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RECURSO ESPECIAL N. 1.224.774-MG (2010/0214229-6)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Tropical Palace Hotel Ltda - em liquidação

Advogado: Karina Coelho Serafi m e outro(s) - MG076627

Recorrido: Juarez Alves

Advogado: Edmon Botelho da Costa - MG045503

EMENTA

Recurso especial. Processual Civil. Art. 649, V, do CPC/1973. 

Instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício 

profi ssional. Impenhorabilidade. Pessoas jurídicas. Microempresa.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião 

do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, 

apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável 

a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo 

Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, 

empresas de pequeno porte ou fi rma individual quanto aos bens 

necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social.

2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, 

correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários 

individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam 

sua profi ssão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às 

suas atividades.

3. Recurso especial parcialmente provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso 

especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros 

Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com a 

Sra. Ministra Relatora.

Ausente, justifi cadamente, o Sr. Ministro Raul Araújo.
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Brasília (DF), 10 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 17.11.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Tropical Palace Hotel Ltda - em liquidação com fundamento no 

art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

Execução. Alegação de impenhorabilidade. Simples petição. Art. 649, VI, do CPC. 

Pessoas jurídicas. Inaplicabilidade. - A alegação de impenhorabilidade absoluta 

de bem pode ser aduzida a qualquer momento da execução, inclusive através de 

simples petição, e até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 

- A impenhorabilidade fundada no art. 649, VI, do CPC, restringe-se às pessoas 

físicas, não se estendendo às pessoas jurídicas.

Argumenta a parte recorrente, em síntese, que os bens úteis ou necessários 

ao exercício da atividade da empresa são impenhoráveis.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Em execução promovida 

contra a Tropical Palace Hotel Ltda foi procedida a penhora de “fogão a gás, 

televisor, aparelho de ar condicionado, geladeira, microondas, exaustor, máquina 

de lavar louça, computadores, impressoras, sons, gravadores de CDs” (fl . 206 

e-STJ).

Alegou, então, a executada, ora recorrente, com base no art. 649, V, do 

CPC/1973, a nulidade da penhora, por se tratar de bens necessários ou úteis às 

atividades da empresa, o que foi rejeitado em primeiro grau de jurisdição, sob o 

fundamento de que não demonstrado que os bens penhorados são únicos e sua 

ausência impediria a atividade da empresa.

 A controvérsia guarda atualidade, uma vez que o art. 649, V, do CPC/1973 

guarda correspondência com o art. 833, V, do novo CPC, assim redigidos, 

respectivamente:
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CPC/1973

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 

outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profi ssão;

CPC/2015

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou 

outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profi ssão do executado;

(...)

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os 

equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa 

física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham 

sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio 

jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou 

previdenciária (sem correspondência no CPC/1973)

Apreciando o agravo de instrumento, a Corte de origem partiu do 

pressuposto de que a norma que impede a penhora é restrita às pessoas físicas, 

motivo pelo qual não adentrou na análise da utilidade ou necessidade dos bens 

penhorados.

O entendimento de que a regra impeditiva da penhorabilidade de bens 

necessários ou úteis ao exercício de profi ssão protege apenas pessoas físicas 

era consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e foi, em 

um primeiro momento, adotado no Superior Tribunal de Justiça, passando, 

gradativamente, a ser mitigado em prol de empresários individuais, pequenas 

ou microempresas em que trabalhassem pessoalmente seus sócios, conforme 

evolução jurisprudencial assim descrita por Humberto Th eodoro Júnior:

O antigo inciso VI do art. 649 reconhecia a impenhorabilidade de livros, 

máquinas, utensílios e instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer 

profissão. Dúvidas eram suscitadas a respeito da abrangência do privilégio, 

principalmente em torno das pessoas jurídicas e dos bens imóveis.

O STF, em jurisprudência mais antiga, entendia que a impenhorabilidade dos 

instrumentos de trabalho operava em favor apenas das pessoas físicas, no que 

chegou a ser seguido pelo STJ. Posteriormente, o entendimento relativizou-
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se para que a regra da isenção de penhora do art. 649, contemplado em seu 

primitivo inciso VI, pudesse amparar também as pequenas empresas, em que os 

sócios pessoalmente desempenhassem os misteres para os quais a sociedade de 

organizara, como v.g., ofi cinas de consertos ou de serviços de limpeza, de pintura, 

de confecções etc.

