do paciente Danilo Fernandes Blanco para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 

(vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa 

e reduzir a reprimenda do paciente Eduardo Franco Ovelar para 8 (oito) anos de 

reclusão, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Mantidos os demais termos da condenação.

(HC 214.485/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21.11.2013, DJe 

9.12.2013)

6) Raimundo Rivelino Alves de Castro (recurso especial de fl s. 1.447/1.465)

Considerada a absolvição do recorrente quanto ao delito de tráfi co de 

drogas, resta prejudicado o exame acerca da alegação de que referido delito 

exige a realização de prova pericial, bem como da suposta violação do artigo 

384 do Código de Processo Penal em razão do aditamento da denúncia quando 

das alegações fi nais para imputar ao recorrente a prática do delito tipifi cado no 

artigo 33 da Lei de Drogas.

Por fi m, cumpre salientar que, tendo o Tribunal local mantido a majoração 

das penas, estabelecida na primeira fase da dosimetria, de todos os ora 

recorrentes e do corréu Elias Viana da Cunha com amparo em fundamentos 

genéricos que justificaram a consideração negativa das circunstâncias da 

personalidade e conduta social, e considerando que não houve impugnação 

nesta instância especial acerca da questão por Lusilvio Araújo de Souza, Francisco 

Robson Nascimento Ribeiro, Jacson Moraes da Mata, Sandro Augusto Gomes da 

Silva, Raimundo Rivelino Alves de Castro e Elias Viana da Cunha, concedo habeas 

corpus de ofício em seu favor para que os presentes autos sejam encaminhados à 

Corte de origem a fi m de que realize nova análise da pena-base, nos termos da 

fundamentação do presente voto.

Da mesma forma, reconhecida a ausência de materialidade do delito de 

tráfi co ilícito de drogas, concedo habeas corpus de ofício em benefício de Elias 

Viana da Cunha, para absolvê-lo quanto ao delito de tráfi co ilícito de drogas.

Ante o exposto, dou parcial provimento aos recursos especiais de Adriano 

Souza Ferreira, Uilian Rezende Alves Rios e Eziomar Lima dos Reis; Dirley 

Viana da Cunha; e Maury Moreira Mendes para, além de absolvê-los quanto 
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ao delito de tráfi co ilícito de drogas, em razão da ausência de materialidade 

delitiva, determinar o retorno dos autos à Corte de origem a fi m de que realize 

nova análise da pena-base dos recorrentes, afastada a consideração negativa das 

circunstâncias da personalidade e conduta social com base em fundamentos 

genéricos.

Em complemento, dou parcial provimento aos recursos especiais de Lusilvio 

Araújo de Souza, Francisco Robson Nascimento Ribeiro e Jacson Moraes da Mata; 

Sandro Augusto Gomes da Silva; e dou provimento ao recurso especial de Raimundo 

Rivelino Alves de Castro para absolvê-los quanto ao delito de tráfi co ilícito de 

drogas, em razão da ausência de materialidade delitiva. Concedo habeas corpus 

de ofício em favor dos referidos recorrentes para determinar o envio dos autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia para nova análise da primeira fase 

da dosimetria da pena, afastada a consideração negativa das circunstâncias da 

personalidade e conduta social com base em fundamentos genéricos.

Por fi m, concedo habeas corpus de ofício em favor de Elias Viana da Cunha 

para absolvê-lo quanto ao delito de tráfi co ilícito de drogas e determinar a 

revisão, pelo Tribunal local, de sua pena-base, afastada a consideração negativa 

das circunstâncias da personalidade e conduta social com base em fundamentos 

genéricos.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.610.199-SC (2016/0092813-0)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Clarissa Saretta Ladeira Ramos

Recorrente: Luiz Antonio Silva Ramos

Advogados: Kissao Álvaro Th aís

Maria Cecilia Paifer de Carvalho

Francisco José Rodrigues de Olivera Filho

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Recorrido: Ministério Público Federal



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018

EMENTA

Recurso especial. Penal. Processual Penal. Falsidade ideológica. 

Apreensão de documentos sem mandado judicial. Alegação de 

violação de normas constitucionais. Descabimento. Violação do art. 

619 do CPP não confi gurada. Responsabilidade do endossante do 

conhecimento de carga. Relação de natureza comercial. Irrelevância 

para fi ns penais. Carta rogatória não expedida. Custos de tradução 

devidos. Oitiva de testemunha de ofício. Discricionariedade judicial. 

Conversão da sustentação oral em memoriais escritos. Exceção à regra. 

Faculdade do juízo. Discussão sobre incidência tributária. Questão 

prejudicial não caracterizada. Recurso desprovido.

1. Não cabe ao STJ examinar, em sede de recurso especial, 

alegação de violação a normas constitucionais (CF, art. 105, III).

2. A produção de provas é ato norteado pela discricionariedade 

do julgador. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias a respeito 

de quais as diligências fundamentais para o deslinde da ação penal 

esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Verifi car a sufi ciência da prova para a prolação de decreto 

condenatório é matéria vedada no âmbito de recurso especial - Súmula 

7/STJ.

3. O magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão 

apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado 

trazido na decisão não signifi ca prestação jurisdicional insufi ciente ou 

viciada pelo vetor contido no art. 619 do CPP.

4. A regência da relação de natureza comercial entre endossante e 

endossatário do conhecimento de carga, veiculada pelos artigos 6º do 

Decreto n. 19.473/1930 e 754 do Código Civil, é irrelevante para fi ns 

de apuração da responsabilidade penal por declaração ideologicamente 

falsa no registro de Declaração de Importação (DI).

5. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada 

previamente a sua imprescindibilidade e o pagamento dos seus custos, 

inclusive de tradução (art. 222-A do CPP). Precedente do STF.

6. A possibilidade conferida ao juiz de determinar a oitiva de 

ofício de testemunhas é discricionária, não constituindo um direito 
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garantido às partes que deixaram de qualifi ca-las corretamente no 

momento oportuno.

7. A conversão da sustentação oral em memorais escritos constitui 

faculdade do Juízo a quo que examinará a necessidade da adoção da 

citada medida, de acordo com a complexidade do caso ou a quantidade 

de acusados.

8. Consoante o artigo 93 do Código de Processo Penal, 

a suspensão do processo penal em razão de questão prejudicial é 

facultativa e depende da prudente discricionariedade do Juízo.

9. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, 

negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. 

Ministros Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e 

Rogerio Schietti Cruz.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Nefi  Cordeiro.

Dr(a). Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, pela parte recorrente: Clarissa 

Saretta Ladeira Ramos e Luiz Antonio Silva Ramos

Brasília (DF), 9 de agosto de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 24.8.2016

RELATÓRIO

A Sra. Maria Thereza de Assis Moura: Trata-se de recurso especial 

interposto por Luiz Antonio Silva Ramos e Clarissa Saretta Ladeira Ramos, 

com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, 
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contra acórdão prolatado pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, que, conquanto tenha afastado a condenação dos recorrentes pelo 

delito de descaminho, manteve-a no que tange ao crime de uso de documento 

ideologicamente falso.

Sustentam os recorrentes que o acórdão recorrido teria incorrido em 

violação aos seguintes dispositivos:

I. Artigo 619 do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de 

manifestação do Tribunal a quo a respeito de várias normas apontadas como 

ofendidas pelos recorrentes;

II. Artigo 6º do Decreto n. 19.473/1930 e alterações subsequentes c/c 

artigo 754 do Código Civil, na medida em que, com o endosso do “conhecimento 

de carga” realizado pela sociedade Golden Trade Comércio Internacional Ltda., 

seria desta a responsabilidade pela legitimidade do documento;

III. Artigo 195 do Código Tributário Nacional, porquanto teria sido ilegal 

a apreensão dos documentos por auditores fi scais sem mandado judicial;

IV. Artigos 158 e 564, III, “b”, do Código de Processo Penal, pois haveria 

necessidade de perícia em correspondências eletrônicas para a garantia da ampla 

defesa;

V. Artigos 222, §§ 1º e 2º, 222-A e 564, IV, do Código de Processo Penal, 

tendo em conta que foi indeferida a expedição de carta rogatória para a oitiva 

de testemunha em razão do não pagamento das respectivas custas de tradução;

VI. Artigos 156, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, em razão 

do indeferimento da oitiva de Eliane Bohnen, testemunha relevante, que teria 

entregado os documentos utilizados na ação penal aos auditores fi scais sob forte 

coação psicológica;

VII. Artigos 403, § 3º, e 564, IV, do Código de Processo Penal, em virtude 

de ter sido negada à defesa a possibilidade de apresentação de memoriais 

escritos;

VIII. Artigo 93 do Código de Processo Penal, na medida em que existe 

controvérsia a respeito da incidência do imposto sobre produtos industrializados, 

o que deveria levar à suspensão do trâmite da ação penal;

IX. Artigos 232 e 386, II, do Código de Processo Penal, tendo em vista a 

equivocada valoração da prova pelo Tribunal a quo;

X. Artigos 239 e 386, VII, do Código de Processo Penal, dada a falta de 

prova documental da transferência de numerário para o orientador alfandegário.
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O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso especial (fl s. 2.467-2.510). 

Em seguida, o recurso especial teve seguimento negado pelo Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (fl s. 2.529-2.530), ensejando a interposição de agravo 

(fl s. 274-2.760). A Procuradoria Geral da República ofereceu parecer pelo não 

conhecimento e desprovimento do recurso (fl s. 2.888-2.891).

Por meio da decisão de fl . 2.598, conheci do agravo e determinei sua 

reautuação como recurso especial.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): As partes são legítimas, 

está presente o interesse recursal e o recurso foi interposto tempestivamente.

Em síntese, os recorrentes foram denunciados, juntamente com Clovis 

Maia de Mendonça, pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código 

Penal.

