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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 688.225-SP (2015/0086088-0)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Embargante: E C N de A

Advogado: Marcelo Vilela de Lima e outro(s) - SP243269

Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Processo Penal. Embargos de declaração no agravo regimental 

no agravo em recurso especial. Ausência de omissão, contradição ou 

obscuridade. Revisão do julgado. Impossibilidade. Execução provisória 

de pena restritiva de direitos. Embargos rejeitados.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os 

embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a 

suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente 

no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero 

inconformismo da parte.

2. A Suprema Corte, ao tempo em que vigorava o entendimento 

de ser possível a execução provisória da pena, como agora, não a 

autorizava para as penas restritivas de direito.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, rejeitar os embargos e indeferir o pedido do Ministério Público 

Federal. Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Jorge Mussi e Reynaldo Soares 

da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Felix Fischer.

Brasília (DF), 22 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 28.9.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de embargos de declaração 

opostos por E. C. N. de A. contra acórdão da Quinta Turma, que, por incidência 

da Súmula 182/STJ, negou provimento ao agravo regimental, ao mesmo tempo 

em que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

A embargante alega, em síntese, que: a) “foram impugnados os termos da 

decisão que monocraticamente não conheceu do Recurso Especial”; b) “toda a 

matéria foi exposta, as razões do inconformismo devidamente demonstradas, 

bem como, a via recursal foi correta”; e c) “o presente recurso além de pugnar 

pela correção de omissão e contradição presentes no v. acórdão, busca também 

Pré-Questionar matéria que será ventilada em eventual futuro Recurso para 

o processamento e conhecimento do Recurso Especial interposto, ou então, a 

impetração de Habeas Corpus” (e-STJ, fl s. 1.653-1.654).

Requer, portanto, sejam acolhidos os embargos.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Os embargos não merecem ser 

acolhidos.

Dispõe o Código de Processo Penal:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras 

ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois 

dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão.

Colhe-se da decisão embargada:

O recurso não merece provimento.

Colhe-se da decisão agravada:

O recurso não merece ser conhecido.

No agravo, cumpria à recorrente impugnar especificamente todos 

os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. Entretanto, não 

demonstrou a inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 284/STF e a inadequação 

da via eleita, limitando-se a reeditar as razões expendidas no recurso 
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especial e a afi rmar que “verifi ca-se que a questão suscitada, vai muito além 

do que a simples apreciação de prova, indicando o descumprimento e não 

observância de lei federal.” (e-STJ, fl . 1.412).

No caso, aplica-se a Súmula 182/STJ: “é inviável o agravo do art. 545 

do CPC que deixa de atacar especifi camente os fundamentos da decisão 

agravada.” Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, 

I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do 

agravo. (e-STJ, fl . 1.550.)

Não assiste razão à recorrente, pois, no caso, incide o óbice contido na Súmula 

182/STJ, tendo em vista que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso 

especial, de forma específi ca, os fundamentos das Súmulas 7/STJ e 284/STF e a 

inadequação da via eleita para discutir violação de dispositivos constitucionais.

Nesse sentido:

Processual Penal. Agravo regimental em agravo no recurso especial. 

Homicídio qualificado. Decisão. Ausência de impugnação específica. 

Súmula 182 do STJ. Incidência.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a 

ausência de impugnação específi ca aos fundamentos da decisão agravada 

impede o conhecimento do recurso, porquanto descumpridos os requisitos 

previstos no art. 544, § 4º, I, do CPC (AgRg no AREsp 484.357/SP, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 1º.9.2014).

2. Nos termos da Súmula 182 do STJ, “é inviável o agravo do art. 545 

do CPC que deixa de atacar especifi camente os fundamentos da decisão 

agravada”.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp 687.423/PI, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 

DJe 4.8.2015.)

Por fim, no que se refere ao pedido de reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, embora tal argumento não tenha sido objeto dos 

recursos de agravo e especial, por se tratar de matéria de ordem pública, 

cognoscível de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

passo ao seu exame.

Segundo se infere dos autos, a agravante, por fato datado entre abril de 

2004 a janeiro de 2005, foi condenada como incursa 5 vezes no art. 168, § 

1º, III, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de 

reclusão inicialmente em regime aberto e 24 dias-multa, com substituição da 

pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária.
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A denúncia em seu desfavor foi recebida em 3.3.2008 e a sentença 

condenatória publicada em 1º.3.2012 (e-STJ, fl s. 236 e 606).

Houve recurso da defesa e o Tribunal de origem redimensionou a pena da ora 

agravante para 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, reduzindo a 

prestação pecuniária para sete salários mínimos (e-STJ, fl s. 947-969). Essa decisão 

foi publicada em 23.9.2013 (e-STJ, fl . 970). Opostos embargos de declaração, estes 

foram rejeitados em decisão publicada no dia 15.7.2014 (e-STJ, fl . 1048).

Interposto recurso especial pela agravante, o Tribunal a quo inadmitiu-o com 

fundamento nas Súmulas 7/STJ e 284/STF e na impossibilidade de análise de 

dispositivos constitucionais. No exame do agravo em recurso especial, diante da 

ausência de impugnação específi ca de todos os fundamentos estabelecidos na 

decisão de admissibilidade, não conheci do recurso.

Por oportuno, quanto ao cálculo da prescrição punitiva, convém destacar 

que, em recente julgado desta Corte (EAREsp n. 386.266/SP), a Terceira Seção 

fi rmou o entendimento de que apenas a interposição do recurso cabível impede 

a formação da coisa julgada. Na oportunidade, assentou-se ainda que, sendo a 

decisão que inadmite o recurso especial de natureza eminentemente declaratória 

(ex tunc), o trânsito em julgado retroagirá a data de escoamento do prazo para a 

interposição do recurso cabível.

A propósito, confi ram-se os fundamentos do mencionado julgado:

Penal e Processual. Embargos de divergência em agravo em recurso 

especial. Superação da Súmula 315 do STJ, em caráter excepcional. 

Recurso especial inadmitido na origem. Decisão confirmada no âmbito do 

STJ. Formação da coisa julgada. Momento. Princípio da duração razoável 

do processo. 1. Nos termos da Questão de Ordem acolhida nestes autos, 

a Súmula 315 do Superior Tribunal de Justiça foi superada, em caráter 

excepcional, para se admitir o processamento dos embargos de divergência 

em agravo. 2. Divergência estabelecida quanto à formação da coisa julgada 

quando o recurso especial é inadmitido na origem com posterior decisão 

do Superior Tribunal de Justiça confirmando essa inadmissibilidade. 3. 

Consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, especifi camente 

no âmbito do processo penal, não é a interposição de recurso dentro do 

prazo legal que impede o trânsito em julgado da decisão judicial, mas 

sim a interposição de recurso cabível, pois o recurso só terá o poder de 

impedir a formação da coisa julgada se o mérito da decisão recorrida 

puder ser modifi cado. 4. A decisão que inadmite o recurso especial ou 

extraordinário possui natureza jurídica eminentemente declaratória, 

tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente 

e não naquele momento motivo pelo qual opera efeitos ex tunc. Assim, 

o trânsito em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a 

interposição de recurso admissível. 5. Recursos fl agrantemente incabíveis 
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não podem ser computados no prazo da prescrição da pretensão punitiva, 

sob pena de se premiar o réu com a impunidade, pois a procrastinação 

indefi nida de recursos contribui para a prescrição. 6. Conclusão que mais 

se coaduna com o princípio da duração razoável do processo, previsto no 

art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, erigido a direito fundamental, que tem 

por fi nalidade a efetiva prestação jurisdicional. 7. O julgamento do agravo 

deve preceder à eventual declaração de prescrição da pretensão punitiva. 

Somente nas hipóteses em que o agravo não é conhecido por esta Corte 

(art. 544, § 4º, I, do CPC), o agravo é conhecido e desprovido (art. 544, § 4º, 

II, “a”) e o agravo é conhecido e o especial tem seu seguimento negado por 

ser manifestamente inadmissível (art. 544, § 4º, II, “b” - 1ª parte), pode-se 

afi rmar que a coisa julgada retroagirá à data do escoamento do prazo para 

a interposição do recurso admissível. Nas demais hipóteses previstas no § 

4º, II, do artigo em comento, o especial é considerado admissível, ainda que 

sem sucesso, não havendo que se falar em coisa julgada operada ainda no 

Tribunal de origem. 8. Embargos de divergência acolhidos para reformar a 

decisão proferida no agravo, fi rmando o entendimento de que, inadmitido 

o recurso especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelo STJ, 

há a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do 

prazo para interposição do último recurso cabível. 9. Retorno dos autos 

à Sexta Turma para que decida o agravo interposto contra a decisão que 

inadmitiu o recurso especial, matéria prejudicial à verifi cação da ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, se a decisão que inadmite o recurso especial for confi rmada por esta 

Corte, como na hipótese destes autos, o marco fi nal da prescrição será a data de 

escoamento do prazo para a interposição do recurso cabível.

Nesse contexto, verifi ca-se que não houve a prescrição da pretensão punitiva.

Fixada a pena da agravante em 1 ano, 4 meses e 13 dias de reclusão, 

descontado o aumento decorrente da continuidade delitiva (Súmula 497/STF), 

para o reconhecimento dessa prescrição, seria necessário o transcurso de 4 

(quatro) anos entre os marcos interruptivos, o que não ocorreu (art. 109, V, do CP). 

O fato delitivo é datado de 2005; a denúncia foi recebida em 3.3.2008; a sentença 

condenatória foi publicada em 1º.3.2012; e, confirmado o juízo negativo de 

admissibilidade do recurso especial interposto pela defesa, o trânsito em julgado 

operou-se em 31.7.2014.

A esse respeito:

Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no 

recurso especial. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso 

especial inadmissível. Trânsito em julgado que retroagirá à data do último 

recurso cabível na origem. Precedente: EAREsp n. 386.266-SP. Exame da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Impossibilidade. 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

816

Embargos de declaração rejeitados. 1. No julgamento do EAREsp n. 386.266-

SP, foi estabelecido que, em agravo em recurso especial, o eventual 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser precedido 

do exame da admissibilidade do recurso especial, a partir do qual será 

determinado se a data do trânsito em julgado retroagirá ou não ao último 

dia do prazo de interposição do recurso cabível na origem. 2. Na hipótese, 

o agravo em recurso especial confi rmou a inadmissibilidade do recurso 

especial, com base nos seguintes fundamentos: a) a fundamentação 

defi ciente em relação à violação do art. 619 do Código de Processo Penal 

atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e b) a 

análise da violação de dispositivo da Constituição Federal em recurso 

especial é inviável, em razão da competência exclusiva do Pretório Excelso. 

3. Mantida a decisão que inadmitiu o recurso especial, não há falar em 

prescrição da pretensão punitiva superveniente, pois a data do trânsito em 

julgado retroagirá ao último dia do prazo do recurso especial na origem.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 470.467/

CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19.11.2015.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto. (e-STJ, fl s. 1.646-1.649.)

O acolhimento dos embargos de declaração, ainda que manejados para 

fi ns de prequestionamento, depende da existência de omissão, contradição, 

ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, o que não se verifi ca no 

presente caso.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Omissão. Inexistência. Revisão da matéria. Impossibilidade de 

apreciação. Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há falar em omissão do acórdão embargado na hipótese em que 

a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, sufragando-se a 

impossibilidade de provimento do agravo em recurso especial, ante a incidência 

do Enunciado Sumular 7/STJ, bem como em razão da ausência da aventada 

violação aos arts. 535 do CPC e 619 do CPP.

2. Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de 

um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal - ambiguidade, 

obscuridade, contradição ou omissão -, e não à revisão de decisão de mérito, com 

a qual não se conforma o embargante.

3. Mesmo para fi ns de prequestionamento, os embargos de declaração têm 

suas hipóteses de cabimento restritas ao art. 619 do CPP, ausentes na espécie.
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4. O magistrado não é obrigado a fundamentar sua decisão nos exatos termos 

em que solicitado pelas partes, sendo sufi ciente o explicitamento acerca de suas 

razões de convencimento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 468.778/BA, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, 

julgado em 1º.12.2015, DJe 11.12.2015)

A toda evidência, não há o que ser reparado no julgado.

O acórdão embargado esclareceu que o recurso não foi conhecido pela 

ausência de impugnação, de forma específi ca, aos fundamentos estabelecidos na 

decisão de admissibilidade, incidindo à espécie a Súmula 182/STJ.

Outrossim, constatado por esta Corte o juízo negativo de admissibilidade 

da origem, não foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em favor da 

embargante, pois não houve o transcurso de 4 anos entre os marcos interruptivos.

Ademais, O Ministério Público Federal protocolizou as Petições 

167709/2016 e 370893/2016, nas quais requer a “imediata expedição da 

competente guia para o início da execução da pena” (e-STJ, fl s. 1.555 e 1.970).

Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos 

do HC 126.292/SP, fi cou assente que, esgotadas as instâncias ordinárias, a 

interposição de recurso especial não obsta a execução da decisão penal 

condenatória.

No entanto, à embargante foi imposta pena restritiva de direitos.

A Suprema Corte, ao tempo em que vigorava o entendimento de ser 

possível a execução provisória da pena, como agora, não a autorizava para as 

penas restritivas de direito.

A propósito:

Habeas corpus. Penas restritivas de direitos. Execução provisória. Vedação.

O entendimento desta Corte é no sentido de que a execução da pena restritiva 

de direitos só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Ordem concedida.

(HC 88.741/PR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4.8.2006.)

Habeas corpus. Penas restritivas de direitos. Impossibilidade de sua execução 

defi nitiva antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pedido 

deferido.
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- As penas restritivas de direitos somente podem sofrer execução defi nitiva, 

não se legitimando, quanto a elas, a possibilidade de execução provisória, eis 

que tais sanções penais alternativas dependem, para efeito de sua efetivação, do 

trânsito em julgado da sentença que as aplicou. Lei de Execução Penal (art. 147). 

Precedentes.

(HC 89.435/PR, Rel. Ministro Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 22.3.2013.)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e indefi ro o pedido do 

Ministério Público Federal. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os 

autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso extraordinário.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 196.966-ES (2011/0028260-1)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Cássio Rebouças de Moraes e outro

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Paciente: Joaquim Souza Rifo

EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso. Tribunal do Júri. Absolvição. 

Apelação da acusação. Submisssão do réu a novo julgamento. Acórdão 

com dois fundamentos distintos. Fundamento da incompatibilidade de 

quesitação da absolvição genérica afastado. Precedentes. Fundamento 

da manifesta contrariedade à prova dos autos mantido. Precedentes. 

O recurso ministerial previsto no art. 593, III, do CPP não ofende a 

soberania dos vereditos. Revolvimento do conjunto fático-probatório. 

Via eleita inadequada. Constrangimento ilegal não verifi cado. Writ 

não conhecido.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio 
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Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as 

alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verifi car 

a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Na espécie, o Tribunal de origem proveu o apelo ministerial, 

determinando a realização de novo julgamento, sob dois fundamentos 

distintos: (1) contradição da decisão em si própria, em razão de os 

julgadores haverem reconhecido a materialidade e autoria delitiva e 

posteriormente absolvido o réu, sem que a defesa houvesse sustentado 

em plenário qualquer tese acerca da existência de exclusão da ilicitude 

e culpabilidade; e (2) existência de decisão manifestamente divorciada 

do contexto fático-probatório apurado na instrução criminal.

3. Relativamente à suposta contradição intrínseca da decisão, 

ou seja, suposta incompatibilidade entre as respostas aos quesitos, o 

fundamento do Tribunal a quo destoa da jurisprudência consolidada 

desta Corte Superior. Após as modifi cações no rito do Tribunal do Júri 

introduzidas pela Lei n. 11.689/2008 a quesitação aberta da absolvição 

não pode ser tida contraditória em relação ao reconhecimento da 

autoria e materialidade do crime. Precedentes.

4. Todavia, a existência do quesito obrigatório da absolvição não 

impede a interposição de recurso ministerial, uma única vez, sob a 

alegação de que a condenação do primeiro julgamento pelo Tribunal 

do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.

O juízo absolutório dos jurados, proferidos com esteio no art. 483, 

III, do Código de Processo Penal – CPP em primeiro julgamento, não 

é absoluto ou irrecorrível, podendo ser afastado quando distanciar-se 

completamente das provas colhidas, permanecendo a possibilidade 

de o Parquet recorrer sob o argumento de que a condenação foi 

manifestamente contrária às provas dos autos, mesmo após as vigência 

da Lei n. 11.689/2008.

5. O Tribunal de Justiça local, com base no exame do suporte 

probatório e lastreado pelo depoimento das testemunhas, demonstrou 

a possibilidade de ter havido julgamento manifestamente contrário à 

prova dos autos.

6. O habeas corpus não é a via adequada ao exame do acerto 

ou desacerto da decisão impugnada, pois a alteração do que fi cou 
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estabelecido no acórdão, quanto à existência de decisão manifestamente 

contrária às provas dos autos, demandaria a análise aprofundada no 

conjunto fático-probatório.

Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido.

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca 

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 17.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de habeas corpus substitutivo 

de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Joaquim 

Souza Rifo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do 

Espírito Santo – TJ/ES (Apelação Criminal n. 47099179419).

Infere-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela 

suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV (homicídio 

qualifi cado) c/c art. 29 (concurso de agentes), todos do Código Penal – CP. 

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Juri da Comarca de São Mateus/ES, 

o paciente foi absolvido pelo Conselho de Sentença (fl s. 49/54).

Irresignada, a acusação interpôs apelação, que foi provida, conforme 

acórdão assim ementado:

Apelação criminal. Absolvição do apelado nas sanções do artigo 121, § 2º, 

inciso I e IV, do Código Penal. Decisão dos jurados absolutamente contraditória 

e manifestamente contrária à prova dos autos - art. 593, inciso III, “d”, do CPP. 

Recurso provido.

Tendo os jurados admitido a presença da autoria e da materialidade delitivas, 

é contraditória a decisão que, apreciando o quesito objetivo da absolvição, 
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afasta a possibilidade de imposição da sanção estatal al acusado quando não 

restar sustentada em plenário qualquer tese que abrigue causas excludentes da 

ilicitude ou da culpabilidade.

Ademais, estando a decisão dos jurados em desconformidade com as provas 

coligidas nos autos, nos moldes do que determina o artigo 593, inciso III, “d” do 

CPP, impõe-se seja submetido o Réui a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Recurso provido. (fl . 111)

No presente writ, o impetrante alega que a Lei n. 11.689/2008 alterou 

diversos aspectos o rito do Tribunal do Júri, conferindo, inclusive, nova redação 

ao art. 483 do Código de Processo Penal – CPP, que fortalece a íntima convicção 

do Conselho de Sentença, mediante a inserção de quesito obrigatório referente 

à absolvição do réu.

Alega que um dos motivos da aduzida alteração legislativa foi justamente 

não enaltecer os motivos dos jurados para a absolvição ou condenação e sim respeitar 

o veredito fi nal seja qual for o motivo primordial que o construiu (fl . 7). Assim, no 

entender do impetrante, o acórdão impugnado violou o princípio da soberania 

dos vereditos do Tribunal do Júri, estampado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 

c, da Constituição Federal.

Frisa, ainda, que o Juiz que presidiu o julgamento entendeu por bem 

não aplicar o art. 490 do CPP, cuja redação possibilita a repetir votação de 

quesito na hipótese de o Magistrado aventar contradição com outras respostas 

anteriormente dadas pelo corpo de jurados.

Sustenta, ademais, que, após a reforma processual de 2008, não há uma 

necessária obrigatoriedade de que sejam arguídas teses excludentes de ilicitude ou 

culpabilidade para que o jurado venha a votar sim pela autoria e, mesmo assim, ao 

fi nal entenda por absolver o acusado. (fl . 12)

Aduz, também, que a função de jurado é norteada por uma sistemática 

de convencimento diferenciada, que representa a sociedade. Assim, alega 

ser incabível realizar uma análise técnica e valorativa frente a um veredito 

constitucionalmente soberano e socialmente sábio como o do Tribunal do Júri.

Ressalta, por fi m, que, no caso concreto, os jurados votaram pela participação 

de menor importância do paciente nos fatos para depois absolvê-lo da imputação 

de homicídio. Assim, pondera que, nesse contexto, não há como dizer que um 

decreto dessa natureza seria contraditório ou afastado da produção probatória, 

uma vez amparado pela íntima convicção dos jurados que autoriza a absolvição.
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Pugna, assim, em liminar, a suspensão da Ação Penal n. 047.09.917941-9 da 

2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES até o julgamento do presente 

writ. No mérito requer a concessão da ordem para cassar o Acórdão proferido 

pelo Tribunal de origem, mantendo, consequentemente, a absolvição do paciente.

A medida liminar foi indeferida na decisão de fl s. 127/128.

A autoridade impetrada prestou informações às fl s. 138/147 e o Juízo de 

primeiro grau às fl s. 165/181.

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, no parecer 

de fl s. 308/312.

Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de origem, verifi cou-

se que o paciente não foi submetido a novo julgamento em razão do 

congestinonamento de pauta.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Diante da hipótese de habeas 

corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, 

segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do 

próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações 

expostas na inicial, razoável a análise do feito para verifi car a existência de 

eventual constrangimento ilegal.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, in verbis, trecho da 

sentença que trata da absolvição do paciente:

Acusado Joaquim Souza Rifó

O Conselho de Sentença ao analisar o quesito 01, reconheceu que no dia 03 

de abril de 2008, por volta das 11hs30min, na Rua Castelo Dutra, em frente à 

residência n. 42, no Bairro Ideal, nesta cidade e comarca, Paulo Roberto Rafael de 

Oliveira foi vítima de disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas 

no Laudo de Exame Cadavérico de fl . 378/379.

O Conselho de Sentença, ao votar o quesito 02, reconheceu que essas lesões 

deram causa à mote da vítima Paulo Roberto Rafael de Oliveira.

O Conselho de Sentença, ao analisar o quesito 03, afi rmou que o réu Joaquim 

Souza Rifó concorreu para o crime ao indicar a pessoa que executou o crime, bem 

como fornecer o veículo para transporte e fuga do executor dos disparos de arma 

de fogo.
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O Conselho de Sentença, ao enfrentar o quesito 04 afi rmou que o acusado 

Joaquim de Souza Rifó teve participação de menor importância.

O Conselho de Sentença, ao enfrentar o quesito 05, entendeu por absolver o 

acusado Joaquim Souza Rifó. (fl . 51)

Diante das respostas do Júri Popular aos quesitos, de um lado a defesa alega 

ser perfeitamente possível a absolvição do acusado na última quesitação, ainda 

que não haja teses anteriores sobre a excludente de ilicitude e culpabilidade. De 

outro lado, a Corte estadual afi rma que “a decisão do Tribunal do Júri se encontra 

fl agrantemente contrária a si própria e, em especial às provas produzidas pelas partes”. 

(fl . 120 – grifo original)

Verifi ca-se, portanto, que o TJ/ES proveu o apelo ministerial sob dois 

fundamentos distintos: (1) contradição da decisão em si própria, em razão 

de os julgadores haverem reconhecido a materialidade e autoria delitiva e 

posteriormente absolvido o réu, sem que a defesa houvesse sustentado em 

plenário qualquer tese acerca da existência de exclusão da ilicitude e 

culpabilidade; e (2) existência de decisão manifestamente divorciada do contexto 

fático-probatório apurado na instrução criminal.

Relativamente à suposta contradição intrínseca da decisão, ou seja, suposta 

incompatibilidade entre as respostas aos quesitos, o fundamento do Tribunal 

a quo destoa da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Nesse ponto 

específi co, assiste razão ao impetrante quanto ao argumento de que – após as 

modifi cações no rito do Tribunal do Júri introduzidas pela Lei n. 11.689/2008 

– a quesitação aberta da absolvição não pode ser tida como contraditória em 

relação ao reconhecimento da autoria e materialidade do crime, ainda que 

inexista discussão acerca de excludentes de ilicitude e culpabilidade.

Nesse sentido:

Processual Penal. Agravo regimental no recurso especial. Incidência da Súmula 

568/STJ. Tribunal do Júri. Autoria e materialidade reconhecidas. Absolvição 

do réu. Contradição. Inexistência. Absolvição genérica. Quesito obrigatório 

independentemente da tese defensiva.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão de se ter 

julgado o presente recurso por meio de decisão monocrática, uma vez que, 

de acordo com a Súmula 568/STJ, “o relator, monocraticamente, e no Superior 

Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver 

entendimento dominante acerca do tema.”
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2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o art. 483, 

inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, 

os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido 

a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada 

pela defesa se a de negativa de autoria. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.490.4467/DF, Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca Moura, Quinta Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 

1º.6.2016).

Recurso especial. Penal e Processual Penal. Tribunal do Júri. Autoria e 

materialidade reconhecidas. Contradição com quesito sobre absolvição. 

Inexistência. Absolvição genérica. Quesito obrigatório independentemente da 

tese defensiva. Recurso provido.

1. Nos termos do art. 483, III, do Código de Processo Penal, com a redação conferida 

pela Lei n. 11.689/2008, é obrigatória a formação e resposta pelos Jurados do quesito 

geral referente à absolvição do réu, ainda que a única tese defensiva seja a negativa 

de autoria, implicando sua ausência nulidade absoluta da sessão de julgamento 

realizada pelo Júri Popular.

2. Recurso provido. (REsp 1.302.455/PB, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 20.5.2014, DJe 29.5.2014).

Todavia, a existência do quesito obrigatório da absolvição não impede a 

interposição de recurso de apelação ministerial, uma única vez, sob a alegação 

de que a condenação do primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri foi 

manifestamente contrária à prova dos autos.

A propósito trago, oportunamente, decisão colegiada da Quinta Turma do 

STJ, anulando acórdão da Corte de origem – que contrariava o art. 483, III, do 

CP – determinando, contudo, o retorno dos autos à Corte estadual para apreciar 

as demais alegações contidas no recurso ministerial. Vejamos:

Processo Penal. Agravo regimental no agravo regimental no recurso 

especial. Tribunal do Júri. Absolvição do réu. Acolhimento de tese defensiva 

não apresentada em plenário. Possibilidade. Princípio da íntima convicção dos 

jurados. Agravo não provido.

1. Esta corte tem decidido que, embora os jurados tenham respondido 

positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade, é possível a absolvição 

do réu amparada em qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em 

plenário, como decorrência lógica do sistema da íntima convicção e consagrado 

na norma insculpida no inciso III do art. 483 do Código de Processo Penal 

(Precedente).
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É de rigor, portanto, a nulidade do acórdão recorrido na parte em que 

invalidado o julgamento do Tribunal do Júri, cabendo ao Tribunal a quo exame 

das demais alegações trazidas pelo Ministério Público que tiveram sua análise 

prejudicada com o acolhimento da referida preliminar.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgR no REsp 13082587/DF, Rel. 

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.10.2015, DJe 22.10.2015).

Com efeito, o juízo absolutório dos jurados, proferidos com esteio no 

art. 483, III, do CPP em primeiro julgamento, não é absoluto ou irrecorrível, 

permanecendo a possibilidade de o Parquet recorrer sob o argumento de que a 

condenação foi manifestamente contrária às provas dos autos, mesmo após as 

vigência da Lei n. 11.689/2008.

Em resumo a redação no art. 483, III, do CPP não derrogou o art. 593, 

III, do CPP e a jurisprudência do STJ é fi rme no sentido de que não ofende a 

soberania dos vereditos a anulação de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, 

em segundo grau de jurisdição, quando esta se mostrar diametralmente oposta 

às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao 

terceiro quesito da absolvição genérica.

Nesse sentido:

Penal. Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial, 

ordinário ou de revisão criminal. Tentativa de homicídio. Absolvição pelo Tribunal 

do Júri. Art. 483, III, do CPP. Recurso ministerial. Submissão a novo Júri. Decisão 

contrária à prova dos autos. Possibilidade. Soberania dos vereditos. Inexsitência 

de ofensa.

1. (...)

2. Ao prever a Lei n. 11. 689/2008 que podem os jurados absolver o acusado 

mesmo sem rejeitar a existência do fato ou sua autoria (art. 483, inc. III, do CPP), 

apenas facilitou ao juiz leigo o acolhimento de teses quaisquer da defesa ou 

mesmo expressar diretamente seu convencimento fi nal pela absolvição. Houve 

simplifi cação dos quesitos, não ampliação dos poderes do Júri.

3. Permanece na nova sistemática de quesitação garantido ao Tribunal de 

Apelação o exame de conformidade mínima da decisão dos jurados à prova dos 

autos, por única vez (art. 593, III, d, c/c § 3º, do CPP).

3. Habeas corpus não conhecido. (HC 288.054/SP, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, julgado em 18.9.2014, DJe 3.10.2014).