De acordo com a denúncia, em comunhão de vontades e unidade de 

desígnios com Clovis Maia de Mendonça, sócio administrador da empresa 

Acoplamento Comércio Ltda. (doravante referida apenas como “Acoplamento”), e 

com o recorrente Luiz Antonio Silva Ramos, sócio administrador da empresa 

Baska Assessoria, Serviços e Comissários Aduaneiros Ltda. (doravante referida 

apenas como “Baska”), a recorrente Clarissa Saretta Ladeiro Ramos, sócia-

administradora da empresa Orientador Alfandegário Comercial Importadora e 

Exportadora Ltda. (doravante referida apenas como “Orientador Alfandegário”), 

ao promover o registro da Declaração de Importação (DI) n. 08/0235728-

2, junto à Delegacia da Receita Federal em Itajaí/SC, nela fez inserir falsa 

declaração.

Tal declaração consistiu na informação de que o “importador direto” de 04 

(quatro) motores de embarcação da marca Caterpillar – advindos de Miami/

FL (EUA), produzidos pela empresa Midwest Gear & Diesel Co. e avaliados em 

USD 102.065,92 (cento e dois mil e sessenta e cinco dólares norte-americanos) 

– seria a pessoa jurídica Orientador Alfandegario, sendo que, na verdade, a real 

adquirente de tais mercadorias era a empresa Acoplamento. Tal expediente teria 

sido utilizado a fi m de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual 

seja, o correto apontamento, no processo de importação, do real adquirente das 

mercadorias.
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Por meio de tal conduta, segundo a denúncia, pretendia-se afastar 

obrigações tributárias da empresa Acoplamento, para que não fi gurasse esta 

como contribuinte equiparado a industrial, evitando-se, assim, a incidência do 

IPI nas operações subsequentes à importação, além de não ter que se submeter 

a procedimentos de habilitação para operar no comércio exterior, porquanto 

a empresa Acoplamento não era habilitada pela Receita Federal do Brasil a 

operar no comércio exterior. Por meio de tal ardil, obter-se-ia uma substancial 

e indevida vantagem fi scal, tendo em vista ser de 5% a alíquota do IPI vigente 

para os produtos amparados pela DI em questão.

Após a extinção da punibilidade de Clovis Maia de Mendonça, em razão 

do seu óbito (fl s. 944-945), foi proferida sentença, em 17.7.2014 (fl s. 1.158-

1.237), julgando procedente o pedido, para condenar os recorrentes Clarissa 

Saretta Ladeiro Ramos e Luiz Antonio Silva Ramos, como incursos nas penas dos 

arts. 304 c/c 299 e art. 334, § 1º, “d”, todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) 

anos de reclusão, em regime inicial aberto, e à pena de multa. A pena corporal 

restou substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena 

privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária fi xada em 03 (três) e 05 

(cinco) salários-mínimos, respectivamente, a ser paga mensalmente, durante o 

tempo da pena privativa de liberdade substituída.

No julgamento da apelação interposta pelos ora recorrentes, o Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, embora tenha afastado a condenação dos 

recorrentes pelo delito de descaminho, manteve a condenação relativa ao crime 

de uso de documento ideologicamente falso.

O acórdão recorrido restou assim ementado:

Penal. Crime de uso de documento ideologicamente falso. Art. 304 c/c art. 299 do 

Código Penal. Inserção de dados falsos em declaração de importação. Interposição 

fraudulenta de terceiros em operação de importação. Inexistência de nulidades 

no feito. Apreensão de documentos por auditores fiscais sem mandado judicial. 

Possibilidade. Prova pericial. Desnecessidade. Pendência de recurso administrativo. 

Independência da esfera penal. Indeferimento de oitiva de testemunha. Tipicidade. 

Materialidade, autoria e dolo comprovados. Condenação mantida. 1. A ausência de 

ordem judicial para a busca e apreensão de documentos não implica nulidade 

da prova arrecadada se o ingresso no estabelecimento comercial ocorreu sem 

a oposição daqueles por ele responsáveis. 2. Mostra-se desnecessária a prova 

pericial para demonstração da falsidade ideológica, tendo em vista recair o 

falso sobre o conteúdo das ideias, o que pode ser demonstrado por outros 

meios de prova. 3. Não tendo a defesa apresentado o endereço correto para a 

localização de testemunha, após oportunizado por diversas vezes, não há falar 
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em nulidade do feito. 4. A interposição de recurso administrativo não tem o 

condão de impedir a regular tramitação da ação penal, quando a controvérsia 

estabelecida naquele âmbito não fi gurar condição objetiva de procedibilidade, 

em face da independência entre as esferas penal e administrativa. 5. Hipótese 

em que os réus realizaram a denominada “interposição fraudulenta de terceiros 

em operação de importação”, ou seja, declaração fraudulenta de outra empresa 

para que aquela que efetivamente atuava como importadora não fosse associada 

como tal nas operações de comércio exterior. Mediante a inserção de dados 

inverídicos na Declaração de Importação, tentou-se criar a aparência de que 

a empresa de um dos réus teria importado por conta própria as mercadorias 

internadas, quando a real adquirente, na verdade, era outra empresa, incorrendo 

os apelantes, assim, na prática do crime do art. 304 c/c 299 do Código Penal 

(uso de documento ideologicamente falso), já que os documentos utilizados na 

importação das mercadorias, notadamente a declaração de importação, eram 

maculados por falsidade ideológica, tendo sido confeccionados com a inserção 

da falsa informação de que o importador seria empresa diversa da real adquirente 

das mercadorias. 6. O dolo, no delito de uso de documento falso, é genérico, 

consistindo na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento. 7. 

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por parte dos réus, mantém-se 

o édito condenatório.

Contra este acórdão foram interpostos embargos de declaração, rejeitados 

pelo Tribunal a quo (fl s. 2.002-2.006).

Alegação de violação ao artigo 195 do Código Tributário Nacional

De acordo com os recorrentes, o acórdão recorrido teria violado o artigo 

195 do Código Tributário Nacional, porquanto teria sido ilegal a apreensão dos 

documentos por auditores fi scais realizada sem amparo em mandado judicial.

Isso porque, por ocasião da diligência, quando não estava presente o 

representante legal da sociedade, teria a empregada Eliane Bohmen sofrido 

“inegável coação psicológica”, pois teria sido enganada no sentido de que os 

documentos haviam sido franqueados (fl . 2.419).

Assim prevê o dispositivo legal que teria sido violado:

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 

disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, 

livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos 

comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fi scal e 

os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que 
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ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se 

refi ram.

Tal norma não traz nenhuma restrição à apreensão de documentos dos 

sujeitos passivos de obrigações tributárias; limita-se a prever, de modo bastante 

amplo, a obrigação de sua exibição em caso de demanda pelos órgãos fazendários.

Quando os recorrentes argumentam que a busca e apreensão seria ilegítima 

não explicam como tal alegação estaria respaldada pelo artigo 195 do CTN; em 

verdade, citam apenas precedentes do Supremo Tribunal Federal, fundados na 

garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (Constituição, art. 5º, XI).

Bem se vê, portanto, que a matéria é própria de conhecimento no âmbito 

de recurso extraordinário, pois a alegação é, inegavelmente, de violação à 

Constituição Federal, sendo inviável sua discussão na esfera do recurso especial, 

voltado apenas ao exame da contrariedade à lei federal.

Diante do exposto, por não se tratar de hipótese de cabimento de recurso 

especial – porquanto não há suposta contrariedade direta de lei federal (CF, 

art. 105, III, “a”) ou sequer eventual divergência jurisprudencial a respeito da 

interpretação a ser dada a lei federal (CF, art. 105, III, “a”) –, não conheço desta 

alegação.

Alegação de violação aos artigos 158 e 564, III, “b”, do Código de Processo Penal

Sustentam os recorrentes que teriam sido violados os mencionados 

dispositivos tendo em conta que haveria necessidade de perícia para comprovar a 

falsidade da informação registrada na DI. Isso porque não teria sido examinada 

a possível falsidade das correspondências eletrônicas em consideração para se 

concluir pela falsidade da informação.

Assim dispõem os artigos 158 e 564, III, “b”, do Código de Processo Penal:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de 

corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confi ssão do acusado.

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o 

disposto no Art. 167;
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No caso concreto, os recorrentes foram condenados pelo delito de falsidade 

ideológica. Nestas hipóteses, conforme jurisprudência tranquila deste Superior 

Tribunal de Justiça, é desnecessária a realização de perícia, uma vez que, 

diferentemente do que se passa com a falsidade documental, a alteração é no 

conteúdo (e não na forma) do documento.

Cito precedentes neste sentido:

Penal. Processual Penal. Falsidade ideológica (CP art. 299) e uso de documento 

falso (CP art. 304). Cabimento do recurso especial interposto pela alíena ‘c’. 

Competência. Conexão. Súmula 122/STJ. Inexistência de nulidade. Prova (CPP. art. 

158). Autodefesa. Existência de crime. Dolo. Súmula 7/STJ. Dosimetria. Súmula 

283/STF. Recurso desprovido.

I - A jurisprudência dessa Corte pacificou o entendimento no sentido de 

que não se prestam para o conhecimento do recurso especial interposto pelo 

art. 105, III, ‘c’, da Constituição Federal, os julgamentos proferidos em mandado 

de segurança e habeas corpus, os quais têm um âmbito cognitivo muito mais 

amplo do que o recurso especial, destinado exclusivamente à uniformização da 

interpretação da legislação federal.

II - “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” (RHC n. 55.413/PR, Sexta Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15.10.2015). Na hipótese dos autos, o 

eg. Tribunal a quo destacou ser “evidente a conexão (conexão probatória ou 

instrumental) entre a confecção de documentos ideologicamente falsos (no 

caso, a expedição de Carteira de Identidade e do Cartão do CPF) e o uso desses 

mesmos documentos, já que, demonstrada a idoneidade das cédulas, por certo 

não haveria falar no cometimento do delito de uso” (fl . 858).

III - À hipótese, aplica-se o enunciado da Súmula 122/STJ, segundo a qual 

“Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unifi cado dos crimes conexos 

de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, ‘a’, do 

Código de Processo Penal”.

No caso, o eg. Tribunal a quo destacou que “o uso de documento falso perante 

funcionário público federal atrai a competência da Justiça Federal” (fl . 858), para 

justifi car o processamento do feito perante a Justiça Federal.