Portanto, no caso concreto, embora inadmissível o fundamento de que 

haveria incompatibilidade entre os quesitos, a determinação de novo julgamento 
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deve ser mantida pelo segundo fundamento do acórdão impugnado – sufi ciente 

por si só – no sentido de que decisão do Tribunal Popular foi manifestamente 

contrária às provas dos autos.

Nesse ponto, observo que o fato de inexistir registro em ata de aplicação 

da regra descrita no art. 490 do CPP, em nada interfere na solução do caso 

concreto, porquanto o mencionado dispositivo refere-se exclusivamente à 

suposta incompatibilidade entre os quesitos, ao passo que acórdão impugnado 

deve ser mantido por fundamento diverso, qual seja, a manifesta contrariedade 

da decisão dos jurados frente ao acervo probatório.

Na espécie, o Tribunal de origem, para concluir que houve decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos, teceu as seguintes considerações:

[...]

Inconformado, o Ministério Público interpôs presente apelo, por meio do 

qual pleiteia a realização de outro julgamento, sob o argumento de que a decisão 

proferida foi manifestamente contrária às provas dos autos, nos moldes do art. 

593, inciso III, “d” do Código de Processo Penal.

Para corroborar seu intento, sustenta o Parquet que a decisão dos jurados, além 

de afastada das provas colhidas no curso da instrução criminal, é contraditória, 

pois os julgadores inicialmente reconheceram a presença da materialidade e da 

autoria delitivas em, no quesito posterior, absolveram o acusado sem que Defesa 

houvesse sustentado em plenário qualquer tese acerca da existência e causa de 

exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Registre-se, de início, que a materialidade delitiva restou evidenciada pelo 

laudo de exame cadavérico (fl . 379) e pela perícia realizada no local do crime (fl s. 

412/439).

No que concerne à autoria, deve-se destacar que o exame sistemático das 

provas produzidas direciona no sentido de que há elementos sufi cientes para 

atribuir a prática do crime ao Recorrido, tal como conclui os nobres jurados no 

veredicto. Vejamos:

Inicialmente, vê-se que o co-réu Alexander Souza Silva, ao ser inquirido na 

fase investigativa, confessou ter entrado em contato com o recorrido visando a 

indicação da pessoa que seria o executor do homicídio.

Nessa ocasião, segundo o próprio relato fornecido, o apelado conduziu o 

citado réu à residência do outro comparsa e, em momento posterior, emprestou seu 

automóvel para que este se dirigisse até a cidade de São Mateus, a fi m de praticar a 

ação criminosa. Confi ra-se

... Que confirma as declarações prestadas anteriormente e tem a 

esclarecer que realmente conheceu GIM “Geazi Lopes da Silva” na quarta-feira, 
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dia que antecedeu os fatos, pois quando foi até a casa do Joaquim Rifo, (...) em 

conversa com o Joaquim disse que não mexia mas arrumava um “menino” que 

fazia quando então no mesmo dia, quarta feira à noite, o Joaquim telefonou 

para  o Geazi e foi com o declarante até a casa do Geazi em Nova Almeida, que 

fi ca perto da casa do Joaquim que é em Coqueiral; que foram na casa do 

Geazi com o carro do Joaquim, um Fiat Uno na cor branca, quando pegaram 

o Geazi, o declarante deixou seu carro com o Joaquim e vieo com o Fiat Uno 

e o Geazi para fazerem o serviço; que após o assasinato retornaram para 

Nova Almeida, onde deixou o Geazi na frente da casa dele e retornou para a 

casa do Joaquim e conversou com ele sobre o pagameto do Geazi poderia vir 

em Montanha buscar o dinheiro no carro do Joaquim, quando o Juaquim disse 

que leme mesmo viria... (fl . 110)

Aliás, impende ressaltar que o próprio recorrido confirmou que o teor das 

informações prestadas no depoimento suso transcrito, afirmando que forneceu 

todo o auxílio solicitado pelo co-réu Alexander, inclusive no que toca ao contrato 

inicial com o executor do delito e o empréstimo do automóvel já citado alhures.

Nesse sentido é o teor das declarações do recorrido acostada às fl s. 328/329, 

consoante se afere:

... Que em conversa com o Alex, este disse ao declarante que precisava 

matar um cara (...); que o Alex pediu ao declarante para ir com ele conversar 

com o Gil (Geazi Lopes da Silva), para fazer o serviço, quando então o 

declarante disse ao Alex que ele mesmo conversava com o Gil, pois já se 

conheciam, afi rmando o declarante que não mexia com este tipo de coisa, 

tendo o declarante fornecido ao Alex o número do telefone cecluar do Gil; que 

então o Alex pediu o carro do declarante emprestado, um Fiat Uno na cor 

branca, e saiu o Alex no fi at Uno do declarante e o corola Azul logo atrá e 

seguiram rumo a Nova Almeida, na casa de Gil 9...); que fez o favor para Alex 

por ter uma fi lha que mora na casa da avó do Alex, e só fez por amizade 

com Alex... (fl . 328/329)

Na fase judicial, contudo, os reús supracitados se retratarm das versões 

fornecidas, adotando posicionamentos incongruentes e contraditórios.

Assim, parece-me que as declarações apresentadas no calor dos acontecimento 

e que não sofreram nenhum vício de manifestação de vontade devem merecer 

mais relevo na valoração probatória do que os depoimentos colhidos sob o crivo do 

contraditório.

Impõe-se ressaltar, nesse particular, que os acusados não se desimcumbiram 

do ônus de indicar os vícios que os fi zeram apresentar versões antagônicas no 

curso processual, situação que afasta a credibilidade das novas teses trazidas aos 

autos.
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De todo modo, faz-se oportuno salientar que a versão apresentada 

pelos acusados na fase inquisitorial está devidamente respaldada em prova 

judicializada, como exemplifica o depoimento prestado pelo policial militar 

Antônio Calixto Carrafa (fl s. 644/646);

... que a conclusão que pode chegar nas investigações das quais 

participou foi que o Arquibaldo negociou com Alex que por sua vez contratou 

Joaquim que por sua vez contratou Geazi; que no dia do homicídio os três 

Geazi, Alex e Joaquim estavam presentes nos fatos; que Geazi foi reconhecido 

por todos pois foi o único que mostrou o rosto em frente a residência da 

vítima; que os demais autores estavam nas imediações dando cobertura 

(...); que Joaquim é elemento de alta periculosidade, tavez por esse motivo o 

Alex de início tentou deixar fora dos autos da sua participação.

Fixadas as premissas iniciais acerca da materialidade e autoria do crime, 

necessário aprofundar na análise do objeto recursal, a fi m de verifi car a existência 

da contrariedade no veredicto defendida pelo Ministério Público. (fl s. 112/115)

Como se vê, para concluir que a decisão do Conselho de Sentença é 

manifestamente contrária às provas dos autos, o Tribunal estadual pautou-se em 

depoimentos colhidos durante a instrução probatória, valendo-se da transcrição 

de vários depoimentos prestados na fase investigativa e judicial.

Constata-se que o Tribunal de Justiça local, com base no exame do suporte 

probatório e lastreado pelo depoimento das testemunhas, traçou premissas aptas 

a demonstrar a existência de julgamento manifestamente contrário à prova dos 

autos, tal qual apelado pelo Parquet, eximindo-se de emitir qualquer juízo de 

valor quanto ao mérito da acusação.

Nesse contexto, a alteração do que ficou estabelecido no acórdão 

impugnado, quanto à existência de decisão manifestamente contrária às provas 

dos autos, demandaria a análise aprofundada no conjunto fático-probatório, 

providência vedada na via estreita do habeas corpus.

No mesmo sentido, confi ram-se os seguintes precedentes:

Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Não cabimento. 

Exame do suposto constrangimento ilegal. Homicídio qualifi cado. Ré absolvida 

pelo Tribunal do Júri. Apelação ministerial provida. Decisão dos jurados 

manifestamente contrária à prova dos autos. Acórdão fundamentado. Exame 

da tese defensiva acerca da existência de duas versões acerca dos fatos. Análise 

aprofundada do conjunto fático/probatório dos autos. Vedação em sede do 

remédio constitucional. Habeas corpus não conhecido.
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1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus 

substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o 

pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a 

ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. “Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é 

manifestamente contrária à prova dos autos, a sua cassação pelo e. Tribunal de 

Justiça não viola a soberania dos veredictos (Precedentes)” (HC 263.560/RJ, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 23.9.2014).

3. “É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da 

aptidão das provas para a manutenção da decisão absolutória dos jurados, 

porquanto a verifi cação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos 

no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-

probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes.” (HC 344.217/SP, 

Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19.2.2016).

4. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem reconhecido, motivadamente, que a 

decisão proferida pelo Tribunal do Júri mostrou-se manifestamente contrária à prova 

dos autos, não é dado a esta Corte Superior aferir se a decisão possui ou não amparo 

probatório nos autos. Referida providência demandaria minucioso cotejo fático/

probatório, o que é vedado na via estreita do writ.

5. Habeas corpus não conhecido (HC 361.121/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.8.2016, DJe 29.8.2016).

Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Não cabimento. Tribunal do 

Júri. Julgamento contrário à prova dos autos reconhecido pelo Tribunal de 

origem. Ofensa à soberania dos veredictos. Não ocorrência. Inversão do julgado. 

Necessidade de ampla dilação probatória, vedada na via esteira do writ. Ausência 

de ilegalidade patente. Habeas corpus não conhecido.

1. o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm 

admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o 

recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta 

a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A determinação para que o Tribunal do Júri realize novo julgamento, na 

hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui 

violação da soberania dos veredictos.

3. In casu, o Tribunal a quo, após analisar o conjunto fático-probatório dos 

autos, concluiu, de maneira fundamentada, apontando efetivamente elementos 

probantes, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos 

autos, não se cogitando, na espécie, do alegado constrangimento.
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4. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa 

decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus.

5. Habeas corpus não conhecido (HC 343.797/AC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 

Quinta Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 3.6.2016).

Habeas corpus. Impetração. Sucedâneo recursal. Impropriedade da via eleita. 

Júri. Absolvição. Apelação. Julgamento contrário à prova dos autos. Acórdão 

que determina novo julgamento. Aferição. Reexame de provas. Ausência de 

ilegalidade patente. Não conhecimento.

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

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

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

sucedâneo recursal.

2. Concluindo o Tribunal que a prova produzida sob o crivo do contraditório 

não tem como dar supedâneo à absolvição proclamada pelo Júri, não há falar em 

nulidade do acórdão pela submissão do paciente a novo julgamento popular.

3. Aferição, ademais, cujo aprofundamento demanda revolvimento fático não 

condizente com âmbito mandamental e restrito do habeas corpus.

4. Ausência de fl agrante ilegalidade apta a fazer relevar a impropriedade da via 

eleita.

5. Writ não conhecido (HC 266.461/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, DJe 29.10.2014).

Habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualifi cado. Absolvição genérica 

pelo Tribunal do Júri. Apelação ministerial provida pelo Tribunal de origem. 

Reconhecimento da tese de ocorrência de decisão manifestamente contrária às 

provas dos autos. Fundamentação sufi ciente. Inversão do julgado. Necessidade 

de ampla dilação probatória. Arguída impossibilidade de recurso ministerial 

nos casos de absolvição genérica. Improcedência. Ausência de previsão legal. 

Reverência aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Ordem de 

habeas corpus denegada.

1. Consoante orientação pacífi ca das Cortes Superiores, a submissão do réu a 

novo julgamento, na forma do disposto no art. 593, § 3º, do Código de Processo 

Penal, não ofende o art. 5º inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República.

2. Inexiste constrangimento ilegal quando o Tribunal a quo, apontando 

efetivamente elementos probantes, conclui que a decisão do Conselho de 

Sentença, ao absolver o réu, divorciou-se totalmente das provas existentes nos 

autos.

3. A pretendida inversão do julgado demandaria, necessariamente, incursão na 

seara fático-probatória dos autos, o que, como é cediço, não se admite na via do 

habeas corpus. Precedentes.
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(...)

5. Ordem de habeas corpus denegada (HC 241.664/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 2.12.2013).

Diante disso, havendo o acórdão impugnado afirmado que a decisão 

dos jurados proferida em primeiro julgamento encontra-se manifestamente 

contrária à prova dos autos é defeso a esta Corte Superior manifestar-se de 

forma diversa, sob pena de proceder indevido revolvimento fático probatório, 

incabível na via estreita do writ.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do presente habeas corpus.

HABEAS CORPUS N. 353.054-SP (2016/0090437-2)

Relator: Ministro Felix Fischer

Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Advogado: Daniel Bidoia Donade

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Silvana Santos de Miranda (preso)

EMENTA

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. 

Inadequação. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência 

de fundamentação. Circunstâncias do crime. Ré primária, sem 

antecedentes. Constrangimento ilegal caracterizado. Habeas corpus 

não conhecido. Ordem concedida, de ofício.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 

orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo 

do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não 

conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de 

fl agrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
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2. Em se tratando de ré primária e sem antecedentes, que adentrava 

em presídio com maconha escondida em sua genitália, não havendo 

nos autos qualquer indício de que se dedique a atividades criminosas ou 

integre organização criminosa, entendo que sua submissão a medidas 

cautelares menos gravosas que o encarceramento, especialmente 

a proibição de visitas a presidiários, é adequada e sufi ciente para 

garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e 

a aplicação da lei penal, em atendimento ao princípio da proibição de 

excesso. Precedentes.

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

para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das 

medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de 

primeiro grau, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas ao 

seu companheiro no presídio.

ACÓRDÃO

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

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

empate na votação, não conhecer do pedido e conceder “Habeas Corpus” 

de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas, relator para o 

acórdão. Votou com o Sr. Ministro Ribeiro Dantas o Sr. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca.

Os Srs. Ministros Felix Fischer e Joel Ilan Paciornik não conheceram do 

“Habeas Corpus”.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Jorge Mussi.

Brasília (DF), 28 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator para acórdão

DJe 31.8.2016

RELATÓRIO

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

impetrado em favor de Silvana Santos de Miranda, contra v. acórdão do eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
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Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em fl agrante pela prática, 

em tese, do delito de tráfi co de drogas. Posteriormente, a prisão em fl agrante foi 

convertida em preventiva.

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto ao eg. Tribunal de 

origem. A ordem, por seu turno, foi denegada. (fl s. 38-41), nos termos do v. 

acórdão assim ementado:

Habeas Corpus. Suposta prática de tráfi co ilícito de entorpecentes. Objetiva a 

concessão da liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão que, embora sucinta, 

não se pode dizer teratológica ou ilegal. Afora isso, custódia está devidamente 

escorada nos elementos dos autos e restou demonstrado o caráter mercantil da 

atividade praticada pela paciente. A presença de atributos pessoais favoráveis 

não basta para a imediata concessão do benefício e não garante, em caso de 

condenação, a certeza do cumprimento de pena em regime menos gravoso que 

a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Daí o presente writ, no qual sustenta o impetrante, em linhas gerais, que a 

prisão cautelar carece de fundamentação idônea.

Requer, ao fi nal, revogação da prisão preventiva ou a substituição da prisão 

por outras medidas cautelares.

O pedido liminar foi denegado, às fl . 45.

Informações prestadas às fl s. 58-66.

A douta Subprocuradoria-Geral da República, às fl s. 70-75, manifestou-se 

pelo não conhecimento do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento fi rmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, 

fi rmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em 

substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento 

da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, confi gurada fl agrante 

ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da 

ordem de ofício.

Busca-se, neste habeas corpus, em síntese, a revogação da prisão preventiva 

da paciente.
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Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada 

exceção, já que tal medida constritiva só se justifi ca caso demonstrada sua real 

indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a 

aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não 

pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou 

do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias 

superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 

de 18.10.2012).

Para possibilitar a análise do pedido, transcrevo, a seguir, o seguinte excerto 

da r. decisão que decretou a prisão, in verbis:

“Outrossim, estão presentes motivos autorizadores para a decretação da sua 

prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, eis tratar-se 

de crime grave, que causa temor e desassossego na sociedade e grande insegurança à 

população, isso sem contar que a indiciada foi fl agrada tentando introduzir a droga 

em estabelecimento prisional.

É certo que a prisão também se faz necessária para a garantia da futura aplicação 

da lei penal, eis que não há comprovação de que a indiciada tem residência fi xa e que 

não se furtará à futura aplicação da lei penal caso venha a ser colocada em liberdade” 

(fl s. 34-35, grifei).

Desta forma, verifi co que o r. decisum que decretou a prisão preventiva 

encontra-se fundamentado na garantia da ordem pública, demonstrando a 

periculosidade da paciente evidenciada pelo modus operandi da conduta em tese 

praticada, confi gurada na tentativa de entrar com droga em estabelecimento 

prisional.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta Corte Superior:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfi co de drogas. Prisão 

em fl agrante convertida em preventiva. Alegada ausência de fundamentação 

do decreto prisional. Modus operandi. Segregação cautelar devidamente 

fundamentada na garantia da ordem pública. Recurso ordinário desprovido.

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

medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório 

defi nitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal 

medida constritiva só se justifi ca caso demonstrada sua real indispensabilidade 

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

ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no RHC 
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n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 29.8.2014; 

RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

29.8.2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 

de 27.8.2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 

de 26.8.2014.

II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em 

dados extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da ora recorrente 

acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada suia periculosidade 

concreta evidenciada na forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistindo 

na tentativa de repassar drogas para pessoa internada em instituição prisional 

(introdução de entorpecentes em presídio). Precedentes.

Recurso ordinário desprovido (RHC n. 67.882/CE, Quinta Turma, de minha 

relatoria, DJe de 2.5.2016).

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso ordinário. 

Impossibilidade. Respeito ao sistema recursal previsto na Carta Magna. Não 

conhecimento.

1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas 

na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o 

manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, 

entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.

2. O constrangimento apontado na inicial será analisado, a fim de que se 

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

por este Superior Tribunal de Justiça.

Tráfico de entorpecentes e tentativa de ingresso com aparelho de telefonia 

móvel em estabelecimento prisional. Prisão em fl agrante convertida em preventiva. 

Segregação fundada no art. 312 do CPP. Introdução de duas espécies de drogas e 

celular em presídio. Gravidade concreta da conduta incriminada. Necessidade de 

acautelamento da ordem pública. Mantença da prisão cautelar devida e justifi cada. 

Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Constrangimento ilegal não evidenciado.

1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da paciente quando 

demonstrado que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade concreta 

da conduta incriminada, reveladora da sua ousadia e periculosidade.

2. Caso em que a agente, a despeito da existência de forte vigilância no local, 

ingressou em presídio público na posse de duas espécies de droga, uma delas 

altamente lesiva à saúde - crack -, em quantidade que não se pode considerar 

ínfi ma, e ainda de um aparelho de telefonia celular, que seriam entregues ao seu 

companheiro, que lá cumpria pena, autorizando a pronta resposta estatal para o 

resguardo da ordem pública, ameaçada por delitos de tamanha reprovabilidade.

3. Condições pessoais favoráveis, mesmo que comprovadas, não teriam, em 

princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, 
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se há nos autos elementos sufi cientes a demonstrar a necessidade da custódia 

antecipada.

4. Habeas corpus não conhecido (HC n. 290.562/GO, Quinta Turma, Rel. Min. 

Jorge Mussi, DJe de 18.8.2014).

É oportuno ressaltar, ademais, que condições pessoais favoráveis, tais 

como primariedade, ocupação lícita e residência fi xa, não têm o condão de, por 

si só, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos 

hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido: HC n. 

221.061/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 9.9.2014; HC 

n. 297.221/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, DJe de 10.9.2014; 

HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 

28.8.2014; HC n. 293.706/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 

1º.9.2014.

A contrario sensu, portanto, admite-se a conclusão de que a falta de 

residência fi xa pode reforçar a necessidade de segregação cautelar, a fi m de 

garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

É o voto.

VOTO-VENCEDOR

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de habeas corpus impetrado em 

favor de Silvana Santos de Miranda contra acórdão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, assim ementado:

Habeas Corpus. Suposta prática de tráfi co ilícito de entorpecentes. Objetiva a 

concessão da liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão que, embora sucinta, 

não se pode dizer teratológica ou ilegal. Afora isso, custódia está devidamente 

escorada nos elementos dos autos e restou demonstrado o caráter mercantil da 

atividade praticada pela paciente. A presença de atributos pessoais favoráveis 

não basta para a imediata concessão do benefício e não garante, em caso de 

condenação, a certeza do cumprimento de pena em regime menos gravoso que 

a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. 

(e-STJ, fl . 39.)

Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão em fl agrante convertida 

em preventiva pela suposta prática do delito tipifi cado no art. 33, caput, da Lei 

n. 11.343/2006.
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Neste habeas corpus, a impetrante pleiteia, em síntese, a revogação da prisão 

preventiva da paciente ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl . 45).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou 

pela denegação da ordem (e-STJ, fl s. 79-84).

O em. Relator, Ministro Felix Fischer, votou pelo não conhecimento do 

habeas corpus, ao entendimento de que, “na hipótese, verifi ca-se que o r. decisum 

que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado 

na garantia da ordem pública, demonstrando a periculosidade da paciente, 

evidenciada pelo modus operandi da conduta em tese praticada, confi gurada na 

tentativa de entrar com droga em estabelecimento prisional”.

É o relatório.

Peço vênia para divergir do eminente Relator.

Isso porque, apesar do entendimento de que não cabe habeas corpus 

substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, entendo que, no 

caso, há fl agrante ilegalidade a justifi car a concessão de habeas corpus de ofício.

Trata-se de companheira de detento que, ao visitá-lo no estabelecimento 

prisional, tentou adentrar com 125 (cento e vinte e cinco) gramas de maconha 

escondidos em sua genitália.

No meu sentir, em casos como o destes autos, em que a esposa, companheira 

ou mãe de apenado, ao visitar seu parente no presídio, tenta entregar-lhe drogas, 

especialmente quando apenas maconha, a problemática social criada pela sua 

prisão preventiva é maior do que se lhe for imposta medida cautelar consistente 

na proibição de visitação a esses presídios.

Além disso, parece-me fl agrantemente desproporcional a manutenção 

em cárcere de indivíduo que, por sua condição de primariedade, ausência de 

antecedentes, muito provavelmente será benefi ciado com a causa de diminuição 

prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a justifi car a imposição de regime 

menos gravoso que o fechado.

Em recente julgado (HC 118.533/MS, julgado em 23.6.2016, Rel. 

Ministra Cármen Lúcia), o Supremo Tribunal Federal decidiu que o tráfi co de 

drogas, na modalidade privilegiada, não tem natureza hedionda, oportunidade 

na qual fi cou consignado no voto do em. Ministro Ricardo Lewandowski:

Permito-me insistir: a grande maioria das mulheres em nosso País está presa 

por delitos relacionados ao tráfi co drogas e, o que é mais grave, quase todas 
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sofreram sanções desproporcionais relativamente às ações praticadas, sobretudo 

considerada a participação de menor relevância delas nessa atividade ilícita.

Muitas participam como simples ‘correios’ ou ‘mulas’, ou seja, apenas 

transportam a droga para terceiros, ocupando-se, o mais das vezes, em mantê-la, 

num ambiente doméstico, em troca de alguma vantagem econômica.

Enfim, são mulheres que foram consideradas culpadas, do ponto de vista 

penal, simplesmente porque guardavam alguma relação de causalidade com 

a ação criminosa, embora menor, mas, apesar disso fi caram impedidas de ser 

contempladas, dentre outros benefícios prisionais, com o indulto e a comutação 

de penas, porque pesa sobre essa capitulação (mesmo na sua forma privilegiada) 

uma condição impeditiva, que inviabiliza a utilização desses institutos.

Estima-se que, entre a população de condenados por crimes de tráfico 

ou associação ao tráfico, aproximadamente 45% desse contingente (ou algo 

em torno de 80.000 pessoas, em sua grande maioria, repito, mulheres) tenha 

experimentado uma sentença com o reconhecimento explícito do privilégio.

Quer dizer, são de pessoas que não apresentam um perfil delinquencial 

típico e, nem tampouco desempenham nas organizações criminosas um papel 

relevante.

São, enfi m, os “descartáveis”, dos quais se utilizam os grandes cartéis para 

disseminar a droga na sociedade.

Reconhecer, pois, que essas pessoas podem receber um tratamento mais 

condizente com a sua situação especial e diferenciada que as levou ao crime, 

confi gura não apenas uma medida de justiça (a qual, seguramente, trará decisivo 

impacto ao já saturado sistema prisional brasileira), mas desvenda também uma 

solução que melhor se amolda ao princípio constitucional da ‘individualização 

da pena’, sobretudo como um importante instrumento de reinserção, na 

comunidade, de pessoas que dela se afastaram, na maior parte dos casos, 

compelidas pelas circunstâncias sociais desfavoráveis em que se debatiam.

Aplico este mesmo raciocínio ao caso presente. Não se pode comparar 

uma mulher, mãe, esposa, fi lha, que se aventura a entrar em presídio para levar, 

geralmente maconha, a seu parente e que, como regra, já se encontra em situação 

social desfavorável, com o trafi cante contumaz, que escolhe fazer do comércio 

de entorpecentes seu meio de vida.

Assim, em se tratando de ré primária e sem antecedentes, que adentrava 

em presídio com maconha escondida em sua genitália, não havendo nos autos, 

por enquanto, qualquer indício de que se dedique a atividades criminosas ou 

integre organização criminosa, entendo que sua submissão a medidas cautelares 

menos gravosas que o encarceramento, especialmente a proibição de visitas a 
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presidiários, é adequada e sufi ciente para garantir a ordem pública, assegurar 

a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal, em atendimento ao 

princípio da proibição de excesso.

Apreciando casos como o destes autos, vem decidindo a Sexta Turma desta 

Corte:

Processual Penal e Penal. Recurso em habeas corpus. Tráfi co de drogas. Prisão 

preventiva. Fundamentação abstrata. Ilegalidade. Presente. Recurso provido.

1. É razoável determinação de medida cautelar diversa de prisão, quando, 

apesar de o decreto de prisão apontar que a segregação cautelar em crime de 

tráfi co se torna imperiosa, principalmente no presente caso, em que praticado nas 

dependências de estabelecimento prisional, não só pela gravidade, mas também 

pela audácia com que este tipo de delito vem ocorrendo, não são apontados 

elementos concretos que indiquem reiteração na prática desta conduta pela 

paciente, ou elementos que demonstrem gravidade concreta.

2. Recurso em habeas corpus provido, para a soltura da paciente, determinando-

se as seguintes medidas cautelares diversas de prisão: (a) apresentação a cada 2 

(dois) meses, para verifi car a manutenção da inexistência de riscos ao processo 

e à sociedade; (b) ocupação lícita, de forma a garantir que a renda pessoal 

não provenha de crimes; (c) proibição de mudança de domicílio sem prévia 

autorização judicial, evitando-se riscos à aplicação da lei penal; e (d) proibição de 

visitar seu namorado no presídio e de ter contato pessoal com agentes envolvidos 

em atividades criminosas, como proteção contra a reiteração criminosa.

(RHC 67.770/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7.4.2016, 

DJe 19.4.2016.)

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. 

Desproporcionalidade. Substituição por medidas cautelares alternativas. 

Possibilidade. Constrangimento ilegal evidenciado.

1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua 

substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária 

e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais 

do agente. Inteligência do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, 

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

considerando-se a primariedade da acusada (sem registro de envolvimento em 

quaisquer delitos anteriores, com residência fi xa) e as circunstâncias do crime 

(trata-se de pequena trafi cante, que leva droga para o estabelecimento prisional 

do companheiro, por vinculação afetiva).

3. Recurso provido, a fi m de revogar a prisão preventiva da ora recorrente, 

impondo-se-lhe, em substituição, as medidas cautelares alternativas descritas no 
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art. 319, I e II, do Código de Processo Penal (comparecimento periódico em juízo, 

no prazo e nas condições a serem  fi xadas pelo juiz de origem, para informar seu 

endereço e justifi car suas atividades, e proibição de frequentar unidade prisional, 

para visita ao marido/companheiro, enquanto perdurar o processo criminal), sem 

prejuízo de outras medidas que o Juízo a quo julgar cabíveis e adequadas ao caso.

(RHC 66.875/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

8.3.2016, DJe 17.3.2016.)

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. 

Periculosidade concreta. Fundamentos idôneos. Substituição por medida cautelar 

alternativa. Possibilidade. Observância do princípio da proporcionalidade. 

Recurso provido.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a 

determinação de segregar o réu, antes de transitada em julgado a condenação, 

deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade 

da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. Na espécie, o juiz de primeiro grau indicou a presença dos vetores contidos 

no art. 312 do Código de Processo Penal, ao destacar, no édito prisional, que a 

recorrente foi presa, ao tentar ingressar na unidade prisional onde o companheiro 

cumpria pena, com 60g de crack e 36g de maconha.

3. Apesar da gravidade do crime e de bem evidenciada a necessidade de 

garantia da ordem pública, na miríade de providências cautelares previstas 

nos arts. 319, 320 e 321, todos do CPP, a decretação da prisão preventiva será, 

como densifi cação do princípio da proibição de excesso, a medida extrema a ser 

adotada, somente para aquelas situações em que as alternativas legais à prisão 

não se mostrarem aptas e sufi cientes a proteger o bem ameaçado pela irrestrita e 

plena liberdade do indiciado ou acusado.

4. Sob a influência do princípio da proporcionalidade e considerando o 

prazo da prisão cautelar, a primariedade da acusada, a falta de registro de seu 

envolvimento em delitos anteriores e as circunstâncias do crime - que evidenciam 

se tratar de mais uma pequena trafi cante, que leva droga para o estabelecimento 

prisional do companheiro, na maioria das vezes por vinculação afetiva -, é 

adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para a mesma 

proteção da ordem pública (art. 319, I e II, do CPP).

5. Recurso a que se dá provimento para substituir a prisão preventiva da 

recorrente, com fulcro no art. 319, I e II, do CPP, pelo comparecimento periódico 

em juízo, no prazo e nas condições a serem fi xadas pelo juiz de origem, para 

informar seu endereço e justifi car suas atividades, e, também, pela proibição 

de frequentar unidade prisional, para visita ao marido/companheiro, ou não, 

enquanto durar o processo criminal, sem prejuízo de outras medidas que o 

prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 809-917, outubro/dezembro 2016 841

(RHC 51.221/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 

11.11.2014, DJe 1º.12.2014.)

Sobre o tema, ainda, o seguinte precedente desta Quinta Turma:

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso especial 

cabível. Impossibilidade. Tráfi co ilícito de entorpecentes. Prisão em fl agrante. 

Relaxamento pelo Juízo singular. Recurso em sentido estrito da acusação. 

Provimento. Decretação da prisão preventiva do agente. Alegação de inépcia 

da denúncia. Supressão. Prisão ordenada com fundamento na vedação legal à 

liberdade provisória e para resguardar a ordem pública. Pequena quantidade das 

drogas apreendidas. Agente primário e sem registro de outros envolvimentos 

criminais. Condições pessoais favoráveis. Desproporcionalidade da constrição. 

Medidas cautelares alternativas. Adequação e sufi ciência. Coação ilegal em parte 

demonstrada. Liminar confi rmada. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

[...]

5. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua 

substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária 

e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais 

do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.

6. No caso, a segregação antecipada ordenada pelo Tribunal Estadual em sede 

de recurso em sentido estrito mostra-se desproporcional, revelando-se devida e 

sufi ciente a imposição de medidas cautelares alternativas.

[...]

9. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, 

para revogar a custódia preventiva dos pacientes, mediante a imposição das 

medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo 

Penal.

(HC 333.330/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

27.10.2015, DJe 6.11.2015.)

E do Supremo Tribunal Federal:

Habeas corpus. Denegação de medida liminar. Súmula 691/STF. Situações 

excepcionais que afastam a restrição sumular. Vedação legal imposta, em 

caráter absoluto e apriorístico, que obsta, in abstracto, a concessão de liberdade 

provisória nos crimes tipifi cados no art. 33, caput e § 1º, e nos arts. 34 a 37, todos 

da Lei de Drogas. Possível inconstitucionalidade da regra legal vedatória (art. 44). 

Ofensa aos postulados constitucionais da presunção de inocência, do due process 

of law, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. O signifi cado 
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do princípio da proporcionalidade, visto sob a perspectiva da “proibição do 

excesso”: fator de contenção e conformação da própria atividade normativa 

do Estado. Precedente do Supremo Tribunal Federal: ADI 3.112/DF (Estatuto do 

Desarmamento, art. 21). Caráter extraordinário da privação cautelar da liberdade 

individual. Não se decreta nem se mantém prisão cautelar, sem que haja real 

necessidade de sua efetivação, sob pena de ofensa ao status libertatis daquele 

que a sofre. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício.

(HC 103.362/PI, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 

6.3.2012, DJe de public 23.11.2012.)

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de 

ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das 

medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério 

do Juízo de primeiro grau, incluindo, obrigatoriamente, a proibição de visitas ao 

seu companheiro no presídio.

Ressalvo a possibilidade de nova decretação da prisão, caso demonstrada 

sua necessidade.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

e ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Senhor Presidente, embora 

entenda as respeitáveis razões de Vossa Excelência e do Ministro Joel Paciornik, 

penso, tal como o Ministro Ribeiro Dantas, que a hipótese é de medida cautelar 

diversa da prisão, com a expressa proibição da paciente de frequentar ou de ter 

direito à visita ao estabelecimento prisional em comento. Não há notícia de 

reiteração ou de integração da paciente em organização criminosa, pelo menos 

isso não existe como argumento nos relatórios/votos de Vossas Excelências.

É verdade que já cheguei a acompanhar a tese em sentido contrário, por 

exemplo nos autos do HC 342.083/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, julgado em 2.2.2016, DJe 15.2.2016. Todavia, melhor refl etindo, passei 

a entender que, em tais situações, adequadas são outras medidas cautelares como 

comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justifi car 

atividades e, principalmente, proibição de realizar visitas, em unidade prisional, 

onde se encontrar o companheiro ou parente preso, decorrente, obviamente, 
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das próprias circunstâncias do caso (ausência de reiteração ou de participação 

signifi cativa em organização criminosa), o que justifi ca prevalecer a questão 

prática, de segurança pública, e individual (como proteção à própria paciente, 

preservando-a de novos pedidos), sobre a questão sentimental, ainda que 

relevante esta última (artigo 319, incisos I e II, do Código de Processo Penal).

Tenho para mim que esses fundamentos devem prevalecer, ao menos neste 

momento processual, porquanto demonstram que, a despeito da gravidade da 

conduta imputada à paciente (tentou ingressar em estabelecimento prisional 

com maconha para o parente/companheiro que se encontrava preso), a medida 

extrema não se mostra imprescindível para acautelar o caso.

Com efeito, “[...]. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de 

caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações 

de absoluta necessidade. A questão da decretabilidade ou da manutenção da 

prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos 

mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verifi cação concreta, em 

cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. 

Precedentes. [...]. (HC n. 128.615 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, 

Segunda Turma, julgado em 18.8.2015, publicado em 30.9.2015).

Nessa linha de raciocínio, deferi liminar, em situação análoga, nos autos do 

RHC n. 71.384-SP, publicada em 20.5.2016.

De igual forma, vale a pena conferir trecho de respeitável decisão do 

eminente Min. Néfi  Cordeiro, em pleito semelhante:

(...) O decreto de prisão aponta que a segregação cautelar em crime de tráfi co 

se torna imperiosa, principalmente no presente caso, em que praticado nas 

dependências de estabelecimento prisional, não só pela gravidade, mas também 

pela audácia com que este tipo de delito vem ocorrendo.

Entretanto, ao analisar as circunstâncias do caso, identifi ca-se que o decreto 

prisional nada fala acerca da existência de eventual histórico delitivo em desfavor 

da paciente, ou mesmo outras circunstâncias gravosas que pudessem justifi car 

a segregação, o que permite a conclusão de que revelam-se suficientes a 

determinação de medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, concedo o habeas corpus, para a soltura da paciente, 

determinando-se as seguintes medidas cautelares diversas de prisão: (a) 

apresentação a cada 2 (dois) meses, para verifi car a manutenção da inexistência 

de riscos ao processo e à sociedade; (b) ocupação lícita, de forma a garantir que 

a renda pessoal não provenha de crimes; (c) proibição de mudança de domicílio 

sem prévia autorização judicial, evitando-se riscos à aplicação da lei penal; e 
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(d) proibição de visitar o sentenciado Edson da Luz Santos no presídio e de 

ter contato pessoal com agentes envolvidos em atividades criminosas, como 

proteção contra a reiteração criminosa, ex vi do inc. XVIII do art. 34 do RISTJ. (HC n. 

349.479 - SP, decisão publicada em 20.4.2016)

Veja-se, igualmente: HC n. 360.307-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 

decisão publicada em 13.6.2016.

Portanto, vou acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente 

Ministro Ribeiro Dantas, pedindo a mais respeitosa vênia a Vossas Excelências.

HABEAS CORPUS N. 364.334-SC (2016/0196339-7)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Impetrante: Daniela Rech

Advogado: Daniela Rech - SC036478

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

Paciente: Robens Rech

EMENTA

Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Substitutivo de recurso. 

1. “Operação Patrola”. Fraude em licitações. Verbas públicas federais. 

Complementação da verba pelo Município. Convênios fi rmados entre 

União e Município. Controle de órgão federal. 2. Impossibilidade 

de considerar ilícita apenas a utilização da verba municipal. Cisão 

da rubrica inviável fática e juridicamente. Competência da Justiça 

Federal. Inteligência do Verbete n. 208/STJ. 3. Habeas corpus não 

conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento 

fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o 

conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para 

a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, 

tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em 

razão da existência de eventual coação ilegal. Precedentes.
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2. Cada processo licitatório fraudulento foi viabilizado por meio 

de convênio fi rmado entre a União e o Município de Tangará/SC, 

para a liberação de verbas federais a serem complementadas por verbas 

municipais, estando identifi cadas, no entanto, sob a mesma rubrica, 

com a fi nalidade de aquisição de maquinário pesado.

3. Não é possível considerar que o procedimento licitatório foi 

em parte escorreito, no que concerne à verba federal utilizada, e em 

parte fraudulento, no que se refere à verba municipal, considerando-

se que o valor do superfaturamento é proveniente exclusivamente do 

Município. Essa cisão não é viável no mundo fático muito menos no 

mundo jurídico, razão pela qual, havendo parcela de verba federal 

proveniente de convênio submetido a controle de órgão federal, todo o 

procedimento licitatório fraudulento passa a ser de interesse da Justiça 

Federal, conforme dispõe o Verbete n. 208 da Súmula desta Corte. 

Incidência também da Súmula 122/STJ. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para 

reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar os 

fatos narrados na inicial, cabendo ao Juízo competente o exame acerca 

do aproveitamento dos atos já praticados.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido e conceder “Habeas Corpus” de ofício, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel 

Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 27 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 4.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de habeas corpus, com 

pedido liminar, impetrado em favor de Robens Rech, apontando como autoridade 

coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
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Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 

2º, caput e § 4º, inciso II, e 6º, ambos da Lei n. 12.850/2013, no art. 90 da Lei 

n. 8.666/1993 e no art. 317 do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou 

prévio mandamus, alegando a incompetência da Justiça Estadual, uma vez que 

os recursos desviados nos processos licitatórios eram federais. A ordem foi 

parcialmente concedida, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl . 2.306):

Habeas corpus. Fraude à licitação e corrupção passiva praticado no contexto 

de organização criminosa. Ex-prefeito municipal. Prisão temporária convertida 

em preventiva. Almejado reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual. 

Recursos financeiros obtidos por meio de contrato de repasse entabulado 

com a União. Ação penal que não apura o desvio de verbas, mas a fraude nos 

procedimentos licitatórios. Inaplicabilidade, em tese, da Súmula 208 do Superior 

Tribunal de Justiça. Interesse da União não demonstrado. Necessária incursão na 

prova. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Prisão preventiva decretada 

para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Perecimento dos 

motivos invocados para a segregação cautelar. Paciente que não mais ocupa 

o cargo de prefeito municipal. Prova documental já colhida e juntada à ação 

principal. Situação atual que não evidencia o periculum libertatis. Substituição 

da constrição à liberdade por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem 

parcialmente concedida.

No presente mandamus, reitera a impetrante a incompetência da Justiça 

Estadual, porquanto, a seu ver, é manifesto o interesse da União, em virtude 

da existência de recursos federais, o que atrai a competência da Justiça Federal. 

Entende, assim, que a existência de recursos municipais nos convênios não 

descaracteriza a competência federal.

Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal. No mérito, pugna pelo 

reconhecimento da competência da Justiça Federal.

A liminar foi indeferida, às e-STJ fl s. 2.241/2.243, pela Vice-Presidente no 

exercício da Presidência, Ministra Laurita Vaz. As informações foram prestadas, 

às e-STJ fl s. 2.251/2.316 e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina 

protocolizou petição, às e-STJ fls. 2.321/2.376, pugnando pela denegação 

da ordem. Por fi m, manifestou-se o Ministério Público Federal, às e-STJ fl s. 

2.379/2.385, pela denegação da ordem, nos seguintes termos:

Processo Penal. Alegação de incompetência da Justiça Estadual para o 

processamento do feito. Emprego de verbas públicas federais. Revolvimento de 

provas. Inviabilidade na via do mandamus. 1. O impetrante pede o reconhecimento 

da competência da Justiça Federal para o processamento da Ação Penal n. 
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0000314-25.2016.8.24.0071, uma vez que nos processos licitatórios reputados 

como ilegais foram utilizadas recursos federais, o que levaria a competência para 

julgar e analisar os autos da Justiça Federal. 2. Na hipótese, não se evidencia, 

ao menos por ora, com a clareza necessária para a concessão de habeas corpus, 

comprovação cabal de que se trata de feito de competência da Justiça Federal, de 

forma que seria prematura e precipitada a adoção das providências pretendidas 

pelo impetrante, inexistindo óbice a ulterior apreciação, na via adequada. 3. 

Analisar o pedido da Defesa e, consequentemente, verifi car se há interesse da 

União, modifi cando o entendimento adotado na instância anterior, demandaria, 

necessariamente, o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, 

providência incabível em sede de habeas corpus. 4. De outro lado, a instrução 

deficiente do writ impede o exame direto acerca da competência da Justiça 

Federal para o processo e julgamento da ação penal em epígrafe. 5. Essa Corte 

Superior tem jurisprudência fi rme no sentido de que o rito do habeas corpus 

pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, 

de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão 

aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se 

desincumbiu a defesa. - Parecer pela denegação da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): A Primeira Turma 

do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem 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 eficácia do 

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 do recurso próprio.

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, analisando-se, dessa 

forma, o mérito da impetração, conforme determinado pelo Supremo Tribunal 

Federal.
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No presente mandamus, visa o impetrante, em síntese, demonstrar a 

incompetência da Justiça Estadual, em virtude da existência de recursos federais 

nas licitações fraudadas. Dessarte, necessário se faz, em um primeiro momento, 

aferir a efetiva existência de verba federal e, em um segundo momento, se 

referida situação revela o interesse da Justiça Federal.

No que concerne ao primeiro ponto, verifi co que a impetração aponta para 

a existência de recursos de origem federal nos processos licitatórios tidos por 

fraudados, afi rmando ser evidente referida situação ao menos em dois processos: 

Processo Licitatório n. 32/2010 (e-STJ fl . 920) e n. 57/2013 (e-STJ fl . 1.187).

No primeiro, consta do parecer contábil a previsão de R$ 243.750,00, 

estando disponível apenas R$ 95.000,00, uma vez que, “por tratar-se de recursos 

federais”, seria suplementado apenas após a liberação da dotação (e-STJ fl . 922). 

Consta, ainda, que o pagamento será efetuado mediante a liberação de recursos 

oriundos do Contrato de Repasse n. 0297730-99/2009/MAPA/CAIXA (e-STJ 

fl . 934).

No segundo, verifi ca-se que o pedido de abertura de processo licitatório 

para aquisição de 1 (um) trator de esteiras já apresenta como fonte de recurso 

convênio federal - SICONV Federal (e-STJ fl . 1.184). Observa-se, ainda, o 

próprio contrato de repasse, no qual consta a necessidade de prestar contas, o 

foro da Seção Judiciária de Santa Catarina (e-STJ fl . 1.185) e como recursos 

da União o valor de R$ 487.500,00 (e-STJ fl . 1.294). E tem-se, ademais, a 

Proposta n. 040993/2012 do sistema de gestão de convênios do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento, no qual consta igualmente o valor do 

repasse (e-STJ fl . 1.308).

O próprio Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em petição 

juntadas às e-STJ fl s. 2.321/2.333, afi rma que os recursos são federais (e-STJ fl . 

2.324):

Pertinente ao aduzido Procedimento Licitatório n. 23/2010 – Pregão Presencial 

n. 24/2010, inicialmente destaca-se que o número correto é 32/2010 (Fato 2 da 

denúncia). Os recursos provenientes para aquisição da escavadeira hidráulica são 

federais, na importância de RS 243.750,00, e municipais, essa última na forma de 

contrapartida, no valor de RS 266.250,00 - fl . 684 da ação penal (em anexo). No que 

se refere ao Procedimento n. 57/2013 - Pregão Presencial n. 48/2013 (Fato 14 da 

denúncia), ao contrário do que afi rma a impetrante, os recursos provenientes para 

aquisição do trator de esteiras são também federais, na quantia de RS 487.500,00, e 

municipais, no valor de RS 112.500,00, igualmente na forma de contrapartida - fl . 947 

da ação penal.
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No mesmo petitório, consta ainda que (2.321/2.333):

Importante salientar que não é atribuída aos réus, na ação penal originária, 

qualquer irregularidade na aplicação dos recursos federais, os quais, quando 

alicerçavam os procedimentos licitatórios, eram aplicados de forma totalmente 

correta e adequada. Como narrado na inicial, a organização criminosa fundou-se 

em mecanismos de fraudes em licitação e corrupção ativa e passiva a fi m de 

possibilitar o desvio das verbas municipais empregadas nas compras dos bens, 

em sua maioria das vezes, de forma isolada ou, em determinadas situações, como 

forma de contrapartida - como na presente hipótese. O caso dos autos deixa 

extremamente claro esse modus operandi da organização. Pertinente ao aduzido 

Procedimento Licitatório n. 23/2010 – Pregão Presencial n. 24/2010, inicialmente 

destaca-se que o número correto é 32/2010 (Fato 2 da denúncia). Os recursos 

provenientes para aquisição da escavadeira hidráulica são federais, na importância 

de RS 243.750,00, e municipais, essa última na forma de contrapartida, no valor de RS 

266.250,00 - fl . 684 da ação penal (em anexo). No que se refere ao Procedimento n. 

57/2013 - Pregão Presencial n. 48/2013 (Fato 14 da denúncia), ao contrário do que 

afi rma a impetrante, os recursos provenientes para aquisição do trator de esteiras são 

também federais, na quantia de RS 487.500,00, e municipais, no valor de RS 

112.500,00, igualmente na forma de contrapartida - fl . 947 da ação penal. Os valores 

da contrapartida municipal eram justamente o que possibilitavam o 

superfaturamento e o pagamento das vantagens ilícitas pelo grupo criminoso em 

favor do agente público, o paciente Robens Rech. De fato, era de seu conhecimento 

que as verbas federais aplicadas na compra das máquinas seriam fi scalizadas e 

auditadas pelos órgãos de controle competente, de modo que certamente em 

caso da sua malversação seriam as atividades ilícitas descobertas. In casu, 

percebe-se tal forma de atuação com nitidez. Como já demonstrado, parte dos 

recursos fi nanceiros usados na compra das máquinas referentes aos Processos 

Licitatórios n. 32/2010 e 57/2013 foram provenientes da União, decorrentes dos 

Contratos de Repasse de n. 0297730-99/2009/MAPA/CAIXA e 1002828-47-2012/M 

AP A/CAIXA (em anexo). Contudo, esses recursos federais foram usados 

adequadamente para o fi m que se destinavam: aquisição de máquinas para o 

Município (escavadeira hidráulica e trator de esteiras). Os documentos retirados 

do Portal de Convênios SICONV1 demonstram efetivamente que as contas 

prestadas pelo Município de Tangará das verbas federais foram devidamente 

aprovadas pelo órgão de controle: (...). Ao contrário do que alega a impetrante, a 

denúncia não trata de qualquer irregularidade na aplicação das verbas federais, as 

quais admite-se que foram devidamente empregadas ao fi m que se destinavam. 

Foi a contrapartida municipal - ou seja, a verba proveniente exclusivamente do 

Município de Tangará - utilizada para o superfaturamento e o pagamento da 

propina, de modo que os valores que retornaram ao bolso do agente corrupto 

foram os pertencentes ao Município de Tangará. Não houve e não relata a peça 

inicial qualquer prejuízo à União, mas sim exclusivamente ao ente público 

municipal. No caso dos procedimentos em pauta, os recursos iniciais foram 
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provenientes do PRODESA (Projeto de Apoio ao Desenvolvimento do Setor 

Agropecuário), que contém as seguintes regras: (...). O Município dc Tangará, com 

pouco mais de 8.000 habitantes, enquadra-se na primeira hipótese de 

contrapartida, ou seja, poderia oferecer os percentuais circunscritos entre 2% a 

4% ou mais “para viabilizar a execução das ações a serem desenvolvidas” (§ 3”). 

Percebe-se, contudo, que “para viabilizar a execução das ações (criminosas) a 

serem desenvolvidas”, o agente público municipal optou voluntariamente por dar 

contrapartidas financeiras em percentuais muito maiores, justamente para 

possibilitar o superfaturamento e o pagamento da propina. Para a compra da 

escavadeira hidráulica (Fato 2 da denúncia), que tinha valor de mercado dc 

aproximadamente RS 425.000,00 (quatrocentos c vinte e cinco mil reais) (cf. fl . 

1.738 da ação penal, p. 16 da denúncia), seria necessária a complemcntaçâo pelo 

Município de Tangará de não mais de RS 182.000,00 (cento e sessenta mil reais) 

(74,66%), já que a transferência voluntária do programa foi de RS 243.750,00 

(duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinqüenta reais). Não obstante, 

dilapidando os cofres municipais em mais de oitenta mil reais, o paciente optou 

por espontaneamente dar em contrapartida a quantia de RS 266.250,00 (duzentos 

e sessenta e seis mil duzentos e cinqüenta reais) (109,23%). E mais: parte desse 

recurso fi nanceiro municipal entregue a mais “voltou” justamente para benefício 

próprio do então Prefeito Municipal, que recebeu RS 25.000,00 (vinte e vinco mil 

reais) de propina para executar essa prática criminosa. O mesmo proceder deu-se 

para a compra do trator de esteira (Fato 14 da denúncia): com valor de mercado 

não ultrapassando RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) (cf. fl . 1.026, proposta 

New Holland, e fl . 1.772, ambos da ação penal, p. 50 da denúncia) e a transferência 

pelo programa de RS 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil reais), bastaria 

ao Município de Tangará aplicar o percentual próximo do mínimo legal de 2% de 

contrapartida (RS 9.750,00). Contudo, mais uma vez dissipando os cofres públicos 

municipais em aproximadamente cem mil reais, o administrador empregou a 

contrapartida de RS 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) (23,07%). E 

mais, dessa quantia graciosamente paga a mais, RS 30.000,00 (trinta mil reais) 

foram em benefício do paciente, pagos pela empresa na forma de propina. 

Percebe-se, portanto, que o Chefe do Poder Executivo Municipal, aquele que 

primordialmente deveria zelar pelo bem público, deliberadamente optou por 

fazer contrapartidas em percentuais muito maiores, justamente para assegurar 

“sobra” de valores e privilegiar interesses privados, conforme previamente 

ajustado: aos sócios e ao vendedor da empresa, com o direcionamento e 

superfaturamento; ao paciente, com o recebimento da vantagem ilícita pela 

consecução da trama criminosa. Do exposto, fi ca claro que a fraude à licitação e, 

posteriormente, as corrupções ativas e passivas tiveram por base a contrapartida 

municipal e não os recursos federais, os quais foram devidamente aplicados ao 

fi m que se destinavam. Evidente, portanto, o prejuízo ocasionado exclusivamente 

aos cofres do Município de Tangará. Com efeito, não há qualquer interesse da 

União no caso em comento apto a ensejar o deslocamento da competência tendo 

em vista que os valores transferidos foram aplicados adequadamente e os crimes 
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relacionam-se com a malversação da contrapartida feita pelo Município de 

Tangará de modo que não há qualquer fundamento jurídico para o deslocamento 

da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido: (...). Conforme já 

demonstrado, não houve imputaçâo na denúncia de qualquer malversação dos 

recursos federais que possibilitaram a licitação, contudo, ad argumentandum, a 

competência do Juízo Estadual da Comarca dc Tangará mostra-se evidente 

também cm razão da natureza dos crimes narrados na inicial. Não há qualquer 

referência na denúncia a desvio dc verbas federais, o que implicaria a tipifi cação 

nos crimes do art. Io, I c III, do Decreto Lei n. 201/1967 ou o crime de peculato 

previsto 110 Código Penal, fatos completamente estranhos à especie. As condutas 

descritas na inicial referem-se a fraudes cm licitações e corrupções ativa e passiva 

decorrentes dessas fraudes, situação completamente diversa da apropriação de 

verbas. Crimes que tutelam bens jurídicos diversos. A diferença entre as situações 

já foi, inclusive, debatida no Pretório Excelso, o qual posicionou-se claramente no 

sentido de que, nesses casos, mesmo havendo o controle de verbas por um órgão 

federal, não é fato sufi ciente para atrair a competência da Justiça Federal. Assim, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de habeas corpus, em caso 

diretamente relacionado a fraudes licitatórias, que o controle das verbas pelo 

Tribunal de Contas da União não é fato sufi ciente para atrair a competência da 

Justiça Federal para julgamento do processo. Observa-se: (...)

Dessarte, não há dúvidas sobre a utilização de verbas federais na aquisição 

de máquinas adquiridas por meio de processos licitatórios fraudulentos, as 

quais, inclusive, estavam submetidas à prestação de contas perante órgão de 

controle federal. Destaco que, em regra, estes são os dois requisitos que atraem 

a competência da Justiça Federal: a existência de verba federal e sua submissão a 

controle perante órgão federal, a denotar a ausência de incorporação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou dois verbetes 

sumulares esclarecedores:

Enunciado n. 208/STJ: compete a justiça federal processar e julgar prefeito 

municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

Enunciado n. 209/STJ: compete a justiça estadual processar e julgar prefeito 

por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

Nada obstante, embora o próprio Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina, o Magistrado de origem e o Tribunal local tenham considerado a 

efetiva utilização de verbas federais na aquisição das máquinas licitadas de 

forma fraudulenta, considerou-se não haver interesse da União no caso dos 

autos.
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O Magistrado de origem, ao refutar as preliminares apontadas pelo 

paciente na resposta à acusação, considerou que “quanto ao fato da existência 

de recursos federais nos processos tidos como fraudados, não há demonstração de 

qualquer interesse da União no caso em comento apto a ensejar o deslocamento 

da competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há que se falar 

nos autos em aplicação da Súmula n. 208 do Superior Tribunal de Justiça, 

porquanto, esta refere-se aos casos de desvio de verbas federais” (e-STJ fl . 2.232).

Considerou-se, ademais, “ser irrelevante a incorporação ou não dos valores 

da verba federal do convênio ao patrimônio público municipal para fi ns de 

defi nição da competência, pois não houve prejuízo à União, uma vez que os 

valores por ela repassados ao Município de Tangará – SC foram devidamente 

aplicados para os fi ns que se destinavam” (e-STJ fl . 2.233).

O Tribunal de origem, por seu turno, entendeu que (e-STJ fl . 2.310):

Inicialmente, impõe-se analisar a questão atinente à incompetência da justiça 

estadual para a apuração dos fatos e, por conseguinte, para a decretação da 

prisão cautelar. Segundo o impetrante, uma vez que nos processos licitatórios 

tidos por fraudulentos foram utilizados recursos federais para aquisição dos bens, 

a competência é da Justiça Federal, o que eiva de nulidade a decisão que decretou 

a segregação provisória do paciente. Baseia sua pretensão na Súmula 208 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o seguinte enunciado: “Compete à 

Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita 

à prestação de contas perante órgão federal”. Todavia, a situação retratada nos 

autos - pelo menos do que se depreende dos elementos pré-constituídos com 

a impetração - não se amolda àquela contemplada na Súmula 208, porquanto o 

procedimento criminal que resultou na prisão preventiva do paciente não apura 

propriamente o desvio de verbas, mas sim, investiga a formação de organização 

criminosa formada com intuito de fraudar procedimentos licitatórios e receber 

vantagens ilícitas. Assim, a origem dos recursos subjaz à conduta criminosa, não 

sendo determinante para fi rmar a competência para processamento e julgamento 

do feito. E, ainda que assim não fosse, não é o habeas corpus a via processual 

adequada para discutir a questão da competência, quando esta demandar exame 

acurado de elementos de prova, tal como no caso dos autos, em que o interesse 

da União não pode ser aferido sem análise pormenorizada da prova documental 

carreada à ação principal.

Já o Ministério Público do Estado assevera que “não há qualquer interesse 

da União no caso em comento apto a ensejar o deslocamento da competência 

tendo em vista que os valores transferidos foram aplicados adequadamente 

e os crimes relacionam-se com a malversação da contrapartida feita pelo 
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Município de Tangará de modo que não há qualquer fundamento jurídico para 

o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (e-STJ fl s. 2.328/2.329).