IV - Ademais, ainda que exista um intervalo de 5 (cinco) anos entre a confecção 

e o uso dos documentos falsifi cados, os delitos de falsidade ideológica restaram 

absorvidos pelo delito de uso de documento falso (fl . 855), o que, a toda evidência, 

mostra-se mais benéfi co ao recorrente do que seria se tivesse que responder por 

dois processos distintos, um para julgar a falsifi cação dos documentos e outro 

para o julgar o uso desses mesmos documentos.
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V - O reconhecimento de nulidade em processo penal pressupõe a 

demonstração do prejuízo, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, 

que regulamentou no ordenamento jurídico pátrio o princípio pas de nullité sans 

grief, o que não ocorreu no caso, uma vez que o requerimento de diligências deu-

se sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

VI - Não há violação ao disposto no art. 158 do CPP, pois “Como o crime de 

falsidade ideológica envolve a ilaqueação mediante a modificação do conteúdo 

abstrato do documento, não há se falar em comprovação da imputação mediante 

perícia, mas pelo cotejo de outros elementos da realidade” (HC n. 108.919/SP, Sexta 

Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3.8.2009).

VII - “A Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à posição 

adotada pelo Supremo Tribunal Federal, fi rmou a compreensão de que tanto 

a conduta de utilizar documento falso como a de atribuir-se falsa identidade, 

para ocultar a condição de foragido, caracterizam, respectivamente, o crime do 

art. 304 e do art. 307 do Código Penal, sendo inaplicável a tese de autodefesa” 

(HC n. 295.568/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

11.2.2015).

VIII - A alegação de inexistência de dolo na conduta do recorrente não pode 

ser examinada na presente sede recursal, uma vez que o apelo especial não será 

cabível quando exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a 

modifi cação das premissas fáticas fi rmadas nas instâncias ordinárias no âmbito 

dos recursos extraordinários (Súmula 7/STJ e Súmula 279/STF). Por essa mesma 

razão - necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória - revela-

se inviável o conhecimento do presente recurso especial na parte em que o 

recorrente aduz que o documento apresentado seria uma falsifi cação grosseira, 

incapaz de “enganar o homus medius” (fl . 922).

IX - O pedido de desclassifi cação do tipo penal do artigo 304 para o do artigo 

307 do CP não merece acolhida, uma vez que “A teor do art. 304 do Código 

Penal, aquele que faz uso de qualquer dos papéis falsifi cados e alterados, a que 

se referem os arts. 297 e 302, comete o crime de uso de documento falso [...]” 

(HC n. 287.350/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

3.12.2014, grifei). Na hipótese dos autos, a denúncia destaca que o recorrente “fez 

uso da Cédula de identidade e do Cartão de Cadastro de pessoa Física em que 

inseridos dados ideologicamente falsos para identifi car-se” (fl . 723).

X - A exasperação da pena-base do recorrente com relação à circunstância da 

culpabilidade encontra-se fundamentada, uma vez que o agravante demonstrou 

alto domínio sobre as implicações decorrentes do crime, além do fato de ter se 

utilizado dos documentos falsos “por vários anos”, o que demonstra uma maior 

reprovabilidade da conduta (fl . 867).

XI - O aumento da pena-base do recorrente na parte atinente às circunstâncias 

do crime está justifi cado no elevado grau de reprovação da conduta, fundado no 

uso de mais de um documento falso e no fato de serem “documentos dos mais 
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relevantes para todo e qualquer cidadão, quais sejam, cédula de identidade civil e 

cadastro de pessoa física”.

XII - Por fim, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento 

sufi ciente e o recurso não abrange todos eles), uma vez que o recorrente deixa 

de impugnar o fundamento suficiente (CPP art. 385), que deu suporte ao 

reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘b’, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.304.046/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 

em 2.2.2016, DJe 15.2.2016; sem destaques no original)

Processo Penal. Habeas corpus. Descaminho. Falsifi cação. Quadrilha ou bando. 

Operação narciso. (1) Cerceamento de defesa. Requerimentos deferidos na fase 

da defesa preliminar. Alegação de cumprimento defi ciente. (a) Atualização de 

andamento de procedimentos administrativos fi scais. Providência que pode ser 

efetivada diretamente pela defesa. Prejuízo. Ausência. (b) Falsidade ideológica. 

Perícia. Não cabimento. (c) Laudo merceológico. Descaminho. Imprescindibilidade 

de exame direto. Ilegalidade. Não reconhecimento. (d) Oitiva de testemunha 

referida. Indeferimento. Fundamentação. Constrangimento. Ausência. (2) Direito 

de recorrer em liberdade. Pedido incidental. Cautelaridade na constrição. 

Ausência. Constrangimento ilegal.

1. Somente se reconhece nulidade no indeferimento de diligências na fase do 

art. 499 do CPP quando o magistrado o faz de modo imotivado.

a) Não eiva o processo o indeferimento de pedido de novo envio de ofício 

para a atualização de andamento de procedimento administrativo fiscal. Tal 

providência, além de poder se efetivada pelo própria defesa, implicaria indevida 

letargia processual.

b) Como o crime de falsidade ideológica envolve a ilaqueação mediante a 

modifi cação do conteúdo abstrato do documento, não há se falar em comprovação 

da imputação mediante perícia, mas pelo cotejo de outros elementos da realidade.

c) O crime de descaminho não é daqueles que deixam vestígio, confi gurando-

se, antes, como delictum facti transeuntis Logo, basta a avaliação indireta dos 

valores da mercadorias, bem assim, a demonstração da ilusão fiscal para se 

embasar a persecução criminal.

d) O indeferimento motivado de oitiva de pessoa referida, que seria importante 

apenas para possivelmente contrastar o depoimento daquela que a mencionou, 

e, não, pela necessidade de se carrear elementos tendentes a elucidar o meritum 

causae, não implica eiva processual.

2. Tendo a colenda Sexta Turma desta Corte Superior já apontado a ilegalidade 

de decreto de prisão preventiva, não se apresentando substanciais elementos 

novos na sentença condenatória, é de se assegurar o direito de recorrer em 
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liberdade ao paciente, preservando-se a autoridade da prévia decisão já 

prolatada. Não se revela, per se, como indutor de cautelaridade penal o advento 

de condenação a pena elevada. O Estado Democrático de Direito não se coaduna 

com a presunção de necessidade de prisão processual.

3. Ordem concedida em parte para assegurar o direito de recorrer em liberdade 

a Antônio Carlos Piva de Albuquerque, estendendo-se os efeitos aos corréus 

Eliana Maria Piva de Albuquerque Tranchesi, Celso de Lima, André de Moura 

Beukers, Christian Polo, Roberto Fakhouri Júnior e Rodrigo Nardy Figueiredo, 

ratifi cada da liminar.

(HC 108.919/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 16.6.2009, DJe 3.8.2009; sem destaques no original)

Por outro lado, os recorrentes alegam que a perícia deveria ser realizada nos 

e-mails apreendidos, a fi m de se examinar a sua possível falsidade.

Da leitura do acórdão recorrido se verifi ca que a perícia foi indeferida 

sob o argumento de ser a perícia requerida dispensável, em razão de haver no 

restante do conjunto probatório elementos sufi cientes para a manutenção do 

decreto condenatório.

É incabível, em sede de recurso especial, reavaliar esse entendimento, pois 

reavaliar a efetiva necessidade de produção de provas é matéria que demandaria 

reexame fático-probatório, conforme ilustra o seguinte precedente deste 

Superior Tribunal de Justiça:

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Apropriação indébita previdenciária. Art. 337-A, c/c o 71 do do CP. Cerceamento de 

defesa. Prova pericial no procedimento administrativo do INSS. Requerimento na 

fase do art. 499 do CPP. Desnecessidade afi rmada pelo magistrado. Súmula 7/STJ. 

Dolo específi co. Inexigência. Pena-base acima do mínimo legal. Consequências 

do delito. Expressivo prejuízo ao erário público. Súmula 83/STJ. Acórdão que 

afi rma que o acusado jamais confessou a prática do delito. Súmula 7/STJ. Agravo 

regimental desprovido.

1. O Tribunal a quo manteve o entendimento do juiz quanto à desnecessidade 

da realização de perícia em todo o procedimento administrativo feito pelo INSS, 

porque impróprio para comprovar as alegações da parte e feito a destempo.

2. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a produção de provas é ato 

norteado pela discricionariedade do julgador. Assim, compete a ele, com base na 

análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as 

diligências fundamentais, indeferindo aquelas que considerar desnecessárias ou 

meramente protelatórias. A revisão da conclusão a que chegaram as instâncias 

ordinárias, no caso, tal como proposta, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
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3. Em crimes de sonegação fi scal e de apropriação indébita de contribuição 

previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacifi cou a orientação no sentido 

de que sua comprovação prescinde de dolo específi co sendo sufi ciente, para a sua 

caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do 

recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos.

4. Já decidiu esta Corte que, no crime de apropriação indébita, o montante 

apropriado, quando expressivo, como no caso concreto, é motivo idôneo para o 

aumento da pena-base a título de consequências do delito.

5. O valor mencionado pelo acórdão (R$ 134.104,76) não corresponde a todo 

o montante do débito, mas apenas a competência de um mês, o que é sufi ciente 

para verifi car que os valores devidos, considerando que a conduta foi praticada 

por 99 vezes, alcança quantum consideravelmente signifi cativo.

6. O acórdão recorrido afirmou taxativamente que o pedido referente 

à aplicação da atenuante da confissão espontânea não encontra respaldo 

nas oitivas do acusado, que jamais admitiu a prática dolosa das condutas. O 

acolhimento da pretensão recursal, como posta, para admitir que o agravante 

confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, demandaria incursão 

em matéria fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, a teor da 

Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 493.584/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, julgado em 2.6.2016, DJe 8.6.2016; sem destaques no original)

Não conheço, portanto, desta alegação, por implicar reexame fático-

probatório, inviável no âmbito de conhecimento do recurso especial (Súmula 7 

do STJ).