Contudo, analisando detidamente os autos e, principalmente, todas as 

alegações apresentadas, não me parece possível afi rmar que parte do dinheiro 

foi utilizada corretamente e outra parte não. De fato, cada processo licitatório 

foi viabilizado por meio de convênio fi rmado entre a União e o Município de 

Tangará/SC, para a liberação de verbas federais a serem complementadas por 

verbas municipais, estando identifi cadas, no entanto, sob a mesma rubrica, com 

a fi nalidade de aquisição de maquinário pesado.

Assim, não seria possível considerar que o procedimento licitatório foi 

em parte escorreito, no que concerne à verba federal utilizada, e em parte 

fraudulento, no que se refere à verba municipal, considerando-se que o valor do 

superfaturamento é proveniente exclusivamente do Município. Essa cisão não é 

possível no mundo fático muito menos no mundo jurídico, razão pela qual tem-

se que havendo parcela de verba federal proveniente de convênio submetido a 

controle de órgão federal, todo o procedimento licitatório fraudulento passa a 

ser de interesse da Justiça Federal.

Quanto à literalidade dos Verbetes Sumulares n. 208 e 209 desta Corte, 

os quais falam em desvio de verbas públicas, importante destacar que se trata 

de comando meramente exemplifi cativo, o qual deve ser estendido a todos os 

delitos envolvendo dinheiro público proveniente de recursos da União. Como 

é cediço, o inciso IV do art. 109 da Constituição Federal atribui à Justiça 

Federal a competência para processar e julgar “as infrações penais praticadas 

em detrimento de bens, serviços ou interesses da União”. Os verbetes apenas 

elucidam que a verba incorporada deixa de ser do interesse da União.

Ademais, não é o tipo penal imputado que revela o interesse da União. 

Com efeito, o fato de a denúncia não imputar ao paciente os crimes tipifi cados 

no Decreto-Lei n. 201/1967, não revela, por si só, a ausência de competência 

da Justiça Federal, uma vez que esta se estabelece não em razão do tipo penal 

imputado, mas sim em virtude da utilização indevida utilização de recursos da 

União, o que pode ocorrer em inúmeros tipos penais.

Outrossim, como é de conhecimento, o réu se defende dos fatos e na da 

imputação jurídica, a qual nem ao menos vincula o Magistrado, que por ocasião 

da sentença pode proceder à correção do tipo penal por meio do instituto da 

emendatio libelli. Dessarte, inviável afi rmar que a capitulação apresentada na 

denúncia, por si só, vincula o estabelecimento da competência, devendo, na 
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hipótese, aferir-se os requisitos constitucionais para se fi rmar a existência de 

interesse da união apto a fi rmar a competência da Justiça Federal.

Assim, cuidando-se de crime de fraude à licitação, na qual estava envolvida 

parcela de verba federal obtida por meio de convênio, não incorporada, haja 

vista a submissão a controle de órgão federal, fi ca clara a existência de interesse 

da União. Portanto, diversamente do que afi rmado pelo Tribunal local tem-se 

que a origem dos recursos é sim determinante para fi rmar a competência para 

processamento e julgamento do feito.

Por oportuno, confi ra-se julgado noticiado no Informativo n. 397 do 

Superior Tribunal de Justiça:

Crimes conexos. Competência federal. Trata-se de paciente que, juntamente com 

outros 17, está sendo acusada de fraudar licitações públicas realizadas com recursos 

federais oriundos de convênios firmados entre municípios, órgãos e autarquias 

federais (MEC e FNDE). Irresignada com o recebimento da denúncia e com a 

prisão cautelar, sustenta a nulidade da ação penal, inclusive por incompetência 

do juízo processante, uma vez que os recursos são federais e ainda alvo de 

inquérito na Polícia Federal, por incidirem as Súmulas n. 208 e 122 deste Superior 

Tribunal. Isso posto, inicialmente, o Min. Relator reconheceu que o mandamus 

impetrado no Tribunal de origem perdeu seu objeto no que concerne à análise 

dos fundamentos da prisão preventiva, tendo em vista sua revogação pelo juízo 

de primeiro grau. Dessa forma, a ordem foi conhecida somente em parte, em 

razão da incompetência absoluta do juízo processante, pois, no caso, os recursos 

tem realmente origem federal (Súm. n. 208-STJ) e o fato de a exordial acusatória 

imputar também crimes de competência estadual em razão da conexão não 

afasta a competência do Juízo Federal (Súm. n. 122-STJ). Com esse entendimento, 

a Turma conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus e, nessa parte, 

concedeu-a para declarar a nulidade de todos os atos decisórios proferidos na 

ação penal, devendo as peças ser remetidas ao juízo federal competente. HC 

97.457-PE, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 2.6.2009.

No mesmo sentido, colaciono julgados da Terceira Seção desta Corte:

Confl ito negativo de competência. Furto de objetos provenientes do Programa 

Federal de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (PRODEEM). 

Bens titularizados pela União e não incorporados ao patrimônio municipal. 

Impossibilidade de aplicação analógica da Súmula n. 209/STJ. Confl ito conhecido, 

para declarar a competência do Juízo Federal de Picos/PI (suscitante). 1. Caso em 

que, em tese, foram furtadas 04 placas de energia solar, 02 baterias, 01 inversor 

e 01 estabilizador, todos instalados em unidade escolar de Baixio dos Procópios, 

Município de Caridade do Piauí/PI. 2. Segundo informações prestadas pelo 

Ministério de Minas e Energia, o Convênio fi rmado entre União e Estado terá 
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vigência até 31.12.2014 e “à época das instalações dos sistemas fotovoltaicos 

não houve a transferência da titularidade, de forma a permanecerem como bens 

da União”. Assim, no caso é impossível a aplicação analógica da Súmula n. 209 

desta Corte Superior, muito clara em condicionar que os recursos desviados 

tenham sido incorporados ao patrimônio municipal, tratando-se, ao revés, de 

infração penal praticada em detrimento de bens da União (art. 109, inciso IV, da 

Constituição da República). 3. Confl ito de competência conhecido para, na linha 

da argumentação do parecer ministerial, declarar competente o Juízo Federal 

de Picos/PI (suscitante). (CC 127.149/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, 

julgado em 13.11.2013, DJe 20.11.2013).

Agravo regimental. Conflito negativo de competência. Tribunal Federal da 1ª 

Região e Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Desvio de recursos. Repasse 

de verbas federais mediante convênio com ente estadual. Crimes de estelionato, 

de peculato, contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro. Investigado que 

não mais ocupa cargo de prefeito. Pleito pelo prejuízo do confl ito. Justiça Federal 

versus Justiça Estadual. Juízo natural. Necessidade de se dirimir quaisquer dúvidas. 

Jurisprudência sedimentada sobre a questão. Economia e celeridade processuais. 

Declaração da competência da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima. 1 - 

Os indícios do desvio de dinheiro público, oriundo do repasse de verbas federais 

mediante convênio com o Estado de Roraima, apontam para a prática de crimes 

de estelionato, de peculato, contra a ordem tributária e de lavagem dinheiro, 

cujo investigado, então prefeito do Município de Iracema/RR, não mais fi gura 

como autoridade detentora de foro especial por prerrogativa de função, o que 

ensejaria a prejudicialidade deste confl ito de competência. 2 - Contudo, com 

o fi m de dirimir quaisquer dúvidas acerca da controvérsia e em atendimento 

aos princípios da economia e da celeridade processual - o incidente tramita 

desde 2007 e há a possibilidade de arguição de novo confl ito pelas mesmas 

razões -, impõe-se afastar a prejudicialidade alegada. 3 - Acerca do assunto, a 

orientação desta Corte é no sentido de que compete à Justiça Federal a apuração 

de malversação de verbas federais repassadas mediante convênio a ente estadual, 

tendo em vista a confi guração de interesse da União, nos termos do art. 109, inciso 

IV, da CF. 4 - Na espécie, os elementos colhidos na operação da Polícia Federal, 

denominada “Praga do Egito”, informam que, além do suposto locupletamento 

dos indiciados em detrimento de recursos do Estado, verbas federais oriundas 

de convênio entre o ente estatal e a União eram depositadas na conta única 

do Estado de Roraima, com o fim de pagamento de funcionários fantasmas 

“contratados” pelo governo, o que demonstra o efetivo prejuízo da União a atrair a 

competência da Justiça Federal - já teria sido apurado o desvio da quantia mínima 

de R$ 644.016,07 provenientes dos cofres federais. 5 - Tal deslinde é reforçado 

pelo envio à Justiça Federal de 1ª instância da ação penal originária (AP n. 320, 

rel. Min. Paulo Gallotti), na qual fi gura como denunciado o então Governador 

do Estado de Roraima, Francisco Flamarion Portela, juntamente com Bernardino 

Alves Cirqueira e Elândia Gomes Araújo, ora indiciados, tendo em vista o fi m 
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do mandato eletivo daquele. 6 - Não é inédita a declaração da competência de 

um juízo que não fi gura como um dos nomeados no confl ito, cumprindo a esta 

Corte o mister de indicar a autoridade competente, em atendimento ao Princípio 

do Juiz Natural (CF, art. 5º, LIII). (Precedentes da Seção). 7 - Agravo regimental 

desprovido. Confl ito conhecido para fi xar a competência da Justiça Federal, no 

caso, a 2ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, juízo onde inicialmente tramitou 

o feito. (AgRg no CC 92.791/RR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, 

julgado em 23.10.2013, DJe 19.11.2013).

Por oportuno, colaciono, ainda, julgados da Quinta e Sexta Turmas:

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Fraude à licitação, 

falsidade ideológica e quadrilha. Operação Fratelli. Competência para 

processamento e julgamento do feito. Convênio celebrado entre Ministério do 

Turismo e Município. Prestação de contas perante a União. Imprescindibilidade. 

Competência da Justiça Federal. Ocorrência. Recurso desprovido. 1. Em 

convênio para repasse de verbas celebrado entre o Município de Auriflama e a 

União, intermediado pelo Ministério do Turismo, que foi representado pela Caixa 

Econômica Federal, é de ver que nas cláusulas contratuais estabeleceu-se a 

imprescindibilidade da prestação de contas do município para a União, bem como 

da análise da Administração Pública Federal do material enviado pelo outro ente 

da federação. 2. A prestação de contas perante o Tribunal de Contas de São 

Paulo não afasta a necessidade, outrossim, de se explicitar as despesas perante 

o Ministério do Turismo, ou outros órgãos de controle da União, nos termos 

das cláusulas pactuadas, o que enseja a competência da Justiça federal para o 

processamento e julgamento de feito criminal, no qual se aponta a conduta, em 

tese, de acarretar prejuízo ao erário. Súmula n. 208 desta Corte e precedentes dos 

Tribunais Superiores. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC 40.611/SP, Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 8.10.2013, DJe 

29.10.2013).

Habeas corpus. Prefeita municipal. Denúncia. Art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 

n. 201/1967 e art. 89 da Lei n. 8.666/1993. Apuração de malversação de verbas 

públicas. Convênio. Ministério da Saúde. Fiscalização do Tribunal de Contas da 

União. Incidência da Súmula n. 208 do STJ. Competência do TRF da 1ª Região. Ordem 

denegada. 1. A denúncia imputa à prefeita a malversação de verbas públicas 

federais, repassadas à Prefeitura por intermédio de convênio, assinado entre o 

Fundo Nacional de Saúde e a Municipalidade, sujeito à prestação de contas ao 

Tribunal de Contas da União e sob fi scalização do Ministério da Saúde, que é 

responsável por apurar a correta utilização do dinheiro repassado, bem como 

o desenvolvimento da ação social. 2. Evidente interesse da União em apurar 

os possíveis crimes praticados pela prefeita municipal, nos termos do Verbete 

Sumular n. 208 do STJ, in verbis: “Compete à Justiça Federal processar e julgar 

Prefeito Municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante 
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órgão federal.” Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem denegada. 

(HC 107.753/MA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16.3.2010, 

DJe 12.4.2010).

Criminal. REsp. Crime de responsabilidade. Prefeito municipal. Notifi cação. Defesa 

prévia. Não apresentação. Omissão causada pela defesa. Ausência de nulidade. 

Extinção de punibilidade. Inocorrência. Não abrangência do delito em questão. 

Malversação de verbas públicas oriundas de convênios fi rmados com entes federais. 

Sujeição das contas ao TCU. Competência da Justiça Federal. Recurso parcialmente 

conhecido e provido em parte. I. Não se declara nulidade no presente caso em 

que o denunciado foi devidamente notifi cado para apresentação de resposta 

escrita, nos termos da Lei n. 8.038/1990, tendo permanecido inerte. II. Incabível a 

aplicação do disposto no art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003 no presente caso, cuja 

redação é clara ao referir as hipóteses de extinção da punibilidade, abrangendo 

tão-somente os delitos ali especifi cados. III. Cuidando-se de processo em que 

existe o envolvimento de prefeito municipal em possível crime de malversação 

de verbas federais, oriundas de convênios fi rmados com entes federais - sujeitas 

à fi scalização de órgãos federais e à prestação de contas ao Tribunal de Contas da 

União -, sobressai a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento 

do feito. Inteligência da Súm. n. 208 desta Corte. IV. Recurso parcialmente 

conhecido e provido em parte. (REsp 613.462/PI, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 2.2.2006, DJ 6.3.2006, p. 428)

Habeas corpus. Ex-prefeito municipal denunciado por violação do artigo 1º, 

inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967 e do artigo 90 da Lei n. 8.666/1993. Malversação 

de verba pública federal. Competência da Justiça Federal. 1 - É da competência da 

Justiça Federal o julgamento de ex-Prefeito Municipal acusado de malversação 

de verba pública federal sujeita à fi scalização do Tribunal de Contas da União. 2 - 

Habeas corpus concedido. (HC 28.292/PR, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, 

julgado em 20.9.2005, DJ 17.10.2005, p. 353).

Registre-se, outrossim, que o fato de as contas prestadas pelo Município 

de Tangará/SC, sobre as verbas federais, terem sido aprovadas pelo órgão de 

controle não elide, como é cediço, a prática dos delitos imputados ao paciente, 

uma vez que as instâncias são independentes. Assim, da mesma forma que a 

conclusão do Tribunal de Contas não interfere na ação penal, não é possível 

afi rmar que referida aprovação denota que as licitações fraudulentas só o são na 

parte que se utilizou a verba municipal.

A propósito:

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Descabimento. Competência 

das Cortes Superiores. Matéria de direito estrito. Modificação de entendimento 
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deste Tribunal, em consonância com a Suprema Corte. Dispensa de licitação fora 

das hipóteses legais. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa não-

evidenciada de plano. Análise sobre a materialidade do delito que não pode ser feita 

na via eleita. Defesa preliminar prevista no art. 514 do Código de Processo Penal. 

Desnecessidade. Precedentes. Ausência de ilegalidade fl agrante que, eventualmente, 

pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus não conhecido. 1. 

(...). 4. O fato de o Tribunal de Contas aprovar as contas a ele submetidas, embora 

possa ser considerado em favor do Paciente, não obsta, diante do princípio 

da independência entre as instâncias administrativa e penal, a persecução 

penal promovida pelo Ministério Público, quando não se evidencia, estreme 

de dúvidas, a inocência do acusado. 5. A tese defensiva de falta de justa causa 

para a ação penal pela inexistência de malversação das verbas demanda 

minucioso exame do conjunto fático e probatório, que deve ser feito pelo Juízo 

ordinário, durante a instrução criminal contraditória. Afi nal, quando a versão de 

inocência apresentada é contraposta por elementos indiciários apresentados 

pela acusação, incabível o deslinde da controvérsia na via estreita do habeas 

corpus. 6. (...). (HC 218.663/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

13.11.2012, DJe 23.11.2012).

Por fi m, destaco que os precedentes trazidos pelo Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina, em sua petição de e-STJ fl s. 2.321/2.333, não se 

aplicam ao caso dos presentes autos. De fato, no que concerne ao CC 109.103/

CE, observo que a celeuma diz respeito à competência para julgar ação de 

improbidade e não ação penal. No que se refere aos precedentes do Supremo 

Tribunal Federal, verifi co que se considerou não ter fi cado demonstrado o 

envolvimento de bem, serviço ou interesse direto da União, situação diversa da 

trazida nos presentes autos.

De fato, encontrando-se o repasse de verba federal vinculado ao objeto do 

convênio, cuja aplicação está sujeita à fi scalização do ente federal, a respectiva 

ação penal compete à Justiça Federal, na esteira do disposto na súmula 208/STJ, 

in verbis: “Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por 

desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal”.

No mais, incide o Verbete Sumular 122/STJ, in verbis: “compete à Justiça 

Federal o processo e o 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”.

Ante o exposto, não conheço do mandamus. Porém, concedo a ordem de 

ofício, para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar 
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os fatos narrados na inicial, cabendo ao Juízo competente o exame acerca do 

aproveitamento dos atos já praticados.

É como voto.

HABEAS CORPUS N. 364.583-SP (2016/0197816-8)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Elton Carlos de Almeida

Advogado: Elton Carlos de Almeida - SP241023

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Paciente: Murilo Henrique de Goes Silva (preso)

EMENTA

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso 

ordinário cabível. Impossibilidade. Tráfi co de entorpecentes. Prisão 

em flagrante convertida em preventiva. Reduzida quantidade de 

droga apreendida. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares 

alternativas. Adequação e suficiência. Coação ilegal em parte 

demonstrada. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício.

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

originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento 

que foi aqui adotado, ressalvados os casos de fl agrante ilegalidade, 

quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

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

preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, 

a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é 

proporcional ao gravame resultante de eventual condenação.

3. A prisão preventiva somente será determinada quando não 

for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando 

realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que 

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

282, § 6º, do CPP.
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4. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, mostra-

se devida e sufi ciente a imposição de medidas cautelares alternativas, 

dada a apreensão de reduzida quantidade de estupefaciente e a 

primariedade do agente.

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

de ofício, para substituir a cautelar da prisão pelas medidas alternativas 

previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

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

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

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

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

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan 

Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 4 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 13.10.2016

RELATÓRIO

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

impetrado em favor de Murilo Henrique de Goes Silva contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem visada 

no Writ de n. 2109844-89.2016.8.26.0000, mantendo a segregação cautelar do 

paciente, nos autos da ação penal em que restou denunciado pela prática do 

crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal sob o 

argumento de que a decisão que ordenou a prisão preventiva do paciente é 

carente de fundamentação concreta, porquanto embasada na gravidade em 

abstrato do delito, em tese, cometido, reputando ausentes os requisitos da 

medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e malferindo o art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal.
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Pondera que não caberia ao Tribunal de origem lançar novos fundamentos 

a fi m de justifi car a imposição da medida extrema.

Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência 

fi xa, trabalho lícito e família constituída, predicados que lhe autorizariam a 

responder solto ao processo.

Aduz, outrossim, que as “únicas supostas provas (indícios) utilizadas 

pela acusação até o presente momento e que serviram para “fundamentar” a 

Decretação e Manutenção da Prisão Preventiva se referem ao mérito, tratam se 

de supostas denúncias e investigações sem comprovação nos autos” (e-STJ fl s. 

17).

Afi rma que não teria sido demonstrado, com base em elementos concretos, 

como a liberdade do acusado poderia oferecer risco à ordem pública, ao bom 

andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Defende, outrossim, que seria desproporcional a manutenção da segregação 

cautelar do acusado, uma vez que, em caso de eventual condenação, haveria a 

possibilidade de fi xação de regime inicial menos gravoso.

Argumenta, por fi m, a excepcionalidade da medida extrema, enfatizando 

que o paciente faria jus a substituição da preventiva por medidas cautelares 

descritas no art. 319 do CPP, preferencialmente, aquela consistente no 

comparecimento periódico em Juízo.

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

fosse deferida a liberdade provisória ao paciente, concedendo-lhe o direito de 

responder solto a presente ação penal, expedindo-se, em seu favor, o competente 

alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Solicitadas informações, estas foram devidamente prestadas.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e, 

caso conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Inicialmente, deve-se destacar que o 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 109.956/PR, buscando dar 
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efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea “a” da Constituição 

Federal, e dos artigos 30 a 32 da Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir 

o manejo do habeas corpus originário perante aquela Corte em substituição 

ao recurso ordinário cabível, entendimento que passou ser adotado por este 

Superior Tribunal de Justiça, a fi m de que fosse restabelecida a organicidade da 

prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção.

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

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

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

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

qual não merece conhecimento.

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

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

ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

Dos elementos que instruem os autos, infere-se que o paciente foi 

preso em fl agrante no dia 16.3.2016, convertida a segregação em preventiva, 

restando denunciado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 

11.343/2006, porque tinha em depósito e trazia consigo, para o fornecimento 

a consumo de terceiros, 25 pinos contendo cocaína, pesando aproximadamente 

30,09g (trinta gramas e nove miligramas).

Quanto aos fatos, narra a denúncia o seguinte:

É dos autos que, na data supra, os policiais militares Michel Giroldo e Luiz 

Eduardo Ferreira da Silva, enquanto realizavam patrulhamento de rotina, 

avistaram o indiciado que, ao avistá-los, demonstrou certa insegurança.

Diante disso, os milicianos acharam por bem abordá-lo, e consigo encontraram 

a quantia de 22 (vinte e dois) pinos contendo cocaína (fl s. 10). Ato contínuo, em 

sua residência, localizaram mais três pinos cheios e oito vazios.

Questionado, Murilo afirmou que havia consumido alguns, dos ilícitos, e 

pretendia vender o restante (fl s. 07).

Laudo pericial de constatação de entorpecente a fl s. 17 (provisório). (e-STJ fl s. 

30)

Verifi ca-se que, em 17.3.2016, o Juízo singular converteu em preventiva 

a prisão em fl agrante do paciente, notadamente a bem da ordem pública, dada 

a gravidade concreta da conduta perpetrada, enfatizando que “foi apreendida 

certa quantidade de cocaína, na forma de 25 (vinte e cinco) porções dispostas 
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individualmente em pinos, na forma usual pela qual são comercializadas por 

trafi cantes, de forma a demonstrar, “a priori”, aliado aos depoimentos prestados 

pelos policiais militares e da própria confi ssão espontânea do autuado, de que o 

entorpecente apreendido seria destinado à trafi cância” (e-STJ fl s. 43).

Por fi m, ponderou-se no referido decisum, que “dada a natureza hedionda 

da conduta do indiciado que será apurada nos autos principais, verifi ca-se que 

se mostram insufi cientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não 

impedirão, como de fato não impede, que este continue, uma vez afastada a sua 

prisão, de manter a atividade do tráfi co de drogas [...]” (e-STJ fl s. 43)

Formulados pedidos sucessivos de liberdade provisória, tem-se que os 

pleitos restaram indeferidos, por considerar o Togado que persistiam os motivos 

que ensejaram o decreto originário da preventiva (e-STJ fl s. 99 e 103).

Inconformada, a defesa ingressou com remédio constitucional perante o 

Tribunal de origem que, denegou a ordem, mantendo a constrição processual 

a bem da ordem pública, vulnerada diante gravidade concreta da conduta 

perpetrada, da qual entendeu ser possível presumir a periculosidade social do 

réu, enfatizando também a necessidade de preservar “a instrução criminal e a 

aplicação da lei penal” (e-STJ fl s. 48).

Por fi m, no que tange à aventada desproporcionalidade do encarceramento 

antecipado enfatizou que “não procede a alegação de que [...] caso condenado, o 

paciente fará jus a regime prisional mais brando, vez que este não é o momento 

adequado para verifi car a natureza das penas e de eventuais benefícios aos quais 

ele, em tese, teria direito, pois o habeas corpus não se presta a analisar questão que 

depende de prova complexa” (e-STJ fl s. 49).

Delineado o contexto processual, passa-se à análise dos fundamentos 

invocados neste reclamo.

Não desprezando a gravidade da acusação lançada contra o paciente, 

necessário observar que a prisão cautelar é a última medida a ser ordenada pelo 

magistrado para assegurar o processo e a ordem pública e social, após a edição e 

entrada em vigor da Lei n. 12.403/2011.

E, na espécie, evidencia-se que as circunstâncias do caso autorizam a 

conclusão pela sufi ciência da imposição das medidas cautelares alternativas 

à prisão, uma vez que o denunciado foi preso em fl agrante delito na posse 

de reduzida quantidade de material tóxico - 25 (vinte cinco) pinos, contendo 

aproximadamente 30,9 g (trinta gramas e nove decigramas) de cocaína -, ou seja, a 
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potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das 

mais elevadas.

Ademais, ao que consta dos autos, o agente é primário, predicado que 

corrobora a conclusão pela desproporcionalidade de sua manutenção no cárcere 

preventivamente.

Com efeito, a Lei n. 12.403/2011, modifi cando o art. 282, § 6º, do Código 

de Processo Penal, dispôs que: “A prisão preventiva será determinada quando não 

for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada 

somente em último caso, quando realmente mostre-se necessária e adequada 

às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, 

totalmente favoráveis, como visto.

A propósito é a lição de EUGENIO PACELLI OLIVEIRA e 

DOUGLAS FISCHER, em comentários ao art. 282 do CPP:

A nova legislação que, no ponto, se alinha ao modelo português e ao italiano, 

prevê diversas medidas cautelares diversas da prisão, reservando a esta última 

um papel, não só secundário, mas condicionado à indispensabilidade da medida, 

em dupla perspectiva, a saber, (a) a proporcionalidade e adequação, a serem 

aferidas segundo a gravidade do crime, as circunstâncias do fato (meios e modo 

de execução), e, ainda as condições pessoais do agente; e (b) a necessidade, a 

ser buscada em relação ao grau de risco à instrumentalidade (conveniência da 

investigação ou da instrução) do processo ou à garantia da ordem pública e/

ou econômica, a partir de fatos e circunstâncias concretas que possam justifi car 

a segregação provisória. (Comentários ao código de processo penal e sua 

jurisprudência. 4ª ed. rev. e atual. até dezembro de 2011. São Paulo: Atlas, 2012, 

p. 541)

De se destacar que, condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo 

garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, 

quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares 

diversas, proporcionais, adequadas e sufi cientes ao fi m a que se propõem, como 

ocorre na espécie.

A propósito, da jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, pode-se 

colacionar o seguinte excerto da ementa do HC 244.825/AM, da relatoria da 

Exma. Sra. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 22.10.2013, em que se 

afi rmou o seguinte:
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[...]

II - A imposição de cautelas processuais, inclusive da prisão preventiva, requer 

análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282, do CPP, 

observando-se, ainda, por força do princípio da homogeneidade, se a constrição 

tencionada é proporcional ao gravame resultante da provável condenação 

ulterior.

III - A prisão preventiva, porquanto residual em relação às demais cautelares, 

somente poderá ser admitida, em lugar da liberdade provisória combinada, ou 

não, a medida restritiva de direitos, em face da seguinte conjuntura: a) o caso 

deve enquadrar-se em uma das hipóteses do art. 313, caput e parágrafo único, do 

CPP, afastadas as excludentes de ilicitude do art. 314, do mesmo diploma legal, 

b) vislumbre-se a probabilidade de condenação fi nal à prisão, a ser cumprida 

inicialmente em regime fechado; c) presentes o fumus comissi delicti e o periculum 

libertatis, a imposição de cautela alternativa, ou de uma combinação delas, não 

satisfaça o binômio necessidade/adequação, ou tenha o Acusado descumprido 

alguma delas. Precedentes desta Corte.

[...]

Ora, na hipótese dos autos, as condições pessoais favoráveis do 

agente, surpreendido na posse de pequena quantidade de material tóxico - 

particularidades que não podem ser desconsideradas pelo julgador, mormente 

em se tratando do direito à liberdade - indicam a sufi ciência e adequação das 

cautelares alternativas, menos gravosas, para alcançar os fi ns acautelatórios 

pretendidos.

Nesse contexto, e apresentando-se as medidas cautelares diversas mais 

favoráveis em relação à decretação da prisão e, diante das peculiaridades do caso 

concreto, mostra-se necessária, adequada e sufi ciente a imposição das previstas 

nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições 

fi xadas pelo juiz, para informar e justifi car atividades), IV (proibição de ausentar-

se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 

investigação ou instrução), e V (recolhimento domiciliar no período noturno e 

nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho 

fi xos), todos do art. 319 do CPP.

Merece registro, por fim, que o descumprimento das condições aqui 

impostas poderá gerar nova decretação da prisão preventiva, de acordo com o 

previsto no art. 282, § 4º, do CPP.

Diante do exposto, por se afi gurar manifestamente incabível, não se conhece 

do habeas corpus substitutivo, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, nos termos 
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do art. 654, § 2º, do CPP, para substituir a cautelar da prisão pelas medidas 

alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 45.614-RJ (2014/0040412-2)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Sabrina Harrouche Garcia

Advogados: Fernando Augusto Henriques Fernandes e outro(s)

Ricardo Sidi Machado da Silva

Andre Luiz Hespanhol Tavares

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso em habeas corpus. 1. Posse 

de arma de fogo de uso permitido. Art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 

Arma registrada em nome do ex-marido falecido. Necessidade de 

regularização sob pena de sanções penais. Art. 67, § 3º, do Dec. n. 

5.123/2004. Recorrente que se tornou curadora do artefato. 2. Ausência 

de elemento subjetivo. Mero ilícito administrativo. Atipicidade penal. 

3. Recurso em habeas corpus provido, para trancar a ação penal.

1. Após a morte do ex-marido, a recorrente se tornou curadora 

da arma, uma vez que esta permaneceu em sua posse, razão pela 

qual deveria ter observado a regra trazida no art. 67 do Decreto n. 

5.123/2004, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, com 

relação à regularização da posse, sob pena de serem aplicadas as 

sanções penais cabíveis. Contudo, a norma em tela deve ser aplicada 

com parcimônia, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem 

considerado que a arma com registro vencido não atrai o tipo penal 

em face do proprietário. Assim, nessa linha de raciocínio e com 

muito mais razão, deve ser abrandada a situação daquele que, com 
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o falecimento do proprietário, passa a ter a posse do artefato, sem 

nem sequer possuir familiaridade com o objeto, deixando, assim, de 

observar a necessidade de regulamentação da arma que já se encontra 

registrada.

2. O fato de a recorrente não ser a proprietária, mas apenas a 

curadora da arma, que estava devidamente registrada e com porte em 

nome de seu ex-marido falecido, não pode possuir lesividade maior 

do que a do proprietário que deixa de renovar seu registro. Com 

efeito, se o proprietário, que possui maior conhecimento das regras 

que regem a posse e o porte de arma de fogo, comete mero ilícito 

administrativo, não vejo como imputar o elemento subjetivo da posse 

ilegal de arma de fogo a pessoa que se torna curadora da arma em 

virtude da morte do proprietário, deixando de regularizá-la. Nesse 

contexto, diante da existência do certifi cado de registro de arma e da 

autorização para porte de arma em nome do falecido ex-marido da 

recorrente, possibilitando, assim, o controle de sua circulação, tem-se 

que o fato de a curadora da arma não tê-la regularizado após a morte 

do proprietário deve ser considerado igualmente mera irregularidade 

administrativa, porquanto não se vislumbra o elemento subjetivo do 

tipo nem a vulneração ao bem jurídico tutelado.

3. Recurso em habeas corpus provido, para reconhecer a atipicidade 

da conduta imputada à recorrente e determinar o trancamento da 

Ação Penal n. 0068135-11.2013.8.19.0000.

ACÓRDÃO

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

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

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

Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e 

Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 29.8.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso em habeas 

corpus, com pedido liminar, interposto em favor de Sabrina Harrouche Garcia 

Souza contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Consta dos autos que, em virtude de medida de busca e apreensão 

decretada contra a fi lha da recorrente – que há 10 (dez) anos não mais residia 

com a mãe –, foi realizada diligência em sua residência, sendo-lhe perguntado 

se possuía alguma arma, ao que apresentou uma pistola que pertencera a seu 

falecido ex-marido.

Em razão dos fatos narrados, foi denunciada como incursa no art. 12 

da Lei n. 10.826/2003, sendo benefi ciada com a suspensão condicional do 

processo. Contudo, entende ser atípica a conduta que lhe é imputada, razão pela 

qual impetrou prévio mandamus perante o Tribunal de origem, cuja ordem foi 

denegada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl s. 79/80):

Habeas corpus. Delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 

Artigo 12 da Lei n. 10.826/2003. Impetrantes que se in- surgem contra o recebimento 

da denúncia e requerem, por consequência, a anulação de todo o feito, inclusive 

da decisão homologatória da suspensão condicional do processo. Sobreveio à 

impetração novo writ, com identidade de partes, objeto e causa de pedir. Ordem 

denegada em re- lação ao primeiro habeas corpus. Processo extinto sem resolução 

de mérito, no tocante à segunda ação. 1. O habeas corpus não se afi gura como 

a via adequada para o exame de questões afetas ao mérito da ação originária, 

sobretudo porque a eminente Magistrada a quo nem sequer julgou o feito, ante 

a manifestação de vontade da paciente, que aceitou a proposta de suspensão 

condicional do processo, cuja sentença homologatória desafia o recurso de 

apelação. Diante dessa realidade, passa-se à análise tão somente das matérias 

de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício por esta Corte de Justiça, 

notadamente na hipótese de possível ilegalidade, com repercussão no direito de 

liberdade da paciente. 2. A conduta relacionada ao delito de posse de arma de 

fogo, de uso permitido ou restrito, somente é considera- da atípica na hipótese de 

ser abrangida pela chamada abolitio criminis temporária, cujo período iniciou-se 

em 23 de dezembro de 2003 a 23 de outubro de 2005. Com a edição da Medida 

Provisória n. 417/2008, convertida na Lei n. 11.706/2008, apenas os possuidores e 

proprietários de arma de fogo de uso permitido tiveram o termo fi nal prorrogado 

até o dia 31 de dezembro de 2008. Em 13 de abril de 2009, os prazos de que 

tratam os artigos 5º, § 3º, e 30 do Estatuto do Desarmamento foram postergados 

para 31 de dezembro de 2009, a teor do artigo 20 da Lei n. 11.922/2009. No caso 

em tela, a arma foi apreendida na posse da paciente durante o cumprimento de 

um mandado d e busca e apreensão em sua residência, no dia 20 de dezembro 
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de 2011, após o período de abrangência da abolitio criminis temporária, o que 

torna, pois, inviável a concessão da ordem, tal qual requerida pelos impetrantes. 

3. Ao invés do afi rmado pelos impetrantes, não restou confi gurada nenhuma 

ilegalidade na prisão em fl agrante da paciente, na medida em que os policiais 

estavam cumprindo um mandado judicial de busca e apreensão, no qual consta 

expressamente o endereço situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde reside 

a paciente. O simples fato de constar o nome de Shanna, fi lha da paciente, no 

aludido mandado, não o torna ilegal ou ir- regular, sobretudo porque a moça 

residia com sua mãe no endereço onde a arma foi apreendida. Ordem denegada 

em relação ao Habeas Corpus n. 0068135-11.2013.8.19.0000. Extinção do feito, sem 

resolução de mérito, no tocante ao Writ n. 0068299-73.2013.8.19.0000.

No presente recurso, afi rma o recorrente, em um primeiro momento, que 

existem duas portarias do Exército Brasileiro criando um período de abolitio 

criminis para a regularização de armas no caso de falecimento de atiradores 

profi ssionais e colecionadores. Dessarte, conclui que, por isonomia, deve se 

estender a mesma disciplina àquelas que fi cam na posse de armas deixadas por 

entes falecidos, que no caso possuía registro e autorização para porte.

Afi rma, ainda, que o art. 31 da Lei n. 10.826/2003 autoriza a entrega, 

a qualquer tempo, de armas de fogo adquiridas regularmente, cuidando-se, 

portanto, de abolitio criminis permanente, razão pela qual se revela atípica 

a conduta imputada à recorrente. No mais, afirma que, não acolhidos os 

argumentos acima, deve se entender que a recorrente agiu em erro de tipo, por 

considerar que os documentos que possuía eram sufi cientes à manutenção da 

arma de forma regulamentar.

Afi rma, outrossim, que o processo de inventário do falecido proprietário 

da arma ainda está em andamento. Contudo, aberta a sucessão, transmite-se a 

herança desde logo aos herdeiros, posição que não ocupa a recorrente, uma vez 

que é ex-esposa. Dessa forma, conclui que não poderia ter decidido entregar a 

arma à Polícia Federal, pois não era sua.

Por fi m, entende que a busca e apreensão realizada é ilícita com relação à 

recorrente, uma vez que era sabido que se tratava da casa da mãe da investigada, 

e que foram autorizadas diligências de busca e apreensão em três endereços. 

Ademais, entende que não haviam fundadas razões para proceder à busca e 

apreensão naquele endereço, porque nem ao menos verifi cou-se quem nele 

residia.

Pugna, assim, inclusive liminarmente, pela anulação do processo desde 

a denúncia bem como da suspensão condicional do processo, por ser atípica a 

conduta.
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A liminar foi indeferia, às e-STJ fl s. 408/411, pelo então Relator, Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, e o Ministério Público Federal manifestou-se, às e-STJ 

fl s. 417/425, pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

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

permitido. Erro de tipo, inexigibilidade de conduta diversa e atipicidade da conduta, 

com base no art. 31 da Lei n. 10.826/2003. Teses não examinadas pelo magistrado 

singular, tampouco pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Abolitio criminis 

temporária. Prorrogação até 31.12.2009. Flagrante posterior. Mandado de busca 

e apreensão. Ausência de qualquer ilegalidade. Constrangimento ilegal não 

confi gurado. – O Tribunal a quo não se manifestou acerca das teses defensivas 

afetas ao mérito da ação penal originária (erro de tipo, inexigibilidade de conduta 

diversa e atipicidade da conduta, com base no art. 31 da Lei n. 10.826/2003), 

porquanto o magistrado de piso não chegou a apreciá-las, em razão da proposta 

de suspensão condicional do processo aceita pela acusada. Essa circunstância 

inviabiliza a análise de tais temas nesse Augusto Pretório, sob pena de incorrer 

em indevida supressão de instância. – Segundo o entendimento assente 

nessa Augusta Corte, diante da literalidade dos artigos relativos ao prazo legal 

para regularização do registro da arma, prorrogado pelas Leis n. 10.884/2004, 

11.118/2005 e 11.191/2005, houve a descriminalização temporária no tocante às 

condutas delituosas relacionadas à posse de arma de fogo, tanto de uso permitido 

quanto de uso restrito, entre o dia 23 de dezembro de 2003 e o dia 25 de outubro 

de 2005. – Dessa data até 31 de dezembro de 2009, somente as armas/munições 

de uso permitido (com numeração hígida) e, pois, registráveis, é que estiveram 

abarcadas pela abolitio criminis. – Hipótese em que o artefato foi apreendido em 

20 de dezembro de 2011 e, portanto, fora do período assinalado pela legislação. – 

Não se vislumbra nenhuma ilegalidade no Mandado de Busca e Apreensão, uma 

vez que este foi expedido com objetivo certo, contra pessoas determinadas e 

mediante a apresentação de fundadas razões, tendo sido observados os ditames 

dos arts. 240 e 243 do Código de Processo Penal. – Parecer pelo conhecimento e 

não provimento do recurso ordinário.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): A recorrente foi 

denunciada como incursa no art. 12 da Lei n. 10.826/2006 porque mantinha 

em sua residência, no dia 20.12.2011, uma arma registrada, de propriedade do 

seu ex-marido, já falecido. As autoridades policiais tomaram conhecimento da 

existência do artefato ao cumprir mandado de busca e apreensão em nome da 
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fi lha da paciente, expedido para o endereço da sua genitora, embora aquela não 

residisse mais com a mãe há alguns anos. Ademais, a arma foi apresentada pela 

recorrente ao ser questionada sobre a existência de armas na residência.

Embora a recorrente tenha aceitado a suspensão condicional do processo, 

impetrou prévio mandamus perante o Tribunal de origem, por considerar atípica 

a conduta que lhe foi imputada. Apontou, em um primeiro momento, para a 

existência de portarias que disciplinam a possibilidade de regulamentação da 

arma de fogo após a morte do seu proprietário, quando se tratar de colecionador 

ou atirador profi ssional. Porém, o Tribunal local considerou não ser possível 

aplicar referido regramento ao caso concreto, sob os seguintes fundamentos 

(e-STJ fl . 103):

Ademais, as portarias a que se referem os impetrantes destinam-se a 

determinadas categorias de pessoas, como os colecionadores de armas, munição, 

armamento pesado e viaturas Militares, bem como aos atiradores e entidades 

esportivas de tiro, devidamente registrados no Exército, a cuja categoria não 

se enquadra a paciente. Como se não bastasse, esses atos administrativos nem 

sequer estenderam o prazo para entrega de armas de uso permitido, e tampouco 

poderiam fazê-lo, já que não são leis em sentido formal, com força para alterar as 

disposições previstas na Lei n. 10.826/2003, decorrente do processo legislativo 

previsto na Constituição da República.

Igualmente, considerou a Corte local não haver ilegalidade na apreensão 

da arma em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido 

em nome da fi lha da recorrente, haja vista referida diligência ter sido cumprida 

dentro da legalidade. Consignou-se que “não restou confi gurada nenhuma 

ilegalidade na prisão em fl agrante da paciente, na medida em que os policiais 

estavam cumprindo um mandado judicial de busca e apreensão, no qual consta 

expressamente o endereço situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde 

reside a paciente. O simples fato de constar o nome de Shanna, fi lha da paciente, 

no aludido mandado, não o torna ilegal ou irregular, sobretudo porque a moça 

residia com sua mãe no endereço onde a arma foi apreendida” (e-STJ fl . 103).

Por fi m, concluiu o Tribunal de origem não ter fi cado confi gurada hipótese 

de abolitio criminis temporária, nos seguintes termos (e-STJ fl . 102):

Não assiste razão aos impetrantes. A conduta relacionada ao delito de posse 

de arma de fogo, de uso permitido ou restrito, somente é considerada atípica 

na hipótese de ser abrangida pela chamada abolitio criminis temporária, cujo 

período iniciou-se em 23 de dezembro de 2003 a 23 de outubro de 2005. Com 
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a edição da Medida Provisória n. 417/2008, convertida na Lei n. 11.706/2008, 

apenas os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido 

tiveram o termo fi nal prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2008. Em 13 de 

abril de 2009, os prazos de que tratam os artigos 5º, § 3º, e 30 do Estatuto do 

Desarmamento foram postergados para 31 de dezembro de 2009, a teor do 

artigo 20 da Lei n. 11.922/2009. No caso em tela, a arma foi apreendida na posse 

da paciente durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em 

sua residência, no dia 20 de dezembro de 2011, após o período de abrangência 

da abolitio criminis temporária, o que torna, pois, inviável a concessão da ordem, 

tal qual requerida pelos impetrantes. Nesse sentido, convém trazer à colação o 

entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...).

As demais alegações, relativas à atipicidade com fundamento no art. 31 da 

Lei n. 10.826/2003, ao erro de tipo e à ausência de culpabilidade, em virtude da 

inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que não era proprietária da arma, 

não foram apreciadas pelas Corte local. Com efeito, considerou-se que o fato 

de a recorrente ter aceitado o benefício da suspensão condicional do processo 

impediu o Juiz de origem de analisar o mérito da Ação Penal, impedindo, assim, 

a Corte local de analisar referidos temas, sob pena de indevida supressão de 

instância.

Verifi co, portanto, que os temas não apreciados pelo Tribunal de origem 

não podem ser analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla 

supressão de instância. Outrossim, no que concerne aos temas efetivamente 

analisados, não há como discordar das conclusões alcançadas pelas Corte local. 

De fato, não há se falar em abolitio criminis temporária, o que sequer foi alegado 

no presente recurso, nem se pode falar em ilegalidade da medida de busca e 

apreensão, a qual, ademais, não foi a forma pela qual se descobriu a existência da 

arma, a qual foi espontaneamente apresentada pela recorrente.

Ademais, relevante registrar que o Decreto n. 5.123/2004, o qual 

regulamenta a Lei n. 10.826/2003, disciplina a situação em tela, nos seguintes 

termos:

 Art. 67. No caso de falecimento ou interdição do proprietário de arma de fogo, 

o administrador da herança ou curador, conforme o caso, deverá providenciar a 

transferência da propriedade da arma mediante alvará judicial ou autorização 

fi rmada por todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, aplicando-se ao 

herdeiro ou interessado na aquisição as disposições do art. 12.

§ 1º O administrador da herança ou o curador comunicará à Polícia Federal ou ao 

Comando do Exército, conforme o caso, a morte ou interdição do proprietário da 

arma de fogo.
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§ 2º Nos casos previstos no caput deste artigo, a arma deverá permanecer sob 

a guarda e responsabilidade do administrador da herança ou curador, depositada 

em local seguro, até a expedição do Certifi cado de Registro e entrega ao novo 

proprietário.

 § 3º A inobservância do disposto no § 2º implicará a apreensão da arma pela 

autoridade competente, aplicando-se ao administrador da herança ou ao curador 

as sanções penais cabíveis.

Tem-se, portanto, que, embora a recorrente não seja herdeira nem 

administradora, se tornou curadora da arma, uma vez que esta permaneceu 

em sua posse. Contudo, entendo que a norma em tela deve ser aplicada com 

parcimônia, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem considerado que 

a arma com registro vencido não atrai o tipo penal em face do proprietário. 

Assim, nessa linha de raciocínio e com muito mais razão, deve ser abrandada a 

situação daquele que, com o falecimento do proprietário, passa a ter a posse do 

artefato, sem nem sequer possuir familiaridade com o objeto, deixando, assim, de 

observar a necessidade de regulamentação da arma que já se encontra registrada.

Com efeito, não se verifi ca, no caso em apreço, a vulneração do bem 

jurídico tutelado, mas sim um mero ilícito administrativo, conforme vem 

entendendo o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que o proprietário 

deixa de renovar o registro vencido. Isso se dá em razão de o primeiro registro 

da arma já possibilitar seu rastreamento. Dessa forma, tem se entendido ser 

desnecessária a atuação do Direito Penal, haja vista sua característica de ultima 

ratio, primando-se, assim, pela observância aos princípios da fragmentariedade e 

da subsidiariedade. 

Registro, por oportuno, que no julgamento do Habeas Corpus n. 294.078/

SP, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 26.8.2014, a 

Quinta Turma assentou que:

(...) a questão não pode extrapolar a esfera administrativa, uma vez que 

ausente a imprescindível tipicidade material, pois, constatado que o paciente 

detinha o devido registro da arma de fogo de uso permitido encontrada em sua 

residência - de forma que o Poder Público tinha completo conhecimento da posse 

do artefato em questão, podendo rastreá-lo se necessário -, inexiste ofensividade 

na conduta. A mera inobservância da exigência de recadastramento periódico 

não pode conduzir à estigmatizadora e automática incriminação penal. Cabe ao 

Estado apreender a arma e aplicar a punição administrativa pertinente, não estando 

em consonância com o Direito Penal moderno deflagrar uma ação penal para a 

imposição de pena tão somente porque o indivíduo - devidamente autorizado a 
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possuir a arma pelo Poder Público, diga-se de passagem - deixou de ir de tempos 

em tempos efetuar o recadastramento do artefato. Portanto, até mesmo por 

questões de política criminal, não há como submeter o paciente às agruras de 

uma condenação penal por uma conduta que não apresentou nenhuma lesividade 

relevante aos bens jurídicos tutelados pela Lei n. 10.826/2003, não incrementou o 

risco e pode ser resolvida na via administrativa.

Referido entendimento foi confi rmado pela Corte Especial, no julgamento 

da Ação Penal n. 686/AP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, 

que consignou em seu voto que, “se o agente já procedeu ao registro da arma, a 

expiração do prazo é mera irregularidade administrativa que autoriza a apreensão 

do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, não caracteriza ilícito 

penal”.

Ao ensejo, transcrevo a ementa do mencionado julgado:

Penal. Art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Guarda de arma em residência com 

registro vencido. Conduta atípica. Ausência de dolo. Art. 16 do mesmo Estatuto. Posse 

e guarda de munição de uso restrito. Conselheiro equiparado a Desembargador. 

Lei Orgânica da Magistratura e direito a porte de arma para defesa pessoal. 

Não discriminação na LOMAN entre munição de uso permitido e de uso restrito. 

Atipicidade reconhecida. 1. Os objetos jurídicos dos tipos previstos nos arts. 12 

(guarda de arma de uso permitido em residência) e 16 (posse de munição de uso 

restrito) da Lei n. 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento - são a administração 

pública e, reflexamente, a segurança, incolumidade e paz pública (crime de 

perigo abstrato). No primeiro caso, para se exercer controle rigoroso do trânsito 

de armas e permitir a atribuição de responsabilidade pelo artefato; no segundo, 

para evitar a existência de armas irregulares circulando livremente em mãos 

impróprias, colocando em risco a população. 2. Se o agente já procedeu ao 

registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa que 

autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, 

não caracteriza ilícito penal. 3. Art. 16 do Estatuto do Desarmamento é norma 

penal em branco que delega à autoridade executiva defi nir o que é arma de uso 

restrito. A norma infralegal não pode, contudo, revogar direito previsto no art. 

33, V, da Lei Complementar n. 35/1979 - Lei Orgânica da Magistratura - e que 

implique ainda a criminalização da própria conduta. A referida prerrogativa não 

faz distinção do direito ao porte de arma e munições de uso permitido ou restrito, 

desde que com fi nalidade de defesa pessoal. 4. Não se trata de hierarquia entre 

lei complementar e ordinária, mas de invasão de competência reservada àquela 

por força do art. 93 da Constituição de 1988, que prevê lei complementar para o 

Estatuto da Magistratura (art. 93). Confl ito de normas que se resolve em favor da 

interpretação mais benéfi ca à abrangência da prerrogativa também em relação 

à munição de uso restrito. 5. A Portaria do Comando do Exército n. 209/2014 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 809-917, outubro/dezembro 2016 875

autoriza membro do Ministério Público da União ou da magistratura a adquirir 

até duas armas de uso restrito (357 Magnum e ponto 40) sem mencionar armas 

e munições 9mm. É indiferente reconhecer abolitio criminis por analogia, diante 

de lei própria a conferir direito de porte aos magistrados. 6. Denúncia julgada 

improcedente com fundamento no art. 386, III, do CPP. (APn 686/AP, Rel. Ministro 

João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 21.10.2015, DJe 29.10.2015).

Destaco, ainda, por relevante, trechos do voto:

O art. 12 do Estatuto do Desarmamento afi rma que é objetivamente típico 

possuir ou manter sob guarda arma de fogo de uso permitido, em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar, no interior de residência. Entretanto, 

relativamente ao elemento subjetivo, não há dolo do agente que procede ao 

registro e, depois de expirado prazo, é apanhado com a arma nessa circunstância. 

Trata-se de uma irregularidade administrativa; do contrário, todos aqueles que 

porventura tiverem deixado expirar prazo semelhante terão necessariamente 

de responder pelo crime, o que é absolutamente desproporcional. Avulta aqui o 

caráter subsidiário e de ultima ratio do direito penal. No caso concreto, além de 

se afastar da teleologia do objeto jurídico protegido, a saber, a administração e, 

refl examente, a segurança e paz pública (crime de perigo abstrato), banaliza-se a 

criminalização de uma conduta em que o agente já fez o mais importante, que é apor 

seu nome em um registro de armamento, possibilitando o controle de sua circulação.

Diante dos argumentos expendidos acima, a Quinta Turma concedeu 

a ordem no Habeas Corpus n. 339.762/SP, de minha Relatoria, cuja ementa 

transcrevo a seguir:

Penal e Processo Penal. Habeas corpus. 1. Impetração substitutiva do recurso 

próprio. Não cabimento. 2. Posse de arma de fogo de uso permitido. Registro 

vencido. Mero ilícito administrativo. Atipicidade penal. Precedentes. 3. Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para trancar a ação penal.

1. A Primeira Turma do STF e as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, 

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.

2. Em recente acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento da Ação Penal n. 686/AP, assentou-se que “se o agente já procedeu ao 

registro da arma, a expiração do prazo é mera irregularidade administrativa que 

autoriza a apreensão do artefato e aplicação de multa. A conduta, no entanto, não 

caracteriza ilícito penal”.

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

Ação Penal n. 0016928-69.2013.8.26.0002.
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No caso dos autos, o fato de a recorrente não ser a proprietária, mas 

apenas a curadora da arma, que estava devidamente registrada e com porte em 

nome de seu ex-marido falecido, não pode possuir lesividade maior do que a 

do proprietário que deixa de renovar seu registro. Com efeito, se o proprietário, 

que possui maior conhecimento das regras que regem a posse e o porte de arma 

de fogo, comete mero ilícito administrativo, não vejo como imputar o elemento 

subjetivo da posse ilegal de arma de fogo à pessoa que se torna curadora da arma 

em virtude da morte do proprietário, deixando de regularizá-la.

Nesse contexto, diante da existência do certifi cado de registro de arma e da 

autorização para porte de arma em nome do falecido ex-marido da recorrente 

(e-STJ fl . 120), possibilitando, assim, o controle de sua circulação, tem-se que o 

fato de a curadora da arma não tê-la regularizado após a morte do proprietário 

deve ser considerado igualmente mera irregularidade administrativa, porquanto 

não se vislumbra o elemento subjetivo do tipo nem a vulneração ao bem jurídico 

tutelado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus, para reconhecer 

a atipicidade da conduta imputada à recorrente e determinar o trancamento da 

Ação Penal n. 0068135-11.2013.8.19.0000.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 76.026-RS (2016/0244094-8)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: Fernando Antonio Guimaraes Hourneaux de Moura

Advogados: Daniel Laufer - PR032484

Maria Francisca dos Santos Accioly - PR044119

Recorrido: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Operação 

“Lava-Jato”. Prisão preventiva. Alegação de inidoneidade da 

fundamentação do decreto prisional. Quebra do acordo de colaboração 
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premiada e risco à aplicação da lei penal. Fundamentos válidos a 

amparar a segregação cautelar. Recurso desprovido.

I - Não há óbice em se decretar a prisão preventiva no ensejo 

da prolação de sentença condenatória, quando presentes os requisitos 

legais. Possibilidade que ressai evidente do art. 387, par. 1º, do Código 

de Processo Penal.

II - A existência de dados concretos, relacionados ao 

comportamento pretérito do acusado, somado à sua disponibilidade 

de recursos fi nanceiros, são hábeis a revelar que a sua colocação em 

liberdade implicaria em riscos para a aplicação da lei penal, por isso 

que viabilizada a prisão preventiva sob este fundamento, máxime se 

decretada na sentença condenatória.

III - A quebra das obrigações assumidas pelo acusado-

colaborador, em si mesma, não faz despontar os requisitos da prisão 

preventiva, quando estes, em nenhum momento precedente, fi zeram-

se presentes, nos casos em que o acordo celebrou-se com réu que 

ostentava a condição de liberdade.

IV - Hipótese diversa, em que a celebração do acordo de 

colaboração premiada houve de ensejar a concessão da liberdade 

provisória a acusado que se encontrava preso, fundada numa 

inequívoca expectativa de que dar-se-ia escorreito o cumprimento 

do acordado.

V - No âmbito do acordo de colaboração premiada, conforme 

delineado pela legislação brasileira, não é lícita a inclusão de cláusulas 

concernentes às medidas cautelares de cunho pessoal, e, portanto, não 

é a partir dos termos do acordo que se cogitará da concessão ou não de 

liberdade provisória ao acusado que, ao celebrá-lo, encontre-se preso 

preventivamente. Segundo a dicção do art. 4º, da Lei n. 12.850/2013, 

a extensão do acordo de colaboração limita-se a aspectos relacionados 

com a imposição de pena futura, isto é, alude-se à matéria situada no 

campo do direito material, e não do processo.

VI - Nos casos em que a liberação do acusado derivou da expectativa 

fundada de que, com o acordo, haveria de prestar a colaboração a que 

se incumbiu, não se exclui, verifi cadas as particularidades da situação, 

possa-se restabelecer a segregação cautelar.
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VII - Será de avaliar-se, em cada caso, a extensão do olvido com 

que se houve o colaborador, frente aos termos do acordo, porquanto 

não é apenas a circunstância de seu descumprimento que determinará 

a retomada da prisão preventiva, quando essa foi afastada à conta de 

sua celebração.

VIII - Nos casos em que a intensidade do descumprimento 

do acordo de colaboração mostrar-se relevante, a frustração da 

expectativa gerada com o comportamento tíbio do colaborador 

permite o revigoramento da segregação cautelar, mormente quando seu 

precedente afastamento deu-se pelo só fato da promessa homologada 

de colaboração.

Recurso ordinário desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 6 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 11.10.2016

RELATÓRIO

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

interposto por Fernando Antônio Guimarães Horneaux de Moura, contra acórdão 

do eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“Operação Lava-Jato”. Habeas corpus. Código de Processo Penal. Prisão 

preventiva. Momento. Art. 387, § 1º do CPP.

Prova da materialidade e de autoria. Presença dos requisitos. Corrupção. Cartel 

de licitações. Sociedade de economia mista. Lavagem de dinheiro. Complexo 

envolvimento do criminoso. Acordo de colaboração premiada. Revogação. 

Restauração do status quo ante.
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1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas 

hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto.

2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios sufi cientes de 

autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à 

aplicação da lei penal.

3. A complexidade e as dimensões das investigações relacionadas com a 

denominada “Operação Lava-Jato”, os refl exos extremamente nocivos decorrentes 

da infi ltração de grande grupo criminoso em sociedade de economia mista federal, 

bem como o desvio de quantias nunca antes percebidas, revela a necessidade de 

releitura da jurisprudência até então intocada, de modo a estabelecer novos 

parâmetros interpretativos para a prisão preventiva, adequados às circunstâncias 

do caso e ao meio social contemporâneo aos fatos.