Alegação de violação aos artigos 232 e 386, II, do Código de Processo Penal

Sustentam os recorrentes que teriam sido violados os mencionados 

dispositivos tendo em conta o valor que foi atribuído à prova documental, 

notadamente a Declaração de Importação n. 08/0235728-2, registrada em 

14.2.2008, o endosso do conhecimento de carga marítima e o respectivo extrato 

bancário.

Sustenta que a importação foi feita na modalidade direta – e não por conta 

e ordem. Tal fato estaria comprovado por extrato bancário e pelo depoimento 

de José Vasco Teixeira. A conclusão adotada pelo Tribunal a quo estaria baseada 

unicamente em presunções.

Assim estabelecem os dispositivos supostamente violados:
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Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou 

papéis, públicos ou particulares.

Parágrafo único. À fotografi a do documento, devidamente autenticada, se dará 

o mesmo valor do original.

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, 

desde que reconheça:

(...)

II - não haver prova da existência do fato;

A primeira norma se limita a estabelecer o conceito de documentos para 

fi ns processuais penais; a segunda norma prevê hipótese de absolvição por 

ausência de prova do fato.

Ora, o que pretendem os recorrentes é evidentemente e revisão das 

conclusões atingidas pelas instâncias ordinárias a respeito da sufi ciência das 

provas coligidas para o decreto condenatório.

Essa pretensão é inviável, como é cediço, no âmbito de conhecimento 

restrito do recurso especial, onde é vedado o reexame fático-probatório.

Não conheço, portanto, desta alegação, que também esbarra no teor da 

Súmula 7 desta Corte.

Alegação de violação aos artigos 239 e 386, VII, do Código de Processo Penal

Em seguida, alegam os recorrentes que o acórdão recorrido teria incidido 

em violação aos artigos 239 e 386, VII, do Código de Processo Penal, dada a 

falta de prova documental da transferência de numerário para o orientador 

alfandegário.

Asseveram que não haveria prova circunstancial e convergente que pudesse 

afastar a efi cácia probatória do extrato bancário e do depoimento de José Vasco 

Teixeira.

Novamente, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça realizar exame 

analítico das provas, cotejando-as, a fi m de verifi car se são ou não sufi cientes 

para a prolação de decreto condenatório. Essa análise é soberana das instâncias 

ordinárias.

O papel do Superior Tribunal de Justiça é bastante restrito no âmbito do 

recurso especial, resumindo-se à verifi cação de ofensa à legislação federal. Não 

é este o foro adequado para a revisão dos acertos e erros do Tribunal a quo a 

respeito da comprovação da materialidade e da autoria delitivas.
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Diante do exposto, por exigir reexame fático-probatório, inviável em sede 

de recurso especial (Súmula 7/STJ), não conheço desta alegação.

Alegação de violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal

Sustentam os recorrentes que a regra do artigo 619 do Código de Processo 

Penal teria sido violada, na medida em que o Tribunal a quo teria deixado de 

se manifestar a respeito das diversas normas apontadas como ofendidas pelos 

recorrentes.

No entanto, para que exista efetiva violação ao dispositivo é preciso que, 

embora provocado, o Tribunal abstenha-se de examinar os pontos relevantes 

apontados pela defesa. Se, ao contrário, tais pontos são enfrentados, adotando-

se, contudo, solução jurídica contrária aos interesses dos embargantes, não há 

que se falar em violação ao dispositivo legal. Não está o julgador vinculado 

a entender pela incidência de todos os dispositivos legais apresentados pelas 

partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não 

signifi ca prestação jurisdicional insufi ciente ou viciada, a ensejar revisão através 

de recurso especial.

Confi ram-se precedentes deste Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

Processual Penal e Penal. Agravo regimental no recurso especial. Violação a 

dispositivos constitucionais. Via imprópria. Negativa de prestação jurisdicional. 

Omissão. Não ocorrência. Homicídio. Delito de trânsito. Dolo eventual. Decisão 

dos jurados em conformidade com a prova dos autos. Súmula 7/STJ. Violação da 

Lei n. 11.689/2008. Ausência de indicação dos dispositivos violados. Súmula 284/

STF. Inobservância do rito do Júri. Preclusão. Ausência de prequestionamento. 

Súmula 211/STJ. Dosimetria. Pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias 

judiciais negativas. Ausência de ilegalidade na fi xação da sanção penal. Atenuante 

inominada. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Precedentes do 

STJ. Agravo improvido.

(...)

2. Não se verifi ca violação dos arts. 381, I e II, e 619, ambos do CPP, na medida 

em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da 

controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do 

recorrente.

(...)

(AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado 

em 2.2.2016, DJe 15.2.2016; sem destaques no original)
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Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Denunciação 

caluniosa. Violação dos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP não configurada. 

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Regime. Ausência de 

prequestionamento. Delito cometido com emprego de ameaça. Substituição da 

pena. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.

1. O magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão apresentados 

pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não 

signifi ca prestação jurisdicional insufi ciente ou viciada pelos vetores contidos nos 

arts. 381, III, e 619, ambos do CPP.

2. Não há como o Tribunal de origem se manifestar acerca de teses não 

aventadas na apelação, mesmo porque “O efeito devolutivo do recurso de 

apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em 

respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual 

penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte 

que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula 

constitucional do devido processo legal.” (HC n. 303.925/SP, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, 5ª T., DJe 26.11.2014).

(...)

(AgRg no AREsp 275.141/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 3.11.2015, DJe 19.11.2015; sem destaques no original)

Recurso especial. Homicídio duplamente qualifi cado. Pedido de despronúncia. 

Necessidade de revolvimento do acervo probatório. Incidência da Súmula n. 

7 do STJ. Violação do art. 619 do CPP. Não ocorrência. Inépcia da denúncia. 

Prequestionamento. Recurso especial do primeiro recorrente não conhecido. 

Recurso especial do segundo recorrente parcialmente conhecido e, nesta parte, 

não provido.

1. Ao confirmar a pronúncia dos recorrentes, o Tribunal reportou-se a 

elementos informativos e provas que autorizam concluir pela existência do 

homicídio e de indícios bastantes para submeter ambos ao julgamento pelo Júri. 

Rever o entendimento consignado na instância ordinária demanda imprescindível 

revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento 

vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior 

Tribunal de Justiça.

2. Não há violação do art. 619 do Código de Processo Penal, quando o Tribunal 

a quo explicita, de forma clara e fundamentada, os elementos de sua convicção, 

sufi cientes à solução da controvérsia.

(...)

(REsp 1.555.766/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 

em 13.10.2015, DJe 3.11.2015; sem destaques no original)
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No caso concreto, o Tribunal a quo não apenas resolveu todos os pontos 

controversos, como reconheceu o prequestionamento almejado pelos recorrentes, 

ao asseverar, quanto aos dispositivos legais apontados como violados, que 

“as questões a eles relativas que importavam ao julgamento do mérito foram 

detidamente apreciadas, sendo, portanto, indevido o prequestionamento 

numérico” (fl . 2.002).

Descarto, destarte, a caracterização de violação ao artigo 619 do Código de 

Processo Penal.

Alegação de violação ao artigo 6º do Decreto n. 19.473/1930 – e alterações dos 

Decretos n. 21.736/1932 e 20.454/1931 e do Decreto-Lei n. 4.938/1942 – e ao 

artigo 754 do Código Civil.

De acordo com os recorrentes, a conclusão adotada pelo acórdão recorrido, 

reconhecendo a responsabilidade penal dos recorrentes, seria contrária à 

legislação de regência do “conhecimento de transporte de mercadoria”.

Destaca que o endosso do “conhecimento de carga” foi realizado pela 

sociedade Golden Trade Comércio Internacional Ltda. O conhecimento de 

transporte em questão seria autêntico e legítimo, sendo possível negociá-lo por 

endosso, cabendo ao último endossatário a propriedade sobre a carga. Sem a 

anulação do endosso, considerar ocorrida interposição fraudulenta em relação ao 

real importador caracterizaria ofensa aos artigos 6º do Decreto n. 19.473/1930 

– e alterações dos Decretos n. 21.736/1932 e 20.454/1931 e do Decreto-Lei n. 

4.938/1942 – e 754 do Código Civil.

Ressalto, inicialmente, que, para fins de análise do recurso, admito a 

vigência do Decreto n. 19.473/1930, abstraindo acerca da polêmica sobre a sua 

revogação pelo Decreto não numerado de 25 de abril de 1991.

No exame da materialidade do delito, a sentença condenatória (fl s. 1.158-

1.237) – cuja fundamentação foi repetida no acórdão recorrido (fl s. 1.718-1.728) 

– expôs longamente as razões de fato e de direito pelas quais compreendeu terem 

os recorrentes feito inserir falsa declaração, relativamente ao real adquirente de 

mercadorias oriundas do exterior, no registro de Declaração de Importação. 

Transcrevo os principais trechos da fundamentação:

As operações de importação podem dar-se em três modalidades distintas: 

“direta” (Decreto-Lei n. 37/1966, com redação alterada pelo Decreto-Lei n. 

2.472/1988, art. 31, inciso I), “por conta e ordem de terceiros” (Decreto-Lei n. 
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37/1966, com redação alterada pela Medida Provisória n. 2.158-35/2001, art. 32, 

parágrafo único, inciso III), e “para revenda a encomendante predeterminado” 

(Decreto-Lei n. 37/1966, com redação alterada pela Lei n. 11.281/2006, art. 32, 

parágrafo único, alínea ‘d’).

Especifi camente quanto às importações por conta e ordem de terceiros, o art. 

80 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 autorizou a Receita Federal a estabelecer 

requisitos e condições para a realização das operações. Com base nessa norma, 

foi editada a Instrução Normativa IN SRF n. 247/2002, que estabelece:

(...).

Art. 1º O controle aduaneiro relativo à atuação de pessoa jurídica 

importadora que opere por conta e ordem de terceiros será exercido 

conforme o estabelecido nesta Instrução Normativa.

Parágrafo único. Entende-se por importador por conta e ordem de 

terceiro a pessoa jurídica que promover, em seu nome, o despacho 

aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra, em razão 

de contrato previamente firmado, que poderá compreender, ainda, a 

prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como 

a realização de cotação de preços e a intermediação comercial.