4. Havendo prova da participação do paciente em crimes de “corrupção” e de 

“lavagem de capitais”, todos relacionados com fraudes em contratos públicos dos 

quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma 

proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifi ca-se a decretação 

da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (STJ/HC n. 302.604/RP, Rel. 

Ministro Newton Trisotto, Quinta Turma, julg. 24.11.2014).

5. As prisões preventivas podem ser decretadas em qualquer momento, na 

fase de inquérito, no curso ação penal ou, ainda, quando proferida sentença, a 

teor do art. 387, § 1º do Código de Processo Penal.

6. A liberdade concedida em razão de acordo de colaboração premiada não 

esvazia os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, mas 

apenas os minimiza, diante da concordância expressa do colaborador de auxiliar 

na apuração dos ilícitos e de se submeter à jurisdição criminal.

7. Revogado o acordo de colaboração, extinguem-se os benefícios e 

as obrigações ajustadas entre as partes, podendo a prisão preventiva ser 

restabelecida quando ainda presentes os requisitos e pressupostos para tanto.

8. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a aplicação 

de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justifi cada 

na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de 

continuidade no cometimento da grave infração denunciada (RHC 50.924/SP, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 23.10.2014).

9. Ordem de habeas corpus denegada (fl s. 743-744).

O recorrente alega, em síntese, que a decretação de sua prisão preventiva, 

no ensejo da sentença condenatória, não atendeu aos requisitos do art. 312 

do Código de Processo Penal, bem como que não se afi gura idôneo, para a 

segregação cautelar, o fundamento de quebra do acordo de delação premiada.
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Pondera que: “no artigo 312 do Código de Processo Penal nem tampouco em 

qualquer outra disposição normativa há a previsão legal de que eventual violação 

de acordo de delação premiada seja motivo sufi ciente e automático para a decretação 

de prisão preventiva. Da decisão guerreada, podemos extrair 3 conclusões: (i) o 

paciente foi preso por quebrar o acordo de delação premiada (o que a defesa não 

admite e já interpôs o recurso correto para ver restabelecer tal pacto), (ii) o paciente 

foi preso porque supostamente não teria pago a multa imposta no acordo e (iii) 

porque teria dito que teria fugido do Brasil por conta do processo do mensalão que 

sequer ele fora investigado. Em outras palavras, o paciente está com a sua liberdade 

segregada como uma vingança do Estado pois teria ele mentido e descumprido um 

pacto premiado. Assim, claramente se verifi cou que a segregação cautelar era indevida, 

ilegal e desproporcional e que merecia ser revista” (fl s. 773-774).

Ainda, aduz que durante os seis meses que permaneceu em liberdade não 

se envolveu em qualquer ato que justifi casse a prisão preventiva, bem como que 

seria desproporcional vincular-se a virtual quebra do acordo de colaboração 

premiada com a imposição da segregação.

Em consequência, pede o recorrente o provimento do recurso, a fi m de que 

seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

O recurso foi admitido (fl s. 804-805).

O parecer da d. Subprocuradoria-Geral da República é pelo conhecimento 

e desprovimento do recurso (fl s. 976-991).

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Cuida-se de recurso em habeas 

corpus, no qual o recorrente alega, em resumo, que a decretação de sua prisão 

preventiva, no ensejo da sentença condenatória, não atendeu aos requisitos do art. 

312 do Código de Processo Penal, bem como que não se afi gura idôneo, para 

a segregação cautelar, o fundamento consistente na quebra do acordo de delação 

premiada.

A decisão profl igada, ademais, invoca outro argumento, para efeito da 

determinação da prisão preventiva, qual seja o asseguramento de aplicação da lei 

penal.

De início, observa-se que não há óbice em se decretar a prisão preventiva no 

ensejo da prolação da sentença condenatória, quando presentes os requisitos legais. 
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Tal possibilidade ressai evidente do art. 387, par. 1º, do Código de Processo 

Penal, que estabelece:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o 

caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo 

do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”

Na espécie, há dois fundamentos autônomos para a segregação cautelar. Inicio 

pelo exame daquele consistente no asseguramento da aplicação da lei penal.

O recorrente foi condenado a uma pena de dezesseis anos e dois meses 

de reclusão, e, ao proferir a sentença, a respeito deste ponto, aduziu o juiz de 

primeiro grau que:

“[...] vislumbra-se risco à aplicação da lei penal. Houve no acordo promessa de 

devolução do produto do crime, de cerca de cinco milhões de reais, o que até o momento, 

apesar dos alegados esforços, não ocorreu. Mas, principalmente, o próprio condenado, 

em seu interrogatório judicial, revelou que, em momento anterior, diante de seu 

receio em ser implicado no assim denominado escandâlo do Mensalão, deixou o 

Brasil, foragindo-se no exterior entre 2005 e 2013, conforme confessado nos itens 

776 e 790, retro.

927. Considerando o comportamento processual pretérito, há um risco 

concreto de que, diante da violação do acordo e pela negativa de benefícios, venha 

novamente refugiar-se no exterior, já que agora a perspectiva de sofrer sanção 

penal é muito mais concreta do que anteriormente. Para tanto, dispõe o condenado 

dos meios necessários, pois o produto do crime sequer foi devolvido, além das conexões 

internacionais já estabelecidas na fuga anterior” (fl . 339).

A referência não é desprovida de importância. Com a decretação da prisão 

preventiva realizada em sentença, e, portanto, afi rmada a responsabilidade 

criminal do acusado, ainda que em decisão suscetível de recurso, devem-se levar 

em conta as suas particularidades para avaliar-se o risco de evasão, tendente a 

empecer a aplicação da lei penal. É que a presunção de inocência se vê mitigada a 

partir da primeira decisão condenatória, ainda que do juiz de primeiro grau.

Com efeito, se a sentença condenatória de primeira instância não abalasse a 

presunção de inocência, ou seja, se diante do ato jurídico sentença condenatória e 

o artigo 5º, LVII da Constituição Federal, o que se assentasse fosse a inocência, 
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e não a culpabilidade afi rmada pelo juiz, a ausência de recurso a essa mesma 

sentença não poderia ensejar a execução da pena.

Prolatada que seja, entretanto, a sentença condenatória, se nada for feito 

pelo condenado, isto é, mantido o estado de inércia, o que se tem é a produção 

do efeito dessa mesma sentença, que afi rmava a culpabilidade e determinava a 

execução da pena.

No caso concreto, as referências constantes da decisão, sobre ter o recorrente 

refugiado-se no exterior em momento pretérito, quando tramitava outra ação penal 

em que poderia restar implicado, adquire consistência e mostra-se inequivocamente 

relevante para delinear a necessidade da segregação cautelar.

Sobre este aspecto, portanto, correta a referência do v. acórdão recorrido, ao 

apontar que:

“Há registro na ação penal de que o paciente admitiu ter se ausentado do país 

entre os anos de 2005 e 2013, pelo receio de ser implicado na Ação Penal n. 470/

STF, como participante do grupo coordenado por José Dirceu de Oliveira e Silva.

Reforça tal risco a constatação de que os valores recebidos pelo paciente, a 

título de propina, não terem sido recuperados ainda. Reconheceu o magistrado 

de origem, ao prolatar a sentença condenatória, que um total de R$ 5.311.026,80 

foi então repassado, na forma de doações declaradas nos anos de 2009 e 2010, 

pelos irmãos Milton e José Adolfo Pascowitch a Fernando Antônio Guimarães 

Hourneaux de Moura e a Olavo Hourneaux de Moura Filho e seus parentes.

Ora, a não recuperação de tais valores põe em risco a aplicação da lei penal, 

ainda que a revogação do acordo de colaboração tenha desobrigado o paciente da 

reparação do dano em razão daquele vínculo obrigacional” (fl . 739).

No julgamento do recurso em Habeas Corpus n. 73.114/MG, realizado 

em setembro do ano em curso, da relatoria do em. Min. Jorge Mussi, fi cou 

consignado que: “não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando 

demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, 

dada a gravidade da conduta incriminada, bem como em razão do efetivo risco de se 

furtar à futura aplicação da lei penal”.

É o que sucede nos autos, em que dados concretos, relacionados ao 

comportamento passado do recorrente, somado à sua disponibilidade de recursos 

fi nanceiros, estão a revelar que a sua colocação em liberdade implicaria em riscos 

para a aplicação da lei penal.
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Ademais, há outro fundamento para a prisão preventiva do recorrente.

O quadro fático subjacente à espécie é o seguinte: o recorrente, até então 

preso preventivamente no âmbito da designada Operação “Lava-Jato”, celebrou 

acordo de colaboração premiada, em razão do qual obteve a concessão de sua liberdade. 

No ensejo da sentença, o magistrado de primeiro grau considerou ter havido 

violação, pelo recorrente, do acordo de colaboração, e, em consequência, decretou a sua 

prisão preventiva.

As seguintes passagens da sentença condenatória explicam a controvérsia, 

verbis:

“924. No caso presente, tendo sido solto Fernando Antônio Guimarães 

Hourneaux pelo esvaziamento do risco à ordem pública em decorrência da 

colaboração, com o reconhecimento, pelo MPF e na sentença, da violação, por ele, do 

acordo, deve ser restabelecido o status quo ante, ou seja renovada a prisão.

925. Nessa fase, pela condenação por crimes de corrupção passiva, lavagem 

e pertinência a grupo criminoso, há certeza da prática dos crimes, ainda que a 

sentença esteja sujeita a recursos, não se tratando mais de conclusão com base 

em cognição sumária.

[...]

928. Assim sendo, Fernando Antônio Guimarães Hourneaux de Moura deverá 

responder preso cautelarmente em eventual fase recursal, motivo pelo qual com base nos 

arts. 312 e 387, § 1, do CPP, restabeleço e decreto a prisão preventiva dele” (fl . 339).

A questão sobre saber-se se o descumprimento do acordo de colaboração 

premiada, só por si, autorizaria a decretação da prisão preventiva, não é isenta de 

controvérsia.

Evidentemente, há casos em que o acordo de colaboração celebrar-se-á com 

acusados que não estejam em situação de prisão preventiva, ou sob a restrição de 

alguma medida cautelar e, nessas hipóteses, parece idôneo supor que os corolários do 

descumprimento do acordo restringir-se-ão à não obtenção dos benefícios acertados 

quando de sua formulação. Quer dizer, a quebra das obrigações assumidas 

pelo acusado-colaborador, em si mesma, não faz despontar os requisitos da 

prisão preventiva, quando estes, em nenhum momento precedente, fi zeram-se 

presentes.

De outra parte, em algumas situações, a realização do acordo de colaboração 

não infi rmará os requisitos tendentes à manutenção da prisão preventiva, estando o 

acusado recolhido, de maneira que, não obstante sua celebração, haverá de subsistir 
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a medida cautelar. Noutros termos, não há uma relação necessária entre a celebração 

do acordo de colaboração e a colocação em liberdade do acusado.

Segundo se depreende, todavia, nenhuma dessas hipóteses concerne ao que 

sucedeu no presente caso.

Na espécie, após a homologação do acordo de colaboração havido entre o 

Ministério Público Federal e o recorrente, houve, de parte do primeiro, isto é, 

do Ministério Público Federal, requerimento autônomo, em favor da concessão de 

liberdade provisória ao recorrente, o qual foi acatado pelo magistrado singular. A 

razão expressa foi a de que, em virtude do acordo, esvaziar-se-iam os requisitos, 

no caso, até então tidos como hábeis para fundamentar a segregação cautelar.

Sobre tal ponto específi co, aludiu-se na sentença que:

“923. Há quem, equivocadamente, interprete a decretação da preventiva 

seguida da revogação após o acordo um indicativo de que prisão cautelar estaria 

sendo utilizada para forçar confi ssão e colaboração. Nada mais errado. Decreta-se a 

prisão preventiva, a pedido, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, 

boa prova de autoria e materialidade conjugada com algum risco, como de reiteração 

delitiva em um contexto de corrupção sistêmica. Não obstante, a celebração, depois da 

prisão cautelar, tem o efeito prático de usualmente esvaziar os riscos que levaram 

à decretação da medida. Com efeito, por exemplo, se a prisão cautelar é decretada 

para evitar a risco à instrução, é difícil mantê-la após confi ssão e colaboração. 

Mesmo se decretada após risco à ordem pública, a colaboração pode eventualmente 

esvaziar o risco, já que representa o rompimento pelo preso de seu pacto com a 

associação criminosa, esvaziando ou diminuindo as chances de reiteração” (fl s. 

338-339).

Realmente, não se poderia conceber aceitável a pretérita decretação de prisão 

preventiva, com a fi nalidade de angariar a vontade do acusado para o acordo de 

colaboração. Sobre isso, o Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 

127.186/PR, sendo relator o Min. Teori Zavascki (DJe de 3.8.2015), assentou 

que: “[...] seria extrema arbitrariedade - que certamente passou longe da cogitação 

do juiz de primeiro grau e dos Tribunais que examinaram o presente caso, o 

TRF da 4- Região e o Superior Tribunal de Justiça - manter a prisão preventiva 

como mecanismo para extrair do preso uma colaboração premiada, que, segundo a 

Lei, deve ser voluntária (Lei n. 12.850/2013, art. 4º, caput e § 6º). Subterfúgio 

dessa natureza, além de atentatório aos mais fundamentais direitos consagrados na 

Constituição, constituiria medida medievalesca que cobriria de vergonha qualquer 

sociedade civilizada”.
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Não é disso que se cuida neste caso.

Pois, de outra parte, não se pode retirar do acusado a possibilidade de celebração 

do acordo de colaboração, pela razão de que esteja preso. Neste sentido, consoante 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus 127.483, relatado 

pelo em. Min. Dias Toff oli:

“requisito de validade do acordo é a liberdade psíquica do agente, e não a sua 

liberdade de locomoção.

A declaração de vontade do agente deve ser produto de uma escolha com liberdade 

(= liberdade psíquica), e não necessariamente em liberdade, no sentido de liberdade 

física.

Portanto, não há nenhum óbice a que o acordo seja fi rmado com imputado 

que esteja custodiado, provisória ou def initivamente, desde que presente a 

voluntariedade dessa colaboração.

Entendimento em sentido contrário importaria em negar injustamente 

ao imputado preso a possibilidade de f irmar acordo de colaboração e de obter 

sanções premiais por seu cumprimento, em manifesta vulneração ao princípio da 

isonomia”.

A celebração do acordo de colaboração premiada, nas particularidades da situação 

do recorrente, houve de ensejar, seja pelo Ministério Público Federal, que formulou 

o pedido, seja pelo magistrado singular, que o deferiu, a concessão da liberdade 

provisória, fundada numa inequívoca expectativa de que se daria por escorreito o 

cumprimento do acordado. A frustração da expectativa, como é evidente, decorreu 

da conduta específi ca do recorrente, bem enunciada no v. acórdão recorrido, verbis:

“2.6. Nessa linha, não pode passar despercebido que o acordo foi revogado por 

fato imputado ao próprio paciente, que faltou com a verdade em três oportunidades, 

deixando dúvidas se pretende inclusive se submeter à condenação imposta na Ação 

Penal n. 5045241-84.2015.4.04.7000/PR.

[...]

As sucessivas modif icações nos depoimentos foram pormenorizadamente 

abordadas na sentença (item 773 a 807), afi rmando acertadamente a autoridade 

coatora que como um colaborador sem credibilidade nada de fato colabora, deve 

ser negado a ele, posição esta também do Ministério Público Federal, qualquer 

benefício de redução de pena. Agregue-se que sua colaboração consistia basicamente 

em seus depoimentos, pois ele não providenciou elementos probatórios materiais de 

suas alegações. Como seus depoimentos não servem como elemento probatório em 
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decorrência de seu comportamento processual, não tem direito a qualquer benefício. 

Não faz diferença a prometida indenização do dano decorrente do crime, pois até o 

momento, trata-se de mera promessa, além do que ela, por si só, não autorizaria a 

concessão dos benefícios da colaboração premiada” (fl s. 739-740).

Não é inusual, em nosso sistema processual, que o descumprimento 

de obrigações assumidas pelo acusado, que se encontrava preso e alcança a 

liberdade, impliquem no corolário da retomada de sua segregação. Nas hipóteses 

de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como, 

por exemplo, o mero comparecimento periódico perante o juízo do processo, 

será mesmo a ausência da presença do acusado, nas apresentações a que se 

comprometeu, que dará fundamento à retomada da cautelar mais grave, como 

seja a prisão, a teor do art. 312, par. único, do Código de Processo Penal. O 

inadimplemento de fi ança, e, em certos casos, o mero afastamento do domicílio, 

num caso de fi xação de prisão domiciliar, igualmente convergiriam para o 

restabelecimento da segregação preventiva, em cujo lugar tiverem-se fi xados tais 

outras cautelares.

Tanto mais razoável se afi gura o alvitre quando, em inequívoco contempt of 

court, viola, o acusado colaborador, o “compromisso legal de dizer a verdade”, que 

lhe é imposto pelo art. 4º, par. 12, da Lei n. 12.850/2013.

Que o acordo de colaboração premiada esteja habilitado a ensejar obrigações 

processuais ao colaborador é algo reconhecido pela doutrina, que alude à 

necessidade de assegurar-se que, uma vez assumida a postura colaborativa com 

a autoridade judiciária, tenha-se por garantida “sua seriedade e a manutenção 

dessa via ao longo do procedimento persecutório, disciplina indispensável não apenas 

para conferir responsabilidade ao sujeito que decidiu prévia e livremente, depois de 

ser advertido das obrigações resultantes, [...] mas também, para além disso, como 

forma de tutelar a confi abilidade do MP na manutenção da estratégia processual que 

irá desenvolver na persecução da organização criminosa” (VALDEZ PEREIRA, 

Frederico. Delação Premiada: legitimidade e procedimento, 3ª ed. Curitiba: 

Juruá, 2016, p. 142).

Reitere-se que, no âmbito do acordo de colaboração, no modo como delineado 

pela legislação brasileira, não é lícita a inclusão de cláusulas concernentes às medidas 

cautelares de cunho pessoal, e, portanto, não é a partir dos termos do acordo que se 

cogitará da concessão ou não de liberdade provisória ao acusado que, ao celebrá-lo, 

encontre-se preso preventivamente. A razão disso é que, na dicção do art. 4º, 

da Lei n. 12.850/2013, a extensão do acordo de colaboração limita-se a aspectos 
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relacionados com a imposição de pena futura, isto é, alude-se à matéria situada no 

campo do direito material, e não do processo.

Isto não obstante, parece induvidoso inferir que tem razão RUGA 

RIVA, que tratou ex professo sobre o tema da delação premiada, ao aduzir 

que a expectativa de revogação da custódia cautelar tem se apresentado, na prática 

judiciária, como um fator importante a incentivar numerosos acusados a declararem 

fatos cometidos por outros, ainda que disso decorram críticas, que são, cabe dizer, 

de todos conhecidas (“[...] l´aspettativa di revoca della custodia cautelare in carcere 

hanno rivestito nella prassi un ruolo importante nell´incentivare (o, secondo i critici, 

nell´indurre indebitamente) numerosi coimputati a rendere dichiarazoni sul fatto 

altrui”. RUGA RIVA, Carlo. Il premio per la collaborazione processuale. 

Milano: Dott. A. Giuff rè, 2002, p. 258-259).

  Segundo o seu ponto de vista, que dá conta da evolução da legislação 

italiana a este respeito, deve-se evitar que a colaboração, ou a ausência de 

colaboração, sejam, em si, consideradas como efeito automático, incidente 

sobre o status libertatis do acusado (RUGA RIVA, Carlo. Il premio per la 

collaborazione processuale. Milano: Dott. A. Giuff rè, 2002, p. 260-263), e é 

por isso que não se mostraria idônea uma disciplina normativa que determinasse, 

tout court, após a celebração do acordo de colaboração, a concessão de liberdade 

provisória ao réu.

Seja como for, nos casos em que a liberação do acusado derivou da expectativa 

fundada de que, com o acordo, haveria de prestar a colaboração a que se incumbiu, não 

se exclui, verifi cadas as particularidades da situação, possa-se restabelecer a segregação 

cautelar, máxime porque a assunção de obrigações pelo réu, no acordo, está a 

indicar que depois de ter adotado uma conduta reprovável, propenderá a uma 

conduta conforme ao Direito, a qual, mostrando-se idônea, permitir-lhe-á uma 

redução de pena ou mesmo a sua elisão (“dopo aver tenuto una condotta riprovata 

(difforme), pone in essere una contro-condotta (conforme), che in base a criteri 

diversi viene giudicata idonea a diminuire o eventualmente elidere la pena prevista 

per il male commesso”) (RUGA RIVA, Carlo. Il premio per la collaborazione 

processuale. Milano: Dott. A. Giuff rè, 2002, p. 07-08).

Será de cogitar-se, em cada caso, a extensão do olvido com que se houve 

o colaborador, frente aos termos do acordo, em ordem a afirmar-se que não é 

apenas a circunstância de seu descumprimento que determinará a retomada da prisão 

preventiva, quando essa foi afastada à conta de sua celebração. Nos casos, porém, 

em que a intensidade do descumprimento mostrar-se relevante, como sucedeu na 
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espécie, a frustração da expectativa gerada com o comportamento tíbio do colaborador 

permite o revigoramento da segregação cautelar, mormente quando seu precedente 

afastamento deu-se pelo só fato da promessa homologada de colaboração.

Em conclusão, mostrando-se idôneos, no caso, os dois fundamentos erigidos 

como tendentes à decretação da prisão preventiva, quais sejam, o asseguramento 

da aplicação da lei penal e a revitalização da prisão preventiva, à guisa do 

descumprimento dos termos do acordo de colaboração premiada, não se há de cogitar 

de constrangimento ilegal ou abusividade na decretação da segregação cautelar.

Do mesmo modo, mostram-se insufi cientes as medidas cautelares diversas, 

previstas no art. 319 do Código de Processo, seja pelas razões evidenciadas no 

v. acórdão combatido, seja em razão da particular peculiaridade de que, no caso, 

contra o recorrente já foi proferida sentença condenatória.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.556.874-RJ (2015/0225632-9)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Recorrido: Fabio Raposo Barbosa

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Recorrido: Caio Silva de Souza

Advogados: Wallace Martins e outro(s) - RJ121422

Antonio Pedro Melchior - RJ154653

EMENTA

Recurso especial. Penal e Processual Penal. Homicídio 

triplamente qualifi cado. Sumário de culpa. Pronúncia. Desclassifi cação 

para delito diverso de doloso contra a vida. Existência de indícios da 

atuação dos recorridos com dolo eventual. Fase procedimental na 
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qual vige o princípio in dubio pro societate. Competência do Tribunal 

do Júri. Confi gurada ofensa ao artigo 18, inciso I, parte fi nal, do CP 

e dos artigos 413 e seu § 1º, 416 e 482, todos do CPP. Manifesta 

improcedência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, 

incisos I e IV, do CP. Constrangimento ilegal caracterizado. Recurso 

parcialmente provido. Concessão de habeas corpus de ofício.

1. Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra 

a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo 

prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser 

pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância 

à competência constitucional do Tribunal do Júri.

2. De acordo com os fatos incontroversos nos autos e do acervo 

probatório utilizado pelas instâncias ordinárias, não há falar em 

absoluta inexistência de indícios da prática delitiva a título de dolo 

eventual apta a subtrair do órgão constitucionalmente competente 

o julgamento dos fatos em apreço, cuja confi guração ou não deve 

ser objeto de deliberação no Plenário do Tribunal do Júri e votação 

pelo respectivo Conselho de Sentença, restando confi gurada, a um só 

tempo, a violação aos artigos 18, inciso I, parte fi nal, do Código Penal 

e dos artigos 413 e seu § 1º, 419 e 482, todos do Código de Processo 

Penal.

3. Quando atua imbuído em dolo eventual, o agente não quer 

o resultado lesivo, apenas assume o risco de produzi-lo. Em tais 

hipóteses, revela-se manifestamente improcedente a incidência da 

qualifi cadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, 

destinada a agravar a reprimenda em razão do modo de execução 

sorrateiro eleito pelo agente, a qual exige o dolo direto de ceifar a vida 

da vítima.

4. Na tentativa de corromper a legitimidade de uma manifestação 

popular, motivação atribuída à conduta dos recorridos, não se verifi ca a 

intensidade que levou o legislador ordinário a tornar mais grave a pena 

do delito de homicídio quando motivado por aspirações repugnantes, 

comumente relacionadas à contraprestação pecuniária ou de qualquer 

outro bem material ou imaterial, o que torna manifestamente 

improcedente a qualifi cadora descrita no inciso I do § 2º do artigo 

121 do Código Penal.
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5. Recurso especial parcialmente provido para reformar o acórdão 

objurgado e restabelecer a decisão de pronúncia, concedendo-se habeas 

corpus, de ofício, para excluir as qualifi cadoras previstas nos incisos I e 

IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, devendo os recorridos ser 

submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática da 

conduta prevista no artigo 121, § 2º, inciso III, do Estatuto Repressor.

ACÓRDÃO

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

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

taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso, dar-lhe parcial 

provimento e conceder “Habeas Corpus” de ofício, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentaram oralmente: Dr. Eduardo Morais Martins (p/recte), Dr. 

Wallace Martins (p/recdo: Caio Silva de Souza) e Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 27 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 3.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso especial interposto pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 

105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento do Recurso em 

Sentido Estrito n. 0045813-57.2014.8.19.0001.

De acordo com os autos, os recorridos Fabio Raposo Barbosa e Caio Silva 

de Souza foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, 

incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, pois acusados 

de defl agrar um artefato explosivo em meio a um grande número de pessoas que 

atingiu a vítima Santiago Ilídio de Andrade, causando-lhe a morte.

A decisão de pronúncia foi objeto de recurso em sentido estrito por parte 

das respectivas defesas técnicas, ao qual a Oitava Câmara Criminal do Tribunal 
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de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria de votos, deu provimento 

para desclassifi car as condutas para delito diverso de doloso contra a vida, 

determinando o deslocamento da competência da ação penal para juízo criminal 

comum.

Neste recurso especial, sustenta o parquet estadual que o acórdão objurgado 

teria negado vigência ao artigo 18, inciso I, parte fi nal, do Código Penal ao 

concluir que os recorridos não detinham o domínio do curso causal do fato, 

quando tal elemento seria exigível apenas nas hipóteses de dolo direto, não 

aplicável ao caso em análise, no qual a denúncia lhes atribui o resultado lesivo a 

título de dolo eventual.

Defende que, caso os recorridos soubessem de antemão o local exato 

onde o rojão por eles defl agrado iria explodir - conforme exigido pelo acórdão 

recorrido para a caracterização do elemento subjetivo -, a hipótese seria de dolo 

direto, e não eventual.

Assere que o domínio do fato imputado aos recorridos se refere à 

consciência e vontade de acenderem um artefato explosivo em meio a um 

grande número de pessoas, cientes do risco de causar lesões ou até mesmo a 

morte, como ocorreu, revelando indiferença ao resultado e prosseguindo na 

realização da conduta.

Sustenta, assim, que o domínio sobre a trajetória do artefato se revelaria 

irrelevante para a caracterização do dolo eventual imputado, para o qual bastaria 

a consciência da possibilidade/probabilidade daquele atingir alguém, aliada ao 

assentimento do risco pelos recorridos.

Alega o parquet estadual, ainda, que o acórdão objurgado teria negado 

vigência aos artigos 413 e seu § 1º, 419 e 482, todos do Código de Processo 

Penal, pois teria usurpado a competência do Conselho de Sentença, mediante 

incursão aprofundada no conjunto probatório, ao concluir pela inexistência de 

prova acerca do elemento subjetivo imputado aos recorridos.

Pondera que na fase de admissibilidade da acusação o juízo de impronúncia 

ou de desclassifi cação seria possível apenas diante da inexistência de elemento 

probatório acerca da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, o que não 

ocorreria na hipótese, na qual a materialidade e o nexo causal entre este e a 

conduta dos recorridos são incontroversos nos autos.

Assevera que, cingindo-se a discussão apenas acerca do elemento 

subjetivo das condutas atribuídas aos recorridos, as próprias circunstâncias 
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objetivamente reconhecidas como existentes pelas instâncias ordinárias - 

“colocação e acionamento de um artefato explosivo móvel (rojão) em meio a 

uma manifestação, a qual reunia considerável número de pessoas” (fl . 1.289) - 

seriam sufi cientes para indicar a possibilidade de que tenham assumido o risco 

do resultado morte, habilitando, assim, o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Observando o princípio da eventualidade, defende o recorrente que o 

acórdão objurgado negou vigência ao artigo 564, inciso III, alínea “f ”, e inciso 

IV; e ao artigo 573, ambos do Código de Processo Penal, pois ao considerar 

carente de fundamentação a decisão de pronúncia no que diz respeito aos 

indícios do dolo eventual atribuído aos recorridos, deveria o Tribunal de origem 

anular o referido ato jurisdicional e determinar a prolação de outro, ao invés de 

avançar diretamente ao mérito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso especial para que seja 

reformado o acórdão objurgado e restabelecida a decisão de pronúncia proferida 

em desfavor dos recorridos. Subsidiariamente, pretende a anulação do acórdão 

e da decisão de pronúncia para que outra seja proferida. Postula, ainda, pela 

vedação de leitura em Plenário do acórdão objurgado.