Art. 2º A pessoa jurídica que contratar empresa para operar por sua 

conta e ordem deverá apresentar cópia do contrato fi rmado entre as partes 

para a prestação dos serviços, caracterizando a natureza de sua vinculação, 

à unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF), de fi scalização aduaneira, 

com jurisdição sobre o seu estabelecimento matriz.

Parágrafo único. O registro da Declaração de Importação (DI) pelo 

contratado ficará condicionado à sua prévia habilitação no Sistema 

Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), para atuar como importador 

por conta e ordem do adquirente, pelo prazo previsto no contrato.

Art. 3º O importador, pessoa jurídica contratada, devidamente 

identifi cado na DI, deverá indicar, em campo próprio desse documento, 

o número de inscrição do adquirente no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ).

§ 1º O conhecimento de carga correspondente deverá estar consignado 

ou endossado ao importador, configurando o direito à realização do 

despacho aduaneiro e à retirada das mercadorias do recinto alfandegado.

§ 2º A fatura comercial deverá identifi car o adquirente da mercadoria, 

refletindo a transação efetivamente realizada com o vendedor ou 

transmitente das mercadorias.

Art. 4º Sujeitar-se-á à aplicação de pena de perdimento a mercadoria 

importada na hipótese de:
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I - inserção de informação que não traduza a realidade da operação, 

seja no contrato de prestação de serviços apresentado para efeito de 

habilitação, seja nos documentos de instrução da DI de que trata o art. 3º 

(art. 105, inciso VI, do Decreto-Lei n. 37, de 18 de novembro de 1966);

II - ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, do comprador ou 

responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a 

interposição fraudulenta de terceiros (art. 23, inciso V, do Decreto-Lei n. 

1.455, de 7 de abril de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da Medida 

Provisória n. 66, de 29 de agosto de 2002).

Parágrafo único. A aplicação da pena de que trata este artigo não elide a 

formalização da competente representação para fi ns penais, relativamente 

aos responsáveis, nos termos da legislação específi ca (Decreto-Lei n. 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 e Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Art. 5º A operação de comércio exterior realizada mediante utilização 

de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fi ns de 

aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 

24 de agosto de 2001.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo efeitos a partir de 4 de novembro de 2002.

(...).

Tem-se, pois, que, nas operações de importação por conta e ordem de terceiro, 

uma empresa que normalmente é especializada em comércio exterior, que é 

a importadora, promove, em seu nome, o despacho aduaneiro de importação 

de mercadorias adquiridas no exterior por outra empresa, que é a adquirente. 

Isso se dá a partir de contrato previamente fi rmado, que pode compreender, 

inclusive, também a prestação de outros serviços relacionados com a internação 

das mercadorias, como os de cotação de preços, de intermediação comercial, de 

contratação de transporte ou de contratação de seguro.

Mas, ainda que seja a empresa importadora quem executa o despacho 

aduaneiro e, eventualmente, a contratação de outros serviços tais quais os antes 

exemplifi cados, o importador de fato da mercadoria é o adquirente, ou seja, 

aquele que é o mandante da importação e a pessoa ou entidade a partir de quem 

vertem os recursos que custearam sua realização.

Especifi camente quanto ao fato de os recursos que custearam a importação 

partirem daquele que é considerado o importador de fato da mercadoria, o art. 27 

da Lei n. 10.637/2002 dispõe:

Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização 

de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fi ns de 

aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 

24 de agosto de 2001.
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A circunstância de o adquirente da mercadoria ser o importador de fato tem 

consequências jurídicas evidentes, entre as quais a de gerar responsabilidade 

solidária pelo recolhimento de tributos incidentes na importação (Código 

Tributário Nacional, art. 124, incisos I e II; Decreto n. 6.759/2009, art. 106, inciso 

III; Lei n. 10.865/2004, art. 6º, inciso I; Lei n. 10.336/2001, art. 11), também a de 

caracterizá-lo como estabelecimento equiparado a industrial para, em função 

disso, torná-lo contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

(Medida Provisória n. 2.158-35/2001, art. 79; Lei n. 11.281/2006, art. 13; Lei n. 

4.502/1964, art. 35, inciso I, alínea ‘b’), e, ainda, a de fazer com que a Administração 

Aduaneira considere em relação a ele, e não a outrem, evidentemente, as 

restrições e limitações que pudessem ser levantadas em relação à importação 

realizada.

Não tem sido incomum que, em operações de importação, haja a assim 

chamada interposição fraudulenta de terceira pessoa, esta que assume, então, de 

forma fraudulenta, simulada, a condição de importadora dos produtos, para que 

o real adquirente dos mesmos não seja caracterizado como tal pela Administração 

Tributária e Aduaneira, seja para eximir-se da responsabilidade solidária pelos 

tributos incidentes na importação, seja para deixar de ser caracterizado como 

estabelecimento equiparado a industrial para fi ns de tributação do IPI, seja para 

burlar limitações e restrições que poderiam existir à importação em face de estar 

sendo realizada por aquele adquirente em específi co.

Em face disso, a Lei n. 10.637/2002 alterou a redação do art. 23 do Decreto-Lei 

n. 1.455/1976, estabelecendo:

Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às 

mercadorias:

(...);

V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na 

hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou 

de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a 

interposição fraudulenta de terceiros;

(...).

§ 1º O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste 

artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias.

Partindo dessa análise até aqui efetivada, tem-se que, neste caso presente, 

são abundantes os elementos probatórios de que realmente houve interposição 

fraudulenta quando dos fatos narrados na denúncia, tentando-se criar a aparência 

de que a empresa Orientador Alfandegário Comercial Importadora e Exportadora 

Ltda. teria importado por conta própria as mercadorias internadas, quando a real 

adquirente, na verdade, seria a empresa Acoplamento Comércio Ltda., não havendo, 

portanto, que se falar em crime impossível.
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Com efeito, já de início, é interessante destacar que o réu Clóvis Maia de 

Mendonça Junior, sócio administrador da empresa Acoplamento Comércio Ltda., 

foi quem gerenciou toda a negociação e operação de importação dos  motores de 

embarcação apreendidos pela Receita Federal do Brasil, tendo realizado, por conta 

própria, a cotação de preços dos exportadores, bem como, negociado diretamente 

a compra de quatro motores de embarcação com a empresa americana Midwest 

Gear & Diesel CO (Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fls. 146, 

150/151 e 162, cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do Juízo). Após 

transacionar com o exportador, Clóvis Maia de Mendonça Junior contratou a 

empresa Golden Trade Comércio Internacional Ltda. para registrar a operação por 

conta própria, em nome da qual foram emitidas as faturas comerciais (commercial 

invoice) 61351-R2 e 61372-R2, com termo de pagamento antecipado, além do 

conhecimento de transporte OE6006-078-A mencionado no parágrafo anterior 

(Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 58/60, cujos autos físicos 

estão depositados na Secretaria do Juízo).

Destaca-se, também, que o conhecimento de carga H-B/L OE6006078-A, 

relacionado aos quatro motores para embarcação provenientes de Miami, Flórida, 

Estados Unidos da América, desembarcados no Porto de Itajaí em 20.7.2006, tinha 

como consignatária e adquirente a empresa Golden Trade Comércio Internacional 

Ltda., empresa esta que até 6.12.2006 demonstrou interesse em nacionalizar 

em nome próprio as mercadorias em questão (Processo n. 200972080031119, 

Apenso I, Volume I, fl s. 24, 31, 60 e 62, cujos autos físicos estão depositados na 

Secretaria do Juízo).

Note-se que, em 31.10.2006, foi iniciado o processo do despacho aduaneiro 

de importação, no qual a Golden Trade Comércio Internacional Ltda. teria 

solicitado a prorrogação de prazo para nacionalização das mercadorias, o que 

lhe foi indeferido, por se encontrar com o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

suspenso, enquadrando-se, assim, como pessoa jurídica inexistente de fato 

(Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 57 e 61, cujos autos físicos 

estão depositados na Secretaria do Juízo). Já em 6.12.2006, a mesma empresa 

teria solicitado a retomada de despacho aduaneiro de importação, o que lhe foi 

deferido (Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 62/63, cujos autos 

físicos estão depositados na Secretaria do Juízo).

Ainda que até 6.12.2006 a empresa Golden Trade Comércio Internacional 

Ltda. tivesse a intenção de nacionalizar as mercadorias importadas, certo é 

que, por estar sendo submetida a procedimento especial de fiscalização de 

operações de comércio exterior à época dos fatos, referida empresa resolveu 

regularizar o despacho de nacionalização dos motores, comunicando o fato ao 

real adquirente, o réu Clóvis Maia de Mendonça Junior, já em 3.10.2006 (Processo 

n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 152/153, cujos autos físicos estão 

depositados na Secretaria do Juízo).
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Ao que parece, a nacionalização dos motores na modalidade recomendada pela 

empresa Golden Trade Comércio Internacional Ltda., ou seja, por conta e ordem 

de terceiros, não foi acatada por Clóvis Maia de Mendonça Junior, razão pela qual 

este réu procurou o réu Luiz Antonio Silva Ramos, administrador da empresa Baska 

Assessoria Serviços e Comissários Aduaneiros Ltda., objetivando encontrar outra 

empresa que realizasse a operação de importação por conta própria. Assim, em 

16.10.2006, o réu Clóvis Maia de Mendonça Junior, demonstrando ser contrário à 

importação por conta e ordem, encaminhou ao réu Luiz Antonio Silva Ramos, para 

conhecimento, a correspondência eletrônica que havia recebido da empresa Golden 

Trade Comércio Internacional Ltda. (Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume 

I, fl. 152, cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do Juízo). Ainda na 

mesma data, o réu Clóvis informou a Luiz Antonio, também por meio eletrônico, que 

iria fazer o depósito das despesas portuárias e que já teria comunicado a empresa 

Golden Trade Comércio Internacional Ltda. que seria feito um endosso em favor 

da empresa Orientador Alfandegário Comercial Importadora e Exportadora Ltda. 

(Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl . 154, cujos autos físicos 

estão depositados na Secretaria do Juízo). No mesmo dia, o réu Luiz Antonio 

respondeu ao réu Clóvis Maia, por meio eletrônico, prestando informações sobre o 

endosso que seria realizado, bem como fazendo observações à planilha de custos 

antes apresentada pela empresa Golden Trade Comércio Internacional Ltda. 

(Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl . 154, cujos autos físicos 

estão depositados na Secretaria do Juízo).

Em razão disso, em 12.3.2007, a empresa Golden Trade Comércio Internacional 

Ltda. informou à Receita Federal do Brasil que, por motivos comerciais, havia 

endossado as mercadorias à empresa Orientador Alfandegário Comercial 

Importadora e Exportadora Ltda. (Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume 

I, fl s. 66/67, 69/71 e 73, cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do 

Juízo), empresa esta que, em 2.4.2007, solicitou ao referido órgão fi scalizador 

a continuidade do despacho aduaneiro, apresentando, para tanto, as faturas 

comerciais de números 61351-R3 e 61372-R3, emitidas em seu nome pelo 

exportador Midwest Gear & Diesel CO, com termo de pagamento para 180 dias 

(Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 69/71, cujos autos físicos 

estão depositados na Secretaria do Juízo). Deferido o pleito, em 10.4.2007, a 

empresa Orientador Alfandegário Comercial Importadora e Exportadora Ltda. 

informou a Receita Federal do Brasil que teria deixado de proceder ao registro da 

declaração de importação por não possuir radar ordinário e estar respondendo 

a procedimento fi scal (Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 73, 

cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do Juízo).

Em 17.4.2007, novamente foi deferido à Orientador Alfandegário Comercial 

Importadora e Exportadora Ltda. proceder ao registro da declaração de 

importação dos motores, mas, em 12.6.2007, a empresa noticiou à Receita 

Federal do Brasil a sua intenção de devolver as mercadorias ao exterior (Processo 

n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fls. 74/76, cujos autos físicos estão 

depositados na Secretaria do Juízo).
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Destaca-se, aqui, que a idéia de devolver as mercadorias ao exterior partiu 

do real adquirente dos motores, o réu Clóvis Maia de Mendonça Junior, após 

tomar conhecimento acerca da inaptidão da empresa Orientador Alfandegário 

Comercial Importadora e Exportadora Ltda. no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, conforme restou demonstrado na conversa eletrônica por ele enviada 

ao réu Luiz Antonio Silva Ramos, no dia 1º.6.2007, ou seja, poucos dias antes de 

ter sido protocolado perante o fi sco o pedido de devolução das mercadorias 

(Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 156, cujos autos físicos 

estão depositados na Secretaria do Juízo).

Indeferido o pedido de devolução das mercadorias, a empresa Orientador 

Alfandegário Comercial Importadora e Exportadora Ltda., então, impetrou 

mandado de segurança que, liminarmente, suspendeu o ato executivo que havia 

declarado a inaptidão da empresa (Processo n. 200972080031119, Apenso I, 

Volume I, fl s. 80/83, cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do Juízo). 

Em razão da decisão madamental, no dia 25.10.2007, novo pedido de registro 

de declaração de importação dos motores foi protocolizado pela Orientador 

Alfandegário Comercial Importadora e Exportadora Ltda., que foi deferido em 

31.1.2008 (Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 84/86 e 88/90, 

cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do Juízo).

Assim, uma vez autorizada, a empresa Orientador Alfandegário Comercial 

Importadora e Exportadora Ltda. registrou, no dia 14.2.2008, a Declaração de 

Importação 08/2357282 como sendo uma importação por conta própria (Processo 

n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fls. 91/94, cujos autos físicos estão 

depositados na Secretaria do Juízo).

Destaca-se que, em relação à Declaração de Importação 08/02357282, tendo 

sido defl agrado o respectivo procedimento de fi scalização, foram encontrados 

junto às empresas Baska Assessoria Serviços e Comissários Aduaneiros Ltda. e 

Orientador Alfandegário Comercial Importadora e Exportadora Ltda. arquivos 

magnéticos extraídos dos computadores dos referidos estabelecimentos 

contendo correspondências eletrônicas que comprovam a fraude empregada 

(Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 146, 150/157, 160/167, 

cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do Juízo).

Há no processo, também, documentação que foi apresentada à Receita Federal 

por Eliane Bohnen, gerente comercial e operacional da empresa Orientador 

Alfandegário Comercial Importadora e Exportadora Ltda., com o intuito de criar 

a aparência de que a nacionalização dos motores tinha mesmo sido realizada 

pela empresa mencionada (Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 

98/141, cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do Juízo).

Apenas para demonstrar que efetivamente foram empregados documentos 

forjados para subsidiar a importação, frisa-se que, até 6.12.2006, a Golden Trade 

Comércio Internacional Ltda. demonstrou interesse em nacionalizar em nome 

próprio as mercadorias em questão (Processo n. 200972080031119, Apenso I, 
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Volume I, fl . 62, cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do Juízo). Por 

outro lado, há no processo documentação, anexada pela empresa Orientador 

Alfandegário Comercial Importadora e Exportadora Ltda., tendente a criar a 

aparência de que a transação comercial entre esta empresa e o exportador teria 

sido efetuada já a partir de 10.5.2006 (Processo n. 200972080031119, Apenso 

I, Volume I, fls. 100/125, cujos autos físicos estão depositados na Secretaria 

do Juízo). Entretanto, o contrato de distribuição entre a empresa Orientador 

Alfandegário Comercial Importadora e Exportadora Ltda. e a Midwest Gear & 

Diesel foi celebrado somente em março de 2007, ou seja, aproximadamente dez 

meses após a suposta negociação dos motores entre as empresas Orientador 

Alfandegário e Midwest Gear & Diesel (Processo n. 200972080031119, Apenso I, 

Volume I, fl . 128, cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do Juízo).

Por fim, há no processo documentação indicando que a operação de 

importação amparada pela Declaração de Importação 08/02357282 foi realizada 

mediante a utilização de recursos provenientes da empresa Acoplamento 

Comércio Ltda. (Processo n. 200972080031119, Apenso I, Volume I, fl s. 164/167, 

172/173 e 177/178, cujos autos físicos estão depositados na Secretaria do 

Juízo). Vale lembrar, nesse ponto, que, como antes já exposto nesta sentença 

especificamente quanto ao fato de ser considerado importador de fato da 

mercadoria aquele a partir de quem partirem os recursos que custearam a 

importação, o art. 27 da Lei n. 10.637/2002 dispõe que “A operação de comércio 

exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por 

conta e ordem deste, para fi ns de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da 

Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001”.

Cabe registrar que a testemunha José Vasco Costa, quando ouvido 

judicialmente, relatou que efetivou transferência no valor aproximado de R$ 

63.000,00 pela aquisição de dois motores da empresa Orientador, deixando claro 

que toda a negociação desses motores foi por ele feita com o réu Clóvis Maia de 

Mendonça, sócio da empresa Acoplamento (Processo n. 50022338820104047208, 

evento 179, VIDEO3), daí se evidenciando que era esta a verdadeira importadora, 

e não aquela.

Portanto, considerando tudo o que foi antes exposto, o que extraio do 

conjunto de circunstâncias elencadas e, enfi m, do plexo probatório produzido, 

é que houve interposição fraudulenta de outra empresa para que aquela que 

efetivamente atuava como importadora não chegasse a ser associada como tal 

nas referidas operações de comércio exterior.

Assim podem ser resumidas, portanto, as circunstâncias fáticas que as 

instâncias ordinárias entenderam por comprovadas:

a) o verdadeiro importador das mercadorias era a empresa Acoplamento, 

tendo o seu sócio administrador, o falecido réu Clóvis Maia de Mendonça 
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Junior, gerenciado toda a negociação e operação de importação dos motores 

de embarcação apreendidos pela Receita Federal do Brasil, tendo realizado, 

por conta própria, a cotação de preços dos exportadores, bem como negociado 

diretamente a compra das mercadorias;

b) o conhecimento de carga relacionado à mercadoria proveniente dos 

EUA, desembarcada no Porto de Itajaí em 20.7.2006, tinha como consignatária 

e adquirente a empresa Golden Trade Comércio Internacional Ltda., empresa 

esta que até 6.12.2006 aparentava interesse em nacionalizar em nome próprio as 

mercadorias em questão;

c) em 12.3.2007, a empresa Golden Trade Comércio Internacional Ltda. 

informou à Receita Federal do Brasil que, por motivos comerciais, havia 

endossado as mercadorias à empresa Orientador Alfandegário;

d) uma vez autorizada, a empresa Orientador Alfandegário registrou, no 

dia 14.2.2008, a Declaração de Importação 08/2357282 como sendo uma 

importação por conta própria;

e) os elementos de prova constantes dos autos, contudo, indicam que a 

importação, em verdade, não era por conta própria da Orientador Alfandegário, 

mas que, como já exposto, a real adquirente era a Acoplamento.

No presente recurso, alega-se que essa conclusão ofenderia os artigos 

6º do Decreto n. 19.473/1930 e 754 do Código Civil, que prescrevem, 

respectivamente:

Art. 6º O endossatário nominativo e o portador do conhecimento ficam 

investidos nos direitos e obrigações do consignatário, em face da empresa 

emissora.

O endossador responde pela legitimidade do conhecimento e existência da 

mercadoria, para com os endossatários posteriores, ou portadores.

Parágrafo único. É sumaria a ação fundada no conhecimento de frete.

Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem 

apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-

las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos.

Basta uma leitura desses dispositivos para perceber que, evidentemente, 

as normas se referem a relações jurídicas de natureza comercial. Regulam os 

dispositivos a transferência de direitos e obrigações entre o endossante e o 

endossatário do conhecimento de transporte da mercadoria.
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Em contrapartida, tais normas não guardam relação nenhuma com a 

regulação aduaneira e tributária das importações, que compreendem leis e atos 

infralegais específi cos.

Notadamente, as operações de importação podem dar-se em três 

modalidades distintas: “direta” (Decreto-Lei n. 37/1966, com redação alterada 

pelo Decreto-Lei n. 2.472/1988, art. 31, inciso I), “por conta e ordem de 

terceiros” (Decreto-Lei n. 37/1966, com redação alterada pela Medida 

Provisória n. 2.158-35/2001, art. 32, parágrafo único, inciso III), e “para revenda 

a encomendante predeterminado” (Decreto-Lei n. 37/1966, com redação 

alterada pela Lei n. 11.281/2006, art. 32, parágrafo único, alínea ‘d’).