Contra-arrazoada a insurgência (fl s. 1.332/1.357 e 1.471/1.480), após o 

juízo positivo de admissibilidade (fl . 1.380/1.391) os autos ascenderam a esta 

Corte Superior de Justiça, tendo o Ministério Público Federal se manifestado 

pelo parcial provimento do recurso especial para que seja restabelecida a 

pronúncia dos recorridos por homicídio qualifi cado (inciso III do § 2º do artigo 

121), determinando-se o retorno dos autos ao TJRJ para que delibere acerca 

das demais qualifi cadoras (motivo torpe e utilização de recurso que impediu ou 

difi cultou a defesa da vítima).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): Por meio deste recurso especial 

pretende o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em síntese, a 

reforma do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, no qual 

se operou a desclassifi cação da conduta atribuída aos recorridos para delito 

diverso de doloso contra a vida.

Conforme narrado na incoativa, aos recorridos é atribuída a 

responsabilidade pela morte do cinegrafi sta Santiago Ilídio de Andrade por 
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ocasião de manifestação popular ocorrida aos 6.2.2014 no Centro do Rio de 

Janeiro/RJ, oportunidade na qual “colocaram um artefato explosivo conhecido como 

rojão de vara no chão, junto a um canteiro e em meio a um grande número de pessoas, e 

o acenderam, assumindo assim o risco da ocorrência do resultado morte” (fl . 3).

Cuida-se, portanto, de imputação submetida ao procedimento bifásico 

dos delitos dolosos contra a vida, previsto nos artigos 406 a 497 do Código de 

Processo Penal. No caso em julgamento, interessa a análise apenas das regras 

e institutos próprios da primeira fase, chamada de iudicium accusationis ou 

sumário de culpa.

A previsão legal de um procedimento específi co para o julgamento dos 

delitos dolosos contra a vida decorre da atribuição pela Constituição Federal da 

sua competência ao Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”), cuja 

jurisdição sobre os fatos é excepcionalmente atribuída a juízes leigos, integrantes 

do corpo social.

Tal peculiaridade levou o legislador ordinário a estabelecer um verdadeiro 

fi ltro das imputações pela prática de delitos dolosos contra a vida, a ser exercido 

pelo Poder Judiciário na fase de admissibilidade da acusação, pelo qual se 

permite o prosseguimento do julgamento perante o Tribunal do Júri apenas 

quando comprovada a materialidade do fato e existentes “indícios sufi cientes 

de autoria ou de participação”, conforme preceitua o artigo 413 do Código de 

Processo Penal.

Afora as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 415 do 

aludido diploma legal, as quais não interessam para o deslinde da questão 

posta nestes autos, outro destino que pode ser dado à acusação se verifi ca 

quando o magistrado se convencer da confi guração de delito diverso daqueles 

estabelecidos para a competência do Tribunal do Júri, oportunidade em que 

deverá remeter os autos ao juízo competente para o julgamento dos fatos, caso 

não o seja, conforme previsão do artigo 419, caput, do Código de Processo Penal.

Este foi o destino dado à acusação em tela pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, restando perquirir, à luz das razões recursais declinadas 

pelo recorrente, se as premissas fáticas incontroversas e os institutos jurídicos 

invocados se coadunam com a conclusão exarada.

Da leitura do seu inteiro teor, infere-se que o acórdão objurgado destaca os 

trechos extraídos da decisão de pronúncia nos quais entende ter o magistrado 

singular se referido a aspectos fático-probatórios do caso em julgamento, 

concluindo que em nenhum deles haveria referência aos indícios do dolo 
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eventual imputado aos recorridos na incoativa (fl s. 1.144/1.147), fundamento 

pelo qual se decidiu, ao fi nal, pela desclassifi cação das condutas.

Retornando à decisão de pronúncia, entretanto, não se constata o vício 

de fundamentação apontado no acórdão recorrido, mormente em razão das 

peculiaridades da fase em que se encontra o procedimento, na qual o próprio 

legislador recomenda prudência ao julgador para que não invada a competência 

constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Com efeito, após externar os elementos probatórios nos quais considerou 

comprovada a materialidade delitiva, consignou o magistrado singular:

Os fatos, como exteriorizados na vida de relação, estão registrados em 

múltiplas imagens, fotografi as e vídeos. E, no mesmo sentido, reavivados pelos 

depoimentos granjeados durante a instrução criminal.

E, nesse compasso, não se identifi ca qualquer divergência entre as partes. (fl . 

859.)

Após pontuar que a tônica da discussão residiria na defi nição do elemento 

subjetivo das condutas atribuídas aos recorridos e discorrer sobre o princípio in 

dubio pro societate aplicável no sumário de culpa, retoma o julgador:

A maneira de agir dos acusados, exteriorizada em atos, e que projeta 

o elemento moral do fato típico, de sorte a dar-lhes ou não a indispensável 

dolosidade e se responderão pelas consequências agindo tendo presente ao 

espírito a probabilidade de um resultado lesivo e a aceitação dessa consequência, 

isso representa o conteúdo que deve ser resolvido pelo Júri Popular, o Juízo 

Natural da causa.

(...)

Pelo perímetro da admissibilidade da acusação os elementos arregimentados 

autorizam a sua recepção, pois o fato e as condutas estão estruturadas em 

elementos granjeados aos autos. (fl s. 865/867.)

Da leitura dos excertos colacionados, infere-se que a dinâmica dos fatos 

narrados na incoativa se revelaram incontroversos no decorrer da instrução 

probatória, da qual é possível extrair, ao contrário do afi rmado no acórdão 

objurgado, que ao menos indícios da atuação dolosa dos recorridos se encontram 

demonstrados de forma sufi ciente e apta a sua submissão a julgamento perante 

o Tribunal do Júri.
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Com efeito, e sem que seja necessário recorrer ao revolvimento de qualquer 

elemento probatório produzido nos autos, a dinâmica dos fatos narrados 

na denúncia, a qual, frise-se, restou incontroversa no decorrer da instrução 

probatória, demonstra que os recorridos acenderam um rojão de vara em meio 

a um grande número de pessoas, em local no qual ocorria uma manifestação 

popular, o qual, por sua vez, atingiu a vítima levando-a a óbito.

Ora, a potencialidade lesiva do objeto utilizado pelos recorridos é atestada 

por laudo técnico acostado aos autos, cujas conclusões foram transcritas na 

denúncia, verbis:

Pelas Normas de Segurança este material de natureza e característica Explosiva 

e Incendiária, não pode ser armazenado em residências ou próximo destas, pois 

são passivos de causar Explosão e Incêndios inesperados, pondo em risco a vida, 

a integridade física de pessoas e o patrimônio destas, devendo fi car a mais de 500 

(quinhentos) metros de conjuntos habitacionais, comércios e outros locais de 

risco. (fl . 5.)

Se os peritos atestam existir restrições ao próprio armazenamento do 

artefato em razão da sua potencialidade lesiva, a sua utilização em meio a 

um grande número de pessoas é indicativo de que os recorridos ao menos 

assumiram o risco de causar danos à integridade física de outrem.

Ademais, o acórdão objurgado consigna que os recorridos utilizaram o 

rojão sem a vara que lhe dá direção, circunstância que, antes de afastar o dolo 

eventual em suas condutas, indica que podem ter assumido o risco da causação 

da lesão, já que o artefato poderia tomar qualquer direção em meio a um grande 

número de pessoas, circunstância que objetivamente eleva a probabilidade de 

um resultado danoso.

Com efeito, uma coisa seria a utilização normal do artefato explosivo, de 

acordo com as especifi cações para as quais foi projetado segundo convenções de 

segurança, e desta prática resultar danos à integridade física ou ao patrimônio 

de outrem. Outra completamente diferente, e que evidencia a assunção do 

risco à que alude o artigo 18, inciso I, parte fi nal, do Código Penal, é o seu 

emprego anômalo, com a retirada da vara que lhe dá direção, transformando-se 

em instrumento lesivo apto a não só causar tumulto, mas provocar o resultado 

danoso a título de dolo eventual, conforme imputado na incoativa.

Como se vê, não há falar em absoluta inexistência de indícios da prática 

delitiva a título de dolo eventual apta a subtrair do órgão constitucionalmente 
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competente o julgamento dos fatos em apreço, cuja confi guração ou não deve ser 

objeto de deliberação no Plenário do Tribunal do Júri e votação pelo respectivo 

Conselho de Sentença, restando confi gurada, a um só tempo, a violação aos 

artigos 18, inciso I, parte fi nal, do Código Penal e dos artigos 413 e seu § 1º, 419 

e 482, todos do Código de Processo Penal.

Acerca da impossibilidade do Poder Judiciário, na fase do iudictium 

accusationis, exaurir o conjunto probatório acerca do elemento subjetivo do tipo, 

confi ram-se os seguintes precedentes:

Habeas corpus. Homicídio. Direção de veículo automotor. Acusado sem 

habilitação para dirigir, em velocidade excessiva e supostamente embriagado. 

Desclassificação para homicídio culposo. Aferição da existência de culpa 

consciente. Usurpação da competência do Tribunal do Júri. Necessidade de 

análise do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Habeas corpus denegado.

1. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que só se admite a 

desclassifi cação da conduta criminosa para delito estranho à competência do 

Tribunal do Júri, sem usurpação da competência do Conselho de Sentença, se 

o Juízo da Pronúncia se deparar com provas que evidenciem, sem qualquer 

esforço de análise das circunstâncias fáticas ou subjetivas, a ausência de dolo 

caracterizador de crime contra a vida, o que não ocorreu nos presentes autos.

2. Havendo elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com 

razoabilidade, as versões confl itantes acerca da existência de dolo, a divergência 

deve ser deslindada pelo veredicto dos jurados, porquanto é o Conselho de 

Sentença o juiz natural da causa, nos termos da Carta Constitucional de 1988.

3. Dessa forma, correto o entendimento do acórdão de recurso em sentido 

estrito impugnado, no sentido de que inferir se o pronunciado agiu ou não com 

dolo eventual usurparia a competência do Tribunal do Júri.

4. Ademais, se o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias 

fáticas da causa, ao reexaminar o conjunto probatório dos autos, corroborou 

o entendimento fi rmado na sentença de pronúncia, inferir de modo diverso, 

pela inexistência do elemento subjetivo consubstanciado no dolo eventual, 

certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é 

possível na via estreita do habeas corpus.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 238.440/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.9.2013, 

DJe 25.9.2013)

Penal e Processual Penal. Agravos regimentais nos recursos especiais. Réus 

pronunciados pela prática de homicídio triplamente qualifi cado. Materialidade e 

indícios sufi cientes da autoria reconhecidos pelas instâncias ordinárias. Inversão 
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do julgado, para acolher as teses de ausência de nexo causal e de dolo (animus 

necandi). Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido 

nos autos. Impossibilidade, na estreita via do recurso especial. Incidência do 

Enunciado Sumular 7/STJ. Invasão de competência do Tribunal do Júri. 

Precedentes. Pronúncia. Ausência de indicação do dispositivo de lei violado. 

Súmula 284/STF. Excesso de linguagem. Interposição pela alínea c do permissivo 

constitucional. Necessidade de indicação do dispositivo de lei violado. Defi ciência 

de fundamentação. Exame de alegada violação a dispositivos constitucionais. 

Impossibilidade, em sede de recurso especial.

Competência do Supremo Tribunal Federal.

(...)

II. Consoante a jurisprudência, “se existir qualquer indício, por menor que seja, 

que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve 

o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar 

tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo 

como insufi ciente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem 

prevalência o princípio do in dubio pro societate” (STJ, REsp 1.245.836/RS, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27.2.2013).

(...)

VI. Agravos Regimentais improvidos.

(AgRg no REsp 1.092.611/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, 

julgado em 27.8.2013, DJe 6.5.2014)

Desta forma, não se tratando a hipótese de absoluta ausência de indícios 

da assunção do resultado lesivo por parte dos recorridos, deve prevalecer nesta 

fase o princípio in dubio pro societate, garantindo-se ao órgão competente o juízo 

defi nitivo acerca da questão controvertida, respeitado o devido processo legal, 

razão pela qual deve ser restabelecida a decisão de pronúncia.

No tocante às qualifi cadoras do delito de homicídio admitidas na decisão 

ora revalidada, entretanto, constata-se a existência de fl agrante ilegalidade, apta 

a ensejar a atuação de ofício desta Corte Superior de Justiça, nos termos do 

artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, é imperioso pontuar que sobre a admissão da qualifi cadora 

descrita no inciso III do § 2º do artigo 121 (emprego de explosivo) não reside 

qualquer controvérsia neste estágio do processo, já que sequer foi objeto de 

insurgência no recurso em sentido estrito.

Entretanto, em relação à qualificadora do emprego de recurso que 

difi cultou ou tornou impossível a defesa da vítima (inciso IV), esta Corte 
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Superior de Justiça já se posicionou no sentido de considerá-la incompatível nas 

condutas imbuídas do dolo eventual, pois o agente não age visando o resultado 

danoso, assumindo apenas o risco de produzi-lo.

Se não visa o resultado, revela-se manifestamente improcedente a 

incidência de uma qualifi cadora destinada a agravar a reprimenda em razão do 

modo de execução sorrateiro eleito pelo agente, a qual exige o dolo direto de 

ceifar a vida da vítima.

Nesse sentido:

Recurso especial. Homicídio. Dolo eventual. Qualificadora. Emprego de 

recurso que difi culta ou impossibilita a defesa da vítima. Modo de execução que 

pressupõe o dolo direto. Incompatibilidade. Exclusão. Recurso provido.

1. Quando atua imbuído em dolo eventual, o agente não quer o resultado 

lesivo, não age com a intenção de ofender o bem jurídico tutelado pela norma 

penal. O resultado, em razão da sua previsibilidade, apenas lhe é indiferente, 

residindo aí o desvalor da conduta que fez com o que o legislador equiparasse tal 

indiferença à própria vontade de obtê-lo.

2. Entretanto, a mera assunção do risco de produzir a morte de alguém não 

tem o condão de atrair a incidência da qualifi cadora que agrava a pena em razão 

do modo de execução da conduta, já que este não é voltado para a obtenção do 

resultado morte, mas para alguma outra fi nalidade, seja ela lícita ou não.

3. Não é admissível que se atribua ao agente tal qualificadora apenas em 

decorrência da assunção do risco própria da caracterização do dolo eventual, sob 

pena de se abonar a responsabilização objetiva repudiada no Estado Democrático 

de Direito.

4. Recurso especial provido para excluir da decisão de pronúncia a qualifi cadora 

prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

(REsp 1.277.036/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2.10.2014, 

DJe 10.10.2014)

O mesmo entendimento é encontrado na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal:

Habeas corpus. 2. Homicídio de trânsito. Embriaguez. Alta velocidade. Sinal 

vermelho. 3. Pronúncia. Homicídio simples. 4. Dolo eventual não se compatibiliza 

com a qualifi cadora do art. 121, § 2º, IV (traição, emboscada, dissimulação). 4. 

Ordem concedida para determinar o restabelecimento da sentença de pronúncia, 

com exclusão da qualificadora. (HC 111.442, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, 

Segunda Turma, julgado em 28.8.2012, Processo Eletrônico DJe-182 divulg 

14.9.2012 public 17.9.2012 RJTJRS v. 47, n. 286, 2012, p. 29-33)
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Ementa: Habeas Corpus. Homicídio qualificado pelo modo de execução 

e dolo eventual. Incompatibilidade. Ordem concedida. O dolo eventual não 

se compatibiliza com a qualifi cadora do art. 121, § 2º, inc. IV, do CP (“traição, 

emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que difi culte ou torne 

impossível a defesa do ofendido”). Precedentes. Ordem concedida. (HC 95.136, 

Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 1º.3.2011, DJe-060 

divulg 29.3.2011 public 30.3.2011 Ement vol-02492-01 pp-00006 RB v. 23, n. 570, 

2011, p. 53-55)

Tal conclusão também deve ser aplicada à hipótese em análise, já que da 

dinâmica dos fatos narrados na exordial acusatória não se verifi ca qualquer 

vantagem aos recorridos na defl agração do evento danoso pelo meio por eles 

empregado - o qual, por si só, já qualifica o delito de homicídio - pois o 

resultado, embora não querido, lhes é imputado a título de dolo eventual.

Assim, deve ser decotada da pronúncia a qualifi cadora prevista no artigo 

121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

No tocante à qualifi cadora prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 

do Código Penal, ensina Guilherme de Souza Nucci que torpe “é o motivo 

repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade” (Código Penal 

Comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 638).

Embora seja certo que a parte fi nal do dispositivo legal em análise permita 

o emprego da interpretação extensiva, expressamente admitida no artigo 3º 

do Código de Processo Penal, não há como concordar, no caso concreto, que 

a intenção de “corromper a legitimidade de uma manifestação popular através de 

ações violentas com previsíveis resultados lesivos à integridade física dos participantes 

e danosos ao patrimônio público” (fl . 4) possa ser enquadrada no conceito de 

motivação torpe.

Com efeito, não obstante a reprovabilidade de tal intenção, como é, aliás, 

qualquer outra que dê ensejo à ofensa a um bem jurídico tutelado pelo Direito 

Penal, nela não se verifi ca a intensidade que levou o legislador ordinário a tornar 

mais grave a pena do delito de homicídio quando motivado por aspirações 

repugnantes, comumente relacionadas à contraprestação pecuniária ou de 

qualquer outro bem material ou imaterial.

Precisas, neste ponto, são as lições de Márcio Bártoli e André Panzeri:

Homicídio por motivo torpe é aquele que causa repugnância geral, aversão, 

que atinge gravemente o sentido ético da sociedade. Nessa categoria incluem-se 

sentimentos como a cobiça, o egoísmo inconsiderado, a depravação dos instintos 
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etc. Aníbal Bruno menciona algumas hipóteses de torpeza: “a ambição do lucro 

de quem pratica o homicídio para receber um prêmio de seguro ou apressar a 

posse da herança, ou eliminar um co-herdeiro, ou fazer desaparecer um credor 

inoportuno; o propósito de dar morte ao marido para abrir caminho aos amores 

com a esposa; o prazer de matar, a absurda satisfação que o agente encontra 

na destruição da vida de outrem e que vem muitas vezes associada a fatos de 

natureza sexual ou constitui expansão do sentimento monstruoso de ódio aos 

outros; o impulso mórbido de lascívia que conduz o agente a atos de necrofi lia” 

(ob. cit., p. 77) (FRANCO, Alberto Silva et al. Código Penal e sua interpretação 

jurisprudencial. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 631).

Veja-se que todos os exemplos citados na lição colacionada se aproximam de 

condutas que demonstram fl agrante desproporção entre os valores encontrados 

na motivação da ação criminosa e na escolha abstrata de tutela penal do bem 

jurídico, no caso, a vida.

Tal desproporção, na hipótese, não alcança a intensidade encontrada nas 

situações que ordinariamente se enquadram no conceito de torpeza, pois na 

tentativa de corromper a legitimidade de uma manifestação popular não se 

vislumbra qualquer tipo de vantagem pessoal aos recorridos, seja de ordem moral 

ou material, não se podendo afi rmar que, da forma como agiram, causaram na 

sociedade a mesma repugnância gerada pelo delito mercenário, por exemplo.

Por se revelar manifestamente improcedente, portanto, deve também ser 

decotada da pronúncia a qualifi cadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso I, do 

Código Penal.

Nesse sentido:

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso especial. Pronúncia. 

Homicídio qualifi cado. Motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da 

vítima. Qualifi cadoras manifestamente improcedentes. Exclusão. Possibilidade. 

Modifi cação do acórdão recorrido. Súmula 7/STJ.

1. É fi rme o entendimento desta Corte de que a exclusão de qualifi cadoras da 

pronúncia, quando manifestamente improcedentes, não constitui usurpação da 

competência do Tribunal do Júri.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo justificou devidamente a exclusão das 

qualifi cadoras do motivo torpe e de emprego de recurso que impossibilitou a 

defesa da vítima, por serem manifestamente improcedentes, mantendo apenas a 

qualifi cadora do meio que resulte perigo comum.

3. O gosto por aventuras, embora injusto, não pode ser considerado torpe, 

conceito em que se incluem as condutas abjetas, desprezíveis, a exemplo do 

homicídio mediante paga, do qual se extrai a interpretação analógica.
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4. O agente, ao assumir o risco de produzir o resultado lesivo, mediante 

embriaguez ao volante e direção na contramão, não praticou conduta que, por 

analogia, se assemelhe à traição, emboscada, ou dissimulação.

5. A revisão do conjunto fático probatório assentado no acórdão para concluir 

de forma diversa, incluindo-se as qualifi cadoras do motivo torpe e do emprego de 

recurso que impossibilitou a defesa da vítima na pronúncia, é vedada em recurso 

especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1.125.714/DF, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado 

em 13.10.2015, DJe 3.11.2015)

Por fi m, não há como ser acolhido o pleito fi nal formulado pelo recorrente, 

no sentido de se obstar a leitura em Plenário do acórdão ora objurgado, tendo 

em vista que se trata de atribuição do Juiz-Presidente, nos termos do artigo 497, 

inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso especial para reformar 

o acórdão objurgado e restabelecer a decisão de pronúncia, concedendo-se habeas 

corpus, de ofício, para excluir as qualifi cadoras previstas nos incisos I e IV do 

§ 2º do artigo 121 do Código Penal, devendo os recorridos ser submetidos a 

julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática da conduta prevista no artigo 

121, § 2º, inciso III, do Estatuto Repressor.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.585.781-RS (2016/0043842-7)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: Construtora Queiroz Galvão S/A

Advogados: Maurício Zanoide de Moraes

Antônio Nabor Areias Bulhões

Renata Cestari Ferreira e outro(s)

Caroline Braun

Recorrido: Ministério Público Federal
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EMENTA

Processual Penal. Recurso especial. Operação “Lava Jato”. 

Constrição patrimonial determinada à guisa de medida cautelar. 

Denegação de seguimento ao recurso de apelação pela Corte Federal. 

Desnecessidade de vincular-se a interposição do apelo ao prévio 

manejo de irresignação perante o Juízo de primeiro grau que decretou 

a medida. Recurso provido.

I - Se o Código de Processo Penal estatui, para as cautelares 

patrimoniais, mecanismos de impugnação a serem veiculados perante 

o juízo de primeiro grau, que decretou a medida constritiva, e, não 

obstante, a jurisprudência vem admitindo que se valha o interessado do 

recurso de apelação, não há razão idônea conducente ao afastamento do 

mesmo alvitre no âmbito específi co da Lei de Lavagem de Dinheiro.

II - Apesar da possibilidade conferida ao acusado, ou à interposta 

pessoa, sobre quem recaia a medida assecuratória de bens prevista na 

Lei n. 9.613/1998, de postularem diretamente ao juiz a liberação total 

ou parcial dos bens, direitos ou valores constritos, atendidos os demais 

pressupostos legais, isto não elide a possibilidade de manejo de apelação, 

na forma do art. 593, II, do Código de Processo Penal.

Recurso especial provido, para determinar que o eg. Tribunal 

Regional Federal julgue a apelação como for de direito; declarado o 

prejuízo quanto à pretensão de anulação do acórdão de desprovimento 

dos embargos declaratórios.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, julgando prejudicado 

o pedido sucessivo da recorrente, de anulação do acórdão de desprovimento dos 

embargos declaratórios, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Sustentaram oralmente: Dr. João Henrique Campos Fonseca (p/recte) e 

Ministério Público Federal.

Brasília (DF), 28 de junho de 2016 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 1º.8.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Cuida-se de recurso especial, interposto 

pela Construtora Queiroz Galvão S.A., com base no art. 105, III, “a” e “c” da 

Constituição Federal, e art. 26 da Lei n. 8.038/1990, contra v. acórdãos de 

julgamento de agravo regimental e dos correlatos embargos de declaração, mediante 

os quais a eg. 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confi rmou 

decisão monocrática que negou seguimento a recurso de apelação, que pretendia 

discutir determinação judicial de sequestro de ativos da recorrente.

A decisão proferida no agravo regimental está assim ementada:

Agravo regimental. Processo Penal. Sequestro de alvará. Pedido de liberação. 

Matéria não enfrentada em primeiro grau. Apelação não conhecida.

1. Em se tratando de bloqueio judicial, é imprescindível o exame inicial pela 

autoridade judiciária que o determinou.

2. Dado o grau de temporariedade da decisão, deve-se aguardar a manifestação 

defi nitiva do juízo quanto à possibilidade, ou não, de restituição. Hipótese em que se 

mostra imprescindível o pedido em primeiro grau na forma de restituição de coisa 

apreendida, sendo este o momento para o exercício do contraditório e a ampla 

defesa.

3. Agravo regimental improvido. Apelação criminal a que se nega seguimento 

(fl . 382).

Por sua vez, a decisão dos embargos de declaração possui a seguinte ementa:

Penal. Embargos de declaração. Art. 619 do CPP. Requisitos. Omissão. 

Contradição. Obscuridade ou ambiguidade. Inexistência. Livre apreciação. 

Conclusões do órgão julgador. Inadequação dos aclaratórios. Utilização do meio 

recursal próprio. Prequestionamento.

1. Os embargos de declaração têm lugar exclusivamente nas hipóteses de 

ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida, não 
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se prestando para fazer prevalecer tese diferente daquela adotada pelo órgão 

julgador ou para reavaliação das conclusões surgidas da livre apreciação da prova.

2. Inocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código 

de Processo Penal, a modifi cação do julgamento deve ser buscada pelas vias 

recursais apropriadas.

3. Ainda quando ajuizados para efeito de prequestionamento, os embargos de 

declaração só têm cabimento nas restritas hipóteses elencadas no art. 619 do CPP, 

quais sejam, omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição.

4. “Para se ter prequestionada a matéria, não há necessidade de referência 

expressa ao artigo ofendido. Basta debate e decisões anteriores fulcrados na 

norma em questão” (STF, AI 616.427 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira 

Turma, julgado em 9.9.2008).

5. Embargos de declaração improvidos (fl . 760).

Em suas razões, sinteticamente, aponta a recorrente que a negativa de 

seguimento à apelação, sob o fundamento da exigibilidade de pedido incidental 

de restituição, implicaria em violação, ou negativa de vigência, ao art. 593, II, 

do Código de Processo Penal, bem como estaria em confronto com precedentes 

emanados deste Superior Tribunal de Justiça e do col. Supremo Tribunal Federal. 

Ainda, sustenta que a decisão prolatada nos embargos de declaração culminou 

por afrontar o art. 619 do Código de Processo Penal.

Pede, assim, a recorrente, a anulação do acórdão que decidiu os embargos 

declaratórios, caso assentada a violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, 

ou, se reconhecida a divergência jurisprudencial ou a negativa de vigência ao art. 

593, II, do Código de Processo Penal, a anulação da decisão que negou seguimento ao 

recurso de apelação, a fi m de que se determine o retorno dos autos ao eg. Tribunal 

Regional Federal, para que aprecie o seu mérito.

Após as contrarrazões (fl s. 806-818), o recurso especial foi admitido (fl . 

821).

O em. Subprocurador-Geral da República manifestou-se pelo não 

conhecimento e desprovimento do recurso especial, em parecer assim ementado:

Processo Penal. Recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, 

“a” e “c”, da CF/1988. Operação Lava-Jato. Alegação de violação aos artigos 593, 

II e 619 do CPP. Decretação de sequestro de ativos. Precatório judicial. Medida 

constritiva determinada liminarmente. Impugnação da decisão por apelação ao 

TRF4. Necessidade de impugnação perante o Juízo de primeiro grau, através de 

embargos ou pedido de restituição de coisa apreendida. CPP artigos 120, 129 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 809-917, outubro/dezembro 2016 905

e 130. Prequestionamento não demonstrado. Súmula 211 do STJ. Ausência de 

omissão no acórdão recorrido.

1. Não é cabível a interposição direta de apelação contra decisão judicial que 

decretou o sequestro e arresto de bens, antes da impugnação perante o próprio juízo 

de primeiro grau, pela via processual adequada.

2. Considerada a natureza temporária da decisão, deve-se aguardar a decisão 

defi nitiva após a impugnação por meio de embargos ou pedido de restituição de 

coisas apreendidas (CPP artigos 120, 129 e 130).