Especifi camente quanto às importações por conta e ordem de terceiros, 

o art. 80 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001 autorizou a Receita Federal 

a estabelecer requisitos e condições para a realização das operações. Com base 

nessa norma, foi editada a Instrução Normativa IN SRF n. 225/2002, que 

regulamentou essas hipóteses.

O artigo 27 da Lei n. 10.637/2002, por sua vez, dispõe expressamente que 

“a operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de 

terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fi ns de aplicação do disposto 

nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001”.

A conclusão a que se chegou, nas instâncias ordinárias, é justamente a de 

que, à luz dessa regulamentação de regência das relações aduaneiras e tributárias, 

a informação registrada na DI foi falsa. Portanto, é totalmente despropositado 

alegar violação a normas que dizem respeito apenas a relações de caráter 

mercantil. 

Rejeito, destarte, a alegação de violação aos artigos 6º do Decreto n. 

19.473/1930 e 754 do Código Civil.

Alegação de violação aos artigos 222, §§ 1º e 2º, 222-A e 564, IV, do Código de 

Processo Penal

Sustentam os recorrentes que teriam sido violadas as normas dos artigos 

222, §§ 1º e 2º, 222-A e 564, IV, do Código de Processo Penal, tendo em conta 

que foi indeferida a expedição de carta rogatória para a oitiva de testemunha em 

razão do não pagamento das custas de tradução.

A questão foi assim examinada no acórdão recorrido:
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Cumpre salientar que o pedido de expedição de carta rogatória não foi negado 

pelo Juízo, ocorrendo, no caso, perda de prazo pela Defesa para dar o devido 

prosseguimento no feito em relação ao ponto.

A matéria foi assim enfrentada pelo Magistrado:

Quanto às testemunhas Cláudio Rozen e Yamil Alquizar, que também 

seriam ouvidas por cartas rogatórias já confeccionadas, houve, da mesma 

forma, decurso do prazo para a Defesa Técnica apresentar a tradução 

necessária (evento 175), sem que dita apresentação tivesse ocorrido 

de modo tempestivo. Foi somente quando já esgotado o prazo para 

apresentação da tradução que ela, a apresentação da tradução, veio a 

ocorrer (evento 176), e, ainda assim, sem que houvesse comprovação do 

pagamento dos honorários devidos ao tradutor, providência expressamente 

determinada no item 5 da decisão constante da assentada do evento 100.

No item 5 do evento 100, há expressa determinação do Juízo no sentido 

de que a Defesa contava com 30 dias, a partir da intimação, para retirar a carta 

rogatória, promover a tradução e devolvê-la devidamente traduzida à secretaria 

do Juízo Federal, assim como promover o pagamento dos honorários do tradutor.

A conformidade do ato do Magistrado vêm embasada na Consolidação 

Normativa da Corregedoria Regional da 4ª Região:

Art. 261. Formulados os quesitos, deverá o requerente da prova 

ser intimado para providenciar a versão da carta ou da solicitação e 

documentos necessários, através de tradutor juramentado, no prazo de 30 

(trinta) dias

§ 1º. As despesas relativas à expedição e à versão fi carão a cargo da 

parte que requereu a prova, submetendo-se ao fi nal da ação às regras de 

sucumbência, se for o caso. (...)

§ 3º. Em todos os casos deverá ser juntado aos autos o comprovante de 

pagamento dos honorários ao tradutor.

A Defesa foi intimada no dia 20.6.2013, evento 170. No dia 20.7.2013 decorreu 

o prazo sem que houvesse manifestação, evento 175. Desta forma, não há falar 

em nulidade do feito, pois apresentar ou não a tradução faz parte da estratégia 

defensiva, que optou por deixar transcorrer in albis o prazo para apresentação da 

tradução da carta rogatória.” (evento 5)

Como se verifica, portanto, os recorrentes tiveram a oportunidade 

de recolher as custas de pagamento dos honorários do tradutor – e não o 

fi zeram. Diante disso, o magistrado deu por prejudicada a prova. Tal proceder 
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está de acordo com o art. 222-A do CPP, que é expresso em afi rmar que 

“as cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua 

imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio”.

Destaco que o Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela 

constitucionalidade dessa exigência, em acordão assim ementado:

Questão de ordem. Ação penal originária. Expedição de cartas rogatórias. 

Necessidade de demonstração da sua imprescindibilidade. Pagamento prévio 

das custas. Assistência judiciária para os economicamente necessitados. 

Constitucionalidade do art. 222-A do CPP. Deferimento parcial da oitiva das 

testemunhas residentes no exterior, no prazo de seis meses. A expedição de 

cartas rogatórias para oitiva de testemunhas residentes no exterior condiciona-se à 

demonstração da imprescindibilidade da diligência e ao pagamento prévio das 

respectivas custas, pela parte requerente, nos termos do art. 222-A do Código de 

Processo Penal, ressalvada a possibilidade de concessão de assistência judiciária 

aos economicamente necessitados. A norma que impõe à parte no processo 

penal a obrigatoriedade de demonstrar a imprescindibilidade da oitiva da 

testemunha por ela arrolada, e que vive no exterior, guarda perfeita harmonia 

com o inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal. Questão de ordem 

resolvida com (1) o deferimento da oitiva das testemunhas residentes no exterior, 

cuja imprescindibilidade e pertinência foram demonstradas, fi xando-se o prazo 

de seis meses para o cumprimento das respectivas cartas rogatórias, cujos 

custos de envio fi cam a cargo dos denunciados que as requereram, ressalvada 

a possibilidade de concessão de assistência judiciária aos economicamente 

necessitados, devendo os mesmos réus, ainda, no prazo de cinco dias, indicar 

as peças do processo que julgam necessárias à elaboração das rogatórias; (2) 

a prejudicialidade dos pedidos de conversão em agravo regimental dos 

requerimentos de expedição de cartas rogatórias que foram deferidos; (3) o 

indeferimento da oitiva das demais testemunhas residentes no exterior; e (4) a 

homologação dos pedidos de desistência formulados. (AP 470 QO-quarta, Rel. 

Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 10.6.2009, DJe 1º.10.2009)

Não verifi co, portanto, ofensa aos artigos 222, §§ 1º e 2º, 222-A e 564, IV, 

do Código de Processo Penal.

Alegação de violação aos artigos 156, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal

Alegam os recorrentes que teriam sido violados os artigos 156, II, e 564, 

IV, do Código de Processo Penal, em razão do indeferimento da oitiva de Eliane 

Bohnen, que teria entregado documentos aos auditores fi scais sob forte coação 

psicológica.
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Transcrevo os trechos pertinentes da sentença, reproduzidos no acórdão 

recorrido, acerca da oitiva dessa pessoa, que, ressalto, fora arrolada como 

testemunha pela defesa:

Especifi camente quanto ao indeferimento da inquirição da testemunha Eliane 

Bohnen, tenho que representa medida correta diante da realidade do processo, 

conforme bem explicitado em decisões nele anteriormente proferidas, em 

especial as dos eventos 283 e 299, havendo sido consignado na primeira delas: 

(...).

A testemunha Eliane Bohnen não havia sido localizada num primeiro endereço 

informado pela Defesa Técnica no processo, situado em Joinville (Processo n. 

50022338820104047208, evento 136, CERT1). A informação obtida pelo ofi cial 

de justiça era de que já não residia ela no local desde cerca de três anos antes, ou 

seja, desde antes do ajuizamento da ação penal.

Em razão disso, há cerca de um ano e meio atrás, ainda em outubro de 2012, foi 

proferida a decisão (evento 143), que, entre outras providências, consignou: (...).

1. Nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal e de acordo com 

o princípio da lealdade processual, incumbe à parte, desde o início, indicar 

com precisão as testemunhas que pretende sejam ouvidas, bem como o 

endereço onde efetivamente possam ser encontradas, não estando o juízo 

obrigado a cumprir com ônus que incumbe aos demandantes, no sentido 

de diligenciar em diferentes lugares sucessivos para investigar o paradeiro 

fi nal da pessoa a ser ouvida. Isso mormente após a alteração da redação 

do art. 405 do Código de Processo Penal em face da vigência da Lei n. 

11.719/2008, quando a possibilidade de substituição da testemunha não 

encontrada deixou de ter previsão legal.

Assim sendo, deixo consignado que, a partir de agora, haverá derradeira 

tentativa do juízo de localizar as testemunhas arroladas pelas partes 

naqueles endereços que para cada uma delas tiver sido informado no 

processo. Se a testemunha não for encontrada no endereço informado pela 

parte, não mais haverá oportunização de indicação de novos endereços 

para tentativa de localização, nem tampouco oportunização de substituição 

por outras testemunhas. Intimem-se.

2. Considerando que a testemunha Eliane Bohnen não foi localizada no 

endereço fornecido, conforme se depreende da certidão anexada ao evento 

136, intime-se, a Defesa Técnica para, no prazo de três dias, fornecer o 

endereço onde a referida testemunha possa ser encontrada, sob pena de 

entender-se pela desistência na inquirição. Intime-se a Defesa Técnica, ainda, 

para que se certifi que sobre a correção e atualidade dos endereços que irá 

informar, já que, se nos endereços informados não houver localização, este 

juízo procederá na forma explicitada no item 1 desta decisão, não mais 
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oportunizando indicação de novos endereços para tentativa de localização ou 

nomeação de novas testemunhas para oitiva em substituição. (...). (Processo n. 

50022338820104047208, evento 143, DEC1).

Em 5.12.2012, decorreu o prazo para que a Defesa Técnica apresentasse novo 

endereço para a testemunha Eliane Bohnen, sem que tal novo endereço viesse a ser 

apresentado (Processo n. 50022338820104047208, evento 153).

Depois do esgotamento do prazo, apenas em 9.12.2012, a Defesa Técnica 

apresentou novo endereço para localização da testemunha, também em Joinville 

(Processo n. 50022338820104047208, evento 156, PET1).