3. Ausência de debate no TRF4 acerca da matéria deduzida no recurso 

ordinário, sobre alegada ofensa aos artigos 593, II e 619 do CPP. Aplicação da 

Súmula 211/STJ.

4. Inocorrência de violação aos artigos 593, II e 619 do CPP. Não há violação ao 

art. 619 do CPP, se o acórdão recorrido resolveu adequadamente a controvérsia.

5. Parecer pelo não conhecimento do recurso especial e, se conhecido, pelo 

seu desprovimento (fl . 1.124).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso especial, interposto 

pela Construtora Queiroz Galvão S.A., com base no art. 105, III, “a” e “c” da 

Constituição Federal, e art. 26 da Lei n. 8.038/1990, contra v. acórdãos de 

julgamento de agravo regimental e dos respectivos embargos de declaração, por meio 

dos quais a eg. 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confi rmou 

decisão monocrática, proferida pelo em. Desembargador Federal João Pedro 

Gebran Neto, que negou seguimento a recurso de apelação, a qual pretendia discutir 

determinação judicial de sequestro de ativos da recorrente.

A recorrente formulou, na espécie, dois pedidos sucessivos, quais sejam (i) a 

anulação do acórdão que decidiu os embargos declaratórios, caso assentada a violação 

ao art. 619 do Código de Processo Penal, ou, (ii) se reconhecida a divergência 

jurisprudencial ou a negativa de vigência ao art. 593, II, do Código de Processo 

Penal, a anulação da decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, a fi m de 

que se determine o retorno dos autos ao eg. Tribunal Regional Federal, para que 

aprecie o seu mérito.

Como é evidente, há maior amplitude na formulação tendente ao conhecimento 

da apelação, de maneira que cumpre enfrentar este tópico em primeiro lugar.
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Estão presentes, no ponto, os pressupostos de admissibilidade do recurso 

especial, que, assim, deve ser conhecido.

É verdade que o em. Subprocurador-Geral da República sustentou, em seu 

d. parecer, que o recurso não merece juízo positivo quanto ao conhecimento (fl. 

1.127). Fê-lo, sob o fundamento de que a matéria versada na espécie “não foi 

expressamente debatida no acórdão recorrido”, o que faria incidir a Súmula 211 

deste Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado aponta ser “inadmissível 

recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, 

não foi apreciada pelo tribunal a quo”.

Sucede, porém, que, já no exame do agravo regimental, interposto frente a 

denegação monocrática do apelo, foi a questão central, concernente ao presente recurso, 

efetivamente apreciada pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tanto que, 

na ementa daquela decisão, consignou-se que:

Agravo regimental. Processo Penal. Sequestro de alvará. Pedido de liberação. 

Matéria não enfrentada em primeiro grau. Apelação não conhecida.

1. Em se tratando de bloqueio judicial, é imprescindível o exame inicial pela 

autoridade judiciária que o determinou.

2. Dado o grau de temporariedade da decisão, deve-se aguardar a manifestação 

defi nitiva do juízo quanto à possibilidade, ou não, de restituição. Hipótese em que se 

mostra imprescindível o pedido em primeiro grau na forma de restituição de coisa 

apreendida, sendo este o momento para o exercício do contraditório e a ampla 

defesa.

3. Agravo regimental improvido. Apelação criminal a que se nega seguimento 

(fl . 382).

Realmente, no julgamento dos sucessivos embargos de declaração, o 

eg. Tribunal Regional Federal restringiu-se ao exame dos pressupostos de 

admissibilidade dos declaratórios (fl s. 757-759), mas, na decisão, aludindo ao 

anterior julgamento do agravo regimental, deixou registrado que: “os fundamentos 

contidos no voto são sufi cientes para a delimitação da matéria em eventual recurso 

perante os Tribunais Excepcionais”.

Por isso que se pode constatar, inequivocamente, a ocorrência do devido 

prequestionamento da matéria.

Em breve síntese, a discussão posta à apreciação neste recurso especial diz 

respeito a saber-se de que maneira se há de manejar irresignação contra decisão penal 

que implique em constrição de bens, particularmente por intermédio das medidas 

assecuratórias de arresto e sequestro.
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As difi culdades de enquadramento teórico das medidas cautelares patrimoniais, 

no âmbito do processo penal, são afi rmadas pela doutrina, que reconhece, como se 

vê em TORNAGHI, que “o Código de Processo Penal não empregou a palavra 

seqüestro em seu sentido estrito e técnico; deu-lhe compreensão demasiadamente 

grande, fazendo entrar nela não apenas o que tradicionalmente se costuma 

denominar seqüestro, mas também outros institutos af ins e, especialmente, o 

arresto”.

TORNAGHI ressalta que “a confusão não foi apenas terminológica”, 

porquanto “misturam-se, por vêzes, no mesmo instituto coisas que são próprias 

do seqüestro com outras que são peculiares ao arresto” (TORNAGHI, Hélio. 

Comentários ao Código de Processo Penal, vol 1, Tomo 2. Rio de Janeiro: 

Forense, 1956, p. 344-5).

Daí não ser surpreendente que, na petição em que postulou a constrição 

patrimonial perante o juízo de primeiro grau, tenha, o Ministério Público Federal, 

assinalado tratar-se de “medida assecuratória de arresto/sequestro”(fl . 6).

Naquela ocasião, ainda, o Ministério Público Federal assentou que o 

grupo Queiroz Galvão teria auferido, mediante a prática de ilícitos, benefícios 

de ao menos R$ 372.223.885,64 (trezentos e setenta e dois milhões, duzentos e 

vinte e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), 

o que justifi caria a constrição do Precatório n. 2005.002090-4, no valor de R$ 

163.577.631,67 (cento e sessenta e três milhões, quinhentos e setenta e sete 

mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), a ser recebido pela 

Construtora Queiroz Galvão S.A., do Governo do Estado de Alagoas.

A decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, por sua vez, acoimou 

de “sequestro” a medida postulada, e, asseverando a presença dos fundamentos 

legais, deferiu “liminarmente o requerido”, para a fi nalidade de determinar “o 

sequestro de R$ 163.577.631,67, no Precatório n. 2005.002090-4 a ser pago pelo 

Governo do Estado de Alagoas à Construtora Queiroz Galvão S.A” (fl s. 190-194).

Essa referência de ordem nominal, na espécie, não é desprovida de 

importância.

O parecer da d. Subprocuradoria-Geral da República, por exemplo, afi rma 

que a “impugnação de decisão judicial que defere a medida assecuratória de sequestro 

possui previsão expressa no Código de Processo Penal” e que o sequestro deve ser 

“impugnado por meio de embargos” (fl . 1.131), ou “através do pedido de restituição 

de coisas apreendidas, direcionado ao juiz que determinou a constrição” (fl . 1.132).
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A decisão monocrática, por intermédio da qual se negou seguimento à apelação, 

por sua vez assinalou que “a petição apresentada como apelação criminal e os 

respectivos fundamentos do pedido deveriam servir para a proposição do competente 

incidente de restituição, nos moldes já adotados por outros investigados da mesma 

operação, cuja provocação ensejará a prolação de decisão pelo juízo competente e 

inaugurará a competência recursal deste Tribunal” (fl . 336).

Cumpre dizer que há diferenças signifi cativas entre o designado incidente de 

restituição e os embargos ao sequestro.

Em linhas gerais, o incidente de restituição concerne às coisas e objetos 

apreendidos por força da expedição de mandado de busca e apreensão, ou no ensejo 

da prisão do increpado, ao passo que os embargos dizem respeito à impugnação de 

medida cautelar determinada pelo juiz do processo.

Ou seja, na pressuposição do incidente de restituição está a apreensão, que, nas 

palavras de TORNAGHI, sucede apenas em relação (i) aos instrumenta sceleris, 

(ii) ao produto do crime e (iii) às coisas destinadas à prova (TORNAGHI, 

Hélio. Comentários ao Código de Processo Penal, vol. 1, Tomo 2. Rio de 

Janeiro: Forense, 1956, p. 322-323), e este, à toda evidência, não é o caso dos 

autos.

De modo que o precedente invocado pelo em. representante do Ministério Público 

Federal não se amolda à hipótese vertente.

Com efeito, como revelado no RMS 27.554/DF, da Quinta Turma deste 

Tribunal, sob a relatoria da em. Ministra Laurita Vaz, e citado às fl s. 1.133-

1.134 pelo recorrido: “A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição 

de coisa apreendida tem natureza defi nitiva (decisão defi nitiva em sentido estrito 

ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de 

recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal”.

Apenas que no caso presente não se cuida de restituição, uma vez que a 

medida constritiva que recaiu sobre a recorrente é derivada de providência cautelar, 

cujo objeto, aliás, não é de interesse para a prova do processo, e sim tendente a 

resguardar os eventuais corolários de ordem pecuniária advindos do julgamento.

É sabido que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em casos 

excepcionais, nos quais haja teratologia ou ausência de fundamentação da decisão 

que determinar o arresto ou o sequestro, tem admitido o uso de mandado de 

segurança por parte daquele cujos bens foram foram constritos. Neste sentido, 

de minha relatoria, o RMS 43.231/RJ (DJe de 6.3.2015).
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Igualmente em situações extremadas, tem este Superior Tribunal de Justiça 

admitido a impetração de mandado de segurança contra decisão que, ostentando 

os mesmos vícios, tenha determinado a busca e apreensão. É o que se depreende 

do AgRg no RMS n. 27.675, relatado pelo em. Min. Nefi  Cordeiro (DJe de 

3.11.2015).

Essa similaridade, quanto à admissão de impetração de mandado de segurança, 

para as situações extravagantes, não indica sejam equivalentes os meios de impugnação 

ordinários, no tangente às decisões proferidas em buscas e apreensões ou no 

sequestro e arresto de bens.

Dito isso, e afastada a situação em análise daquelas em que a teratologia 

faria permissível o mandado de segurança, cumpre tratar o caso a partir das 

premissas que lhe são próprias, isto é, as relacionadas com as cautelares patrimoniais 

penais, ou, como quer que seja, tomando-se em linha de conta as balizas alusivas 

ao sequestro ou arresto de bens.

Também aqui, contudo, a matéria não está pacifi cada na doutrina.

BADARÓ, ao cuidar dos meios de defesa contra o sequestro de bens, faz 

remissão aos arts. 129 e 130 do Código de Processo Penal, e, destarte, afi rma a 

presença de três modalidades de embargos, quais sejam: “(1) embargo do terceiro, 

estranho ao processo (CPP, art. 129); (2) embargo do acusado, para defesa de bens 

lícitos (CPP, art. 130, I); (3) embargo do terceiro de boa-fé, que adquiriu bem do 

acusado (CPP, art. 130, II)” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 3ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.055).

Para os dois últimos, isto é, para os embargos do acusado e para os 

embargos do terceiro de boa-fé, que tenha adquirido bem do acusado, assinala 

a inexistência de procedimento ditado pelo Código de Processo Penal, se bem 

que, nestes casos, o julgamento respectivo deva seguir o parágrafo único do art. 

130 do Código de Processo Penal, ou seja, somente dar-se-ia após o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória. No caso dos embargos de terceiro, 

estranho ao processo, o procedimento adstringir-se-ia àquele fi xado pelo Código 

de Processo Civil para os embargos de terceiro.

Seja como for, BADARÓ reconhece que “há corrente que defende o 

cabimento da apelação, contra decisão que decreta o sequestro, por entender tratar-

se de decisão com força de defi nitiva”, não obstante deixe consignado que discorda 

deste ponto de vista, uma vez que a decisão que decreta o sequestro se cuida “de 

decisão interlocutória, de natureza processual, que concede uma tutela cautelar com 

base em cognição sumária”, e, com isso, o provimento é provisório, tanto assim 
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que “se o acusado que teve seus bens sequestrados não impugnar tal decisão, não 

haverá coisa julgada (...) se ao fi nal do processo ele for absolvido, o sequestro deverá ser 

levantado (CPP, art. 130, III)” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 

3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.058).

Essa provisoriedade da decisão, que induziria à inviabilidade do recurso de 

apelação, também é referida por TORNAGHI, que, ao tratar do sequestro e do 

arresto, assim se manifesta: “o que realmente caracteriza as providências cautelares e 

as distingue das demais é o fato de elas serem provisórias e instrumentais. Destinam-

se a vigorar enquanto não se tornam providências defi nitivas e nisto reside sua 

provisoriedade” (TORNAGHI, Hélio. Comentários ao Código de Processo 

Penal, vol. 1, Tomo 2. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 339).

O fato, entretanto, é que a jurisprudência parece não ter encampado este alvitre.

A decisão emanada desta Corte, trazida como paradigma do dissídio 

jurisprudencial pela recorrente, é expressiva. Consta da ementa respectiva:

Recurso especial. Processual Penal. Seqüestro e especialização. Medida liminar. 

Caráter defi nitivo. Possibilidade do uso do recurso de apelação - Art. 593, II, CPP.

A hipótese se amolda ao inciso II, art. 593 do Código de Processo Penal, levando-se 

em conta o caráter defi nitivo da medida concedida (seqüestro e especialização dos 

bens imóveis).

Recurso provido com o retorno dos autos ao eg. TRF da 1a Região para análise do 

mérito da apelação interposta (REsp n. 258.167/MA; Quinta Turma; Rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca; DJe de 10.6.2002).

Em seu voto, ademais, o em. relator apontou: “vislumbra-se, na hipótese, não 

um caráter provisório, mas sim defi nitivo, como considerado pelos recorrentes, pois 

vigora até a decisão da ação penal, uma vez que não teve mais qualquer andamento 

tal medida assecuratória, estando indisponível seu patrimônio”.

Julgamento antigo, do col. Supremo Tribunal Federal, e igualmente referido 

pela recorrente, houve de adotar posição semelhante. No Recurso Extraordinário 

106.738/MT, relatado pelo em. Min. Rafael Mayer, em 17 de junho de 1986, 

aduziu-se que o mecanismo de defesa consistente nos embargos mostrar-se-ia uma 

faculdade do acusado ou dos terceiros, num caráter premonitório a uma eventual 

sentença condenatória e a apuração dos seus efeitos que couberem na instância 

civil. Sem prejuízo disso, ou seja, a par da faculdade de manejo dos embargos, 

segundo o precedente, a “decretação do seqüestro por decisão do juízo criminal, 

incidente no processo-crime, constitui ato judicial certamente recorrível, pois se trata 
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de decisão que não condenatória, mas com força de defi nitiva, pois vigente por todo o 

curso do processo, subsumindo-se a espécie na previsão do art. 593, II, do Código de 

Processo Penal”.

Em decisão de minha relatoria, ademais, proferida embora no bojo de 

recurso em mandado de segurança, consta da ementa o que segue:

Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Alegada 

ofensa a princípios constitucionais. Inocorrência. Incidência do Enunciado n. 267, 

da Súmula do STF. Não interposição do recurso cabível. Matéria deduzida que 

exige dllação probatória, inviável na via eleita. Agravo regimental desprovido.

I - A possibilidade de proferir-se decisão monocrática terminativa no processo 

encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, tanto na Lei n. 8.038/1990, 

quanto no Regimento Interno do Superior Tribunal dc Justiça, sendo descabidas 

as alegações de ofensa a postulados constitucionais.

II - É cediço que, para impugnar decisão que decreta o seqüestro de bem, cabível 

é o recurso de apelação, previsto no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. 

(Precedente). Portanto, incide para o caso o Enunciado n. 267, da Súmula do 

Supremo Tribunal Federal.

[...]

Agravo regimental desprovido (AgRg no RMS n. 45.707/PR; Quinta Turma; de 

minha relatoria, DJe de 15.5.2015).

No corpo do voto, ficou assentado que: “não obstante assista razão ao 

agravante quando afi rma que a medida prevista no art. 130, inciso I, do Código de 

Processo Penal não é recurso para os fi ns da aplicação do Enunciado n. 267, da Súmula 

do STF, é cediço que, para o caso, seria cabível o recurso de apelação, previsto no art. 

593, inciso II, do Código do Processo Penal, uma vez que a decisão que determina o 

seqüestro é defi nitiva”.

Ainda que de maneira lateral, porquanto tratava-se de afastar o cabimento 

de mandado de segurança, no julgamento do recurso em mandado de segurança 

(RMS) n. 31.942/DF, a em. Min. Maria Th ereza de Assis Moura aludiu, em seu 

voto, que: “não era o mandado de segurança o instrumento processual cabível, in 

casu, mas sim o recurso de apelação, haja vista a decisão prolatada acerca de bens 

apreendidos ter natureza defi nitiva”.

A decisão foi assim ementada:

Processo Penal Recurso ordinário em mandado de segurança. Operação 

Aquarela. Bens e valores apreendidos 1mpet ração após 120 dias decadência. 
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Incidência. Mandado de segurança. Via inadequada. Impossibilidade. Súmula 267 

do STF. Recurso a que se nega provimento.

1. Inviável se mostra o mandamus, eis que verifi cado o transcurso do lapso 

decadencial de 120 (cento e vinte) dias, a teor do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

2. [...]

3. In casu, após o decisum que determinou o seqüestro dos bens e valores, a 

defesa não manejou o recurso cabível, sendo inviável a análise do requestado em 

sede de mandamus extraordinário.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento 

(RMS n. 31.942/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

23.4.2013).

Este quadro mostrar-se-ia habilitado a conferir alguma estabilidade ao tema 

controverso, sobre saber-se qual a via de impugnação idônea para combater as decisões 

que impliquem na concessão de cautelar patrimonial no processo penal.

Ocorre que, a partir da Lei n. 12.683/2012, introduziram-se alterações na 

Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998), entre as quais, de relevante 

para a espécie, a concernente à previsão de um outro tipo de medida acauteladora, de 

ordem patrimonial, e que conta com abrangência e requisitos específi cos.

O art. 4º, caput, da Lei n. 9.613/1998, com efeito, ostenta a seguinte 

redação:

Art. 4º: O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte 

e quatro) horas, havendo indícios sufi cientes de infração penal, poderá decretar 

medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, 

ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto 

ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. 

(Redação dada pela Lei n. 12.683, de 2012).

Conforme vem apontando a doutrina, essa alteração legislativa “parece 

ampliar o conceito de sequestro para estendê-lo também a quaisquer valores e/

ou direitos, desde que constituam proveito ou produto do crime (...) E mais ainda. 

Tanto poderão ser apreendidos os bens produto do crime antecedente quanto o do delito 

de lavagem em apuração e/ou processo”.

E não é apenas em relação aos bens que constituam proveito ou produto da 

infração poderão recair as medidas constritivas, visto que se mostrarão cabíveis, 

ademais, para a “reparação do dano causado pelo crime de lavagem e seu antecedente 
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e para o pagamento de prestação pecuniária (em caso de condenação), multa e 

custas processuais” (PACELLI, Eugenio; FISCHER, Douglas. Comentários ao 

Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, 

p. 317).

Assim dispõe o par. 4º, do art. 4º, da Lei n. 9.613/1998:

“Par. 4º: Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos 

ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou 

da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. 

(Redação dada pela Lei n. 12.683, de 2012).

As alterações promovidas na Lei de Lavagem de Dinheiro por intermédio 

da Lei n. 12.683/2012 estão associadas à mudanças signifi cativas no Código Penal, 

decorrentes da contemporânea Lei n. 12.694/2012. É que tal legislação afetou o 

capítulo relativo aos efeitos da condenação, passando a prever, no art. 91, par. 1º, 

do Código Penal, que: “poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes 

ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se 

localizarem no exterior”.

De notar-se que, a este corolário, veio inequívoca ampliação ao âmbito das 

medidas assecuratórias, porque, segundo o par. 2º, do art. 91, do Código Penal:

Par. 2º: Na hipótese do par. 1º, as medidas assecuratórias previstas 

na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do 

investigado ou acusado para posterior decretação de perda”.

Chamo a atenção para a circunstância de que a referência a tais dispositivos não 

é trivial.

Isto porque, a decisão primitiva, proferida pelo magistrado federal da 13ª Vara 

Federal de Curitiba, fundamentou-se exatamente no arcabouço normativo por último 

apontado. Vejamos a parte fi nal de sua decisão:

“Ante o exposto e reportando-me aos fundamentos da referida decisão datada 

de 10.11.2014 no Processo n. 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10), def iro 

liminarmente o requerido e decreto o sequestro, com base no art. 91, §§ 1º e 2º, do 

CP, no art. 125 do CPP, e no artigo 4º da Lei n. 9.613/1998, o sequestro de R$ 

163.577.631,67 no precatório 2005.002090-4 a ser pago pelo Governo do Estado 

de Alagoas à Construtora Queiroz Galvão S/A e que foi expedido no Processo n. 

0000659-08.2005.8.02.0000 em trâmite na 17ª Vara Cível da Justiça Estadual de 

Maceió/AL” (fl . 193).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

914

Cada um destes dispositivos legais foi discutido pela recorrente, no ensejo em 

que interpôs o recurso de apelação, e, deveras, os fundamentos da irresignação não 

foram apreciados pela decisão monocrática que lhe negou seguimento.

Recapitulando, nessa decisão o em. relator asseverou que “a petição 

apresentada como apelação criminal e os respectivos fundamentos do pedido deveriam 

servir para a proposição do competente incidente de restituição, nos moldes já adotados 

por outros investigados da mesma operação, cuja provocação ensejará a prolação de 

decisão pelo juízo competente e inaugurará a competência recursal deste Tribunal” (fl . 

336), ao que se seguiu a remissão a precedente daquele eg. Tribunal Regional 

Federal, alusivo, entretanto, a restituição de coisa apreendida. Para documentação, 

foi este o precedente indicado:

Agravo regimental. Processo Penal. Bloqueio de ativos. Pedido de desbloqueio. 

Matéria não enfrentada em primeiro grau. Apelação não conhecida.

1. Em se tratando de bloqueio judicial, é imprescindível o exame inicial pela 

autoridade judiciária que o determinou.

2. Dado o grau de temporariedade da decisão, deve- se aguardar a manifestação 

defi nitiva do juízo quanto à possibilidade, ou não, de restituição. Hipótese em que 

se mostra imprescindível o pedido em primeiro grau na forma de restituição de coisa 

apreendida, mormente quando o próprio juízo indica a possibilidade de reexame, 

sendo este o momento para o exercício do contraditório e a ampla defesa.

3. Agravo regimental improvido. Apelação criminal a que se nega seguimento 

(TRF4, Agravo Legal em Apelação Criminal n. 5078957-39.2014.404.7000, 8ª 

Turma, Juiz Federal José Paulo Baltazar Junior. Juntado aos autos em 9.2.2015).

A cautela recomendada pela doutrina, no sentido de que “é preciso cuidado 

para não hiperintegrar o direito, usando um precedente como uma norma que vá 

além dos seus fatos e que extrapole o limite do seu campo gravitacional” (RAMIRES, 

Maurício. Crítica à aplicação de precedentes no Direito Brasileiro. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 130) intensifi ca-se quando se está a 

tratar de denegação de seguimento a recurso, porquanto a interdição de acesso 

aos tribunais, em certos casos, pode deixar a descoberto eventual direito da parte.

Haveria fundamentos, de resto não discutidos na origem, tendentes a, 

potencialmente, produzirem o mesmo efeito, qual seja o de eventual negativa 

de seguimento da apelação. É que parece inescondível que a previsão dos 

parágrafos 2º e 3º da Lei n. 9.613/1998, com a redação que lhes foi dada pela 

Lei n. 12.683/2012, introduz questionamentos relevantes, cujo exame revela-se 

importante para a espécie.
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Tais dispositivos têm a seguinte redação:

“Par. 2º: O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e 

valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos 

bens, direitos e valores necessários e sufi cientes à reparação dos danos e ao pagamento 

de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. (Redação 

dada pela Lei n. 12.683, de 2012)”

“Par. 3º: Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o comparecimento 

pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o caput deste artigo, podendo 

o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, 

sem prejuízo do disposto no § 1º. (Redação dada pela Lei n. 12.683, de 2012)”.

Saber-se, portanto, se o regime jurídico particular para a constrição patrimonial 

no âmbito dos crimes de lavagem de capitais estaria a exigir, por expressa disposição 

legal, que a matéria fosse antes levada ao conhecimento do juiz que decretou a medida, 

não se afi gura secundário.

A Lei n. 12.683/2012, que implicou nas alterações legislativas apontadas, é, 

evidentemente, posterior aos precedentes invocados pela parte recorrente, os quais, 

anote-se, remetem-se aos anos (i) de 2002, no REsp n. 258.167/MA, desta 

Corte, e (ii) de 1986, no caso RExt n. 106.738-1, da relatoria do em. Ministro 

Rafael Mayer, no col. Supremo Tribunal Federal. Já o AgRg no RMS n. 45.707, 

de minha relatoria, anteriormente apontado, aludia a crime de peculato, ou seja, 

situação não abrangida pelo escopo da Lei n. 9.613/1998.

Como era de se supor, já agora a respeito do modo de se impugnar a decisão 

que tenha determinado a constrição de bens no campo particular da Lei de Lavagem 

de Dinheiro, outrossim é oscilante a doutrina.

NUCCI, ao comentar especifi camente o art. 4º da Lei n. 9.613/1998, 

assevera que o “instrumento processual adequado para questionar o sequestro e 

a alienação de bens é o mandado de segurança” (NUCCI, Guilherme de Souza. 

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 02. Rio de Janeiro: Forense, 

2016, p. 538).

LIMA, de sua parte, convoca para a mesma fi nalidade os variados tipos 

de embargos, ao modo como previstos no Código de Processo Penal (LIMA, 

Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: 

JusPudvm, 2015, p. 410-416).

Finalmente, BARROS aduz a necessidade de formulação de um pedido 

restitutório genérico, o qual “deverá ser examinado e decidido pelo juiz competente, 
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que ouvirá o Ministério Público. Esse pedido será autuado em apartado (...) em 

caso de indeferimento do pedido, terá cabimento o recurso ordinário de apelação” 

(BARROS, Marco Antonio de. Lavagem de capitais e obrigações civis 

correlatas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 217).

Essa descontinuidade, divisada na ausência de uniformidade doutrinária sobre 

tema sensível, deita suas raízes numa normativa processual penal potencialmente 

carecedora de revisão.

Não se pode, entretanto, onerar-se a parte, com o descortinamento da 

medida necessária para fazer conhecidas as suas alegações.

Para a espécie, é sintomático que o magistrado de primeiro grau recebeu a 

apelação interposta, quando lhe era dado, se assim entendesse, desde logo proferir juízo 

negativo de admissibilidade, sendo certo, ainda, que determinou a tramitação do 

apelo em autos apartados, para o fi m de não turbar o andamento do processo. O 

seguinte trecho da decisão proferida a este respeito é relevante:

“Conquanto se possa cogitar do caráter de decisão defi nitiva da decisão em 

comento, o fato é que não há como processar a apelação nestes autos, posto que já foi 

inclusive determinada a citação/intimação da empresa para apresentar resposta.

Assim, deverá a Defesa apresentar a sua insurgência de forma apartada, a fi m de 

não turbar a tramitação deste feito” (fl . 214).

Portanto, no caso, após a decisão que decretou o sequestro, houve a interposição 

de apelação, recebida pelo juízo de primeiro grau e, depois, não conhecida pelo eg. 

Tribunal Regional Federal. Como o sequestro, e também o arresto, não se confundem 

com a busca e apreensão, a eles não se aplica o incidente de restituição de bens, 

concernente ao regime da busca e apreensão, aliás, prevista no Título VII do Código de 

Processo Penal, denominado “Da Prova”.

Se o Código de Processo Penal estatui, para as cautelares patrimoniais, como o 

sequestro e o arresto, mecanismos de impugnação a serem veiculados perante o juízo 

de primeiro grau, que decretou a medida constritiva, e, não obstante, a jurisprudência 

vem admitindo que se valha o interessado do recurso de apelação, parece não haver 

razão idônea conducente ao afastamento do mesmo alvitre no âmbito específi co da Lei 

de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998).

Assim, apesar da possibilidade conferida ao acusado, ou à interposta pessoa, 

sobre quem recaia a medida assecuratória de bens prevista na Lei n. 9.613/1998, 

de postularem diretamente ao juiz a liberação total ou parcial dos bens, direitos 

ou valores constritos, atendidos os demais pressupostos legais, isto não elide a 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 28, (244): 809-917, outubro/dezembro 2016 917

possibilidade de manejo de recurso, no caso a apelação, na forma do art. 593, II, do 

Código de Processo Penal.

Em vista do exposto, conheço do recurso especial, com base no art. 105, III, 

“a” e “c”, da Constituição Federal, e dou-lhe provimento, para fins de cassar a 

decisão que denegou seguimento à apelação interposta pela recorrente, e, julgando-a 

admissível, determinar que o eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região a aprecie 

como for de direito. O pedido sucessivo da recorrente, de anulação do acórdão 

de desprovimento dos embargos declaratórios, torna-se, à toda evidência, 

prejudicado.

É o voto.