Em que pese a informação de novo endereço para localização da testemunha 

tinha sido objeto de preclusão, ainda assim, por liberalidade do juízo, diligenciou-

se para tentar viabilizar sua inquirição.

Diligenciada sua localização no novo endereço informado, outra vez não foi 

localizada, havendo sido certifi cado, pelo ofi cial de justiça, que a pessoa residente 

no novo endereço afi rmou que ali morava há mais de quatro anos e meio, e que 

não conhecia nem nunca tinha ouvido falar de pessoa com o nome de Eliane 

Bohnen (Processo n. 50022338820104047208, evento 209, CERT1).

Intimada para manifestar-se sobre nova ausência de localização da testemunha 

no endereço indicado (Processo n. 50022338820104047208, eventos 211 e 213), 

a Defesa Técnica, há apenas dois dias da audiência que desde muito antes já 

havia sido designada, informou novo endereço, agora em São Paulo (Processo n. 

50022338820104047208, evento 224, PET1, pág. 06).

Na audiência que depois se realizou, ainda foi a Defesa Técnica advertida nos 

termos seguintes: (...).

Quanto à testemunha Eliane Bohnen, deverá haver expedição de Carta 

Precatória para o endereço informado na mesma petição. Considerando 

o que já foi exposto na decisão do evento 143, consignou o MM Juiz que 

eventual falta de localização das testemunhas nos derradeiros endereços 

informados ensejará o indeferimento da oitiva das mesmas, já que a Defesa 

Técnica desde longo tempo vem sendo advertida da necessidade de 

certifi car-se sobre a exatidão e atualidade dos endereços que informam 

no processo. (...). (Processo n. 50022338820104047208, evento 228, 

TERMOAUD1, pág. 02).

Contudo, eis que agora chega ao processo a informação de que também 

nesse novo endereço em São Paulo a testemunha não foi localizada (Processo n. 

50022338820104047208, evento 281, OUT1).

Ora, considerando que a faculdade de fornecer novo endereço para 

localização da testemunha já havia sido objeto de preclusão (Processo n. 

50022338820104047208, evento 153), levando em conta que em ocasiões 
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distintas a Defesa Técnica foi advertida da necessidade de certificar-se da 

correção e atualidade dos endereços da testemunha sob pena de sua inquirição 

vir a ser indeferida (Processo n. 50022338820104047208, evento 143, DEC1; 

evento 228, TERMOAUD1, pág. 02), e tendo em vista que por três vezes foram 

informados endereços nos quais a testemunha não foi localizada (Processo n. 

50022338820104047208, evento 136, CERT1; evento 209, CERT1; evento 281, 

OUT1), inclusive com menção, por vezes, de que de longa data ela ali não era vista 

(Processo n. 50022338820104047208, evento 136, CERT1; evento 209), tenho que 

deve ser indeferida a inquirição de Eliane Bohnen.

O indeferimento da inquirição da testemunha não impede, porém, que, na 

futura audiência a ser realizada, a Defesa Técnica promova seu comparecimento 

voluntário, independentemente de intimação judicial, para prestar depoimento, 

ou promova a anexação ao processo de declarações escritas por ela fi rmadas com 

reconhecimento de sua assinatura. (...). (Processo n. 50022338820104047208, 

evento 283).” (evento 353 da ação penal).

Verifi ca-se, pois, que a defesa não forneceu endereço correto para que fosse 

devidamente intimada a testemunha. Nos termos do artigo 396-A do CPP, “na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justifi cações, especifi car as provas pretendidas 

e arrolar testemunhas, qualifi cando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” 

(destaquei).

Signifi ca dizer que a lei não apenas exige que a parte requeira a intimação 

das testemunhas quando isso for necessário, mas também que as qualifi que 

corretamente – o que, evidentemente, exige que seja indicado o seu endereço.

Os recorrentes, como visto do trecho transcrito da sentença condenatória, 

não se desincumbiram desse ônus. Foram oportunizados prazos para que a 

defesa informasse novo endereço, sendo que o Ofi cial de Justiça não logrou 

encontrar a testemunha nos locais indicados, por três vezes. Não há, portanto, 

como se falar em ilegalidade no ato o magistrado que, justifi cadamente, indeferiu 

a oitiva da testemunha Eliane.

Quanto ao artigo 156, II, do CPP, prevê apenas ser “facultado ao juiz de 

ofício (...) determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 

realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante” (destaquei).

Ou seja, o juiz pode determinar a oitiva de testemunha até mesmo de 

ofício, com fundamento no artigo 156, II, do CPP, em homenagem ao princípio 

da busca da verdade real. Entretanto, não se trata de obrigação do julgador, mas 

faculdade legal (HC 232.305/DF, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, julgado em 6.5.2014, DJe 14.5.2014).
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Em conclusão, não havendo dever legal de produção dessa prova, não resta 

caracterizada nenhuma violação aos artigos 156, II, e 564, IV, do CPP.

Alegação de violação aos artigos 403, § 3º, e 564, IV, do Código de Processo 

Penal

Argumentam os recorrentes que o acórdão recorrido teria incidido em 

violação aos artigos 403, § 3º, e 564, IV, do Código de Processo Penal, em 

virtude de ter sido negada a possibilidade de apresentação de memoriais escritos.

Sobre esse ponto, a sentença assim expôs a questão:

Em relação à apresentação das alegações fi nais, de dizer-se que este juízo 

simplesmente deu cumprimento ao disposto no art. 403, caput, do Código de 

Processo Penal, oportunizando que as partes se manifestassem de forma oral, seja 

ditando argumentos para registro na assentada da audiência, seja submetendo-

se à captação de áudio para registro dos argumentos verbalmente expostos 

em arquivo digital. Ambas as partes expressaram preferência, entretanto, em 

apresentar as alegações fi nais em memoriais que imprimiram em meio à própria 

audiência. Tais memoriais foram acolhidos e anexados ao termo de audiência. 

O tempo gasto para ajustes fi nais e impressão dos memoriais acabou sendo até 

superior àquele previsto no caput do art. 403 do Código de Processo Penal, mas 

daí não adveio impeditivo do juízo à acolhida dos memoriais apresentados pelas 

partes. Ou seja, e em resumo, as alegações fi nais terminaram sendo apresentadas 

justamente nos memoriais entregues pelas partes, descabendo falar-se, então, 

em nulidade por falta de oportunização de apresentação dos ditos memoriais, 

como sugerido nas alegações fi nais da defesa técnica.” (evento 353 da ação penal)

Ou seja, os recorrentes apresentaram alegações finais na forma de 

memoriais, de modo que a alegação de violação ao artigo 403, § 3º, do Código 

de Processo Penal, estaria prejudicada.

De toda sorte, de acordo com a sistemática atual, a regra é a apresentação 

de alegações fi nais na forma oral, nos termos do caput do artigo 403 do Código 

de Processo Penal, sendo excepcional a concessão de prazo para a apresentação 

de memoriais. Confi ra-se o teor do dispositivo (destaquei):

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão 

oferecidas alegações fi nais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela 

acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, 

sentença.

§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um 

será individual.
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§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão 

concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de 

manifestação da defesa.

§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, 

conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de 

memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.

Basta a leitura do dispositivo para se perceber que a exceção à apresentação 

das alegações fi nais orais consiste em faculdade do Juízo. A propósito, observe-

se o seguinte precedente desta Corte:

Penal. Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Crime 

de tráfi co de drogas cerceamento de defesa. Pedido para apresentar alegações 

finais na forma de memoriais escritos. Indeferimento. Recusa do advogado 

constituído. Destituição do patrono. Nulidade afastada. Apreciação da justifi cativa 

do causídico. Impossibilidade. Reexame probatório. Nomeação de defensor 

público. Ausência de prejuízo.

1. A conversão da sustentação oral em memorais escritos constitui faculdade do 

Juízo a quo que examinará a necessidade da adoção da citada medida, de acordo 

com a complexidade do caso ou a quantidade de acusados.

2. Não se admite adentrar no ponto relacionado à justifi cativa consignada pelo 

recorrente, porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-probatório, 

inviável na estreita via do mandamus.

3. No caso, não restou demonstrado prejuízo à defesa, pois, segundo consta 

dos autos, o Defensor Público foi nomeado em decorrência da destituição do 

recorrente para apresentar alegações fi nais, mediante aceitação do réu.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido.

(RMS 33.922/RN, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

13.10.2015, DJe 3.11.2015; sem destaques no original)

Em conclusão, não reputo caracterizada nenhuma violação aos artigos 403, 

§ 3º, e 564, IV, do Código de Processo Penal.

Alegação de violação ao artigo 93 do Código de Processo Penal

Argumentam os recorrentes que teria restado violado o artigo 93 do 

Código de Processo Penal, na medida em que existiria controvérsia a respeito da 

incidência do imposto sobre produtos industrializados. Tal circunstância devera 

levar à suspensão do trâmite da ação penal.

Estabelece a norma questionada:
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Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de 

decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do 

juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal 

poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito 

cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das 

testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente.

A norma trata das chamadas questões prejudiciais devolutivas relativas. 

Somente do que ocorre com as questões prejudiciais devolutivas absolutas (CPP, 

art. 92), no caso que ora se examina a suspensão do processo não é obrigatória; 

pelo contrário, depende do entendimento do juízo.

De fato, de acordo com entendimento jurisprudencial pacífi co, “consoante o 

artigo 93 do Código de Processo Penal, a suspensão do processo penal em razão 

de questão prejudicial é facultativa e depende da prudente discricionariedade 

do juízo” (RHC 66.649/SP, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 26.4.2016, DJe 3.5.2016).

De qualquer forma, os recorrentes foram condenados pela prática do delito 

de uso de documento ideologicamente falso, previsto no artigo 304 c/c 299 do 

Código Penal. Diante disso, é absolutamente irrelevante para a caracterização 

do delito saber se é devido ou não o imposto sobre produtos industrializados.

Não visualizo, destarte, ocorrência de violação ao artigo 93 do Código de 

Processo Penal.

Conclusão

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta parte, 

nego-lhe provimento.

É como voto.