Quando aos bens imóveis, a exegese era restritiva, de modo que mesmo 

entre as pessoas físicas, como os profissionais liberais, não se estendia a 

impenhorabilidade à casa ou sala onde se instalava o respectivo escritório.

Prevalecia, portanto, na visão pretoriana, o entendimento de que os 

instrumentos de trabalho se confundiam com as ferramentas manejáveis pelo 

profissional. Apenas coisas móveis poderiam enquadrar-se nesse conceito 

restritivo.

A reforma da Lei n. 11.382/2006 reforça tal posicionamento. Ao transplantar 

essa impenhorabilidade para o novo inciso V do art. 649, o legislador teve o 

cuidado de explicitar que, a par das ferramentas e utensílios propriamente ditos, 

a isenção de penhora compreende “outros bens móveis necessários ou úteis ao 

exercício de qualquer profi ssão”.

Restou, pois, bem explicitada, a mens legis de privilegiar o profi ssional com 

preservação apenas do aparelhamento móvel de sua atividade. Os imóveis, ainda 

que se prestem a sediar o desempenho da profi ssão, não se inserem no benefício 

de inexecutibilidade.

Embora não tenha sido explícita a reforma operada no atual inc. V do art. 

649, a ratio essendi do dispositivo não atrita com a orientação que vinha sendo 

observada pela jurisprudência do STJ, quando estendia a impenhorabilidade às 

pessoas jurídicas organizadas em pequenas empresas. Dessa maneira, merece 

ser preservada a orientação daquele Tribunal, mesmo após reforma da Lei n. 

11.382/2006, desde que se trate realmente de empresa cuja atividade seja 

desempenhada pessoalmente pelos sócios. (Curso de Direito Processual Civil, 

Forense, 48ª edição, Volume II, fl . 293).

Com efeito, a evolução da jurisprudência no sentido de aplicar a regra da 

impenhorabilidade também a pequenas empresas, nas quais o sócio trabalhe 

pessoalmente foi cautelosa, conforme se verifi ca, dentre outros, dos seguintes 

precedentes:

Processo Civil. Execução fiscal. Penhora de bens de pessoa jurídica. Bens 

indispensáveis à sobrevivência da empresa. Art. 649, inc. IV, do CPC. 

Impossibilidade.

I - Os bens da pessoa jurídica são penhoráveis, admitindo-se, em hipóteses 

excepcionais, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do CPC, quando se tratar de 

pessoa jurídica de pequeno porte ou micro-empresa ou, ainda, fi rma individual, e os 

bens penhorados forem indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da empresa.
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II - A exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, 

a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, 

conseqüentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos.

III - Tendo o Tribunal a quo considerado que os bens penhorados (carteiras 

escolares, cadeiras escolares, mesas, armários, máquina de escrever e arquivos) 

são indispensáveis à atividade da escola executada, é defeso a este STJ, em 

sede de recurso especial, reapreciar a questão, vez que ensejaria o reexame do 

substrato fático dos autos (Súmula 7 dos STJ).

IV - Recurso especial improvido. (Primeira Turma, REsp 512.555/SC, rel. Ministro 

Francisco Falcão, julgado em 14.10.2003, grifos não constantes do original).

Processo Civil. Execução fi scal. Impenhorabilidade. Pequena e microempresa. 

Regra do art. 649, VI, do CPC.

1. A regra geral é no sentido de restringir-se a aplicação da impenhorabilidade dos 

bens indicados no inciso VI do art. 649 do CPC às pessoas físicas.

2. Jurisprudência divergente no STJ, com tendência no sentido de estender-se 

a regra às pequenas e às microempresas, quando forem elas administradas 

pessoalmente pelos sócios (precedentes).

3. Situação fática constante do acórdão que justifi ca a aplicação da exceção.

4. Recurso especial não provido. (Segunda Turma, REsp 898.219/RS, rel. Ministra 

Eliana Calmon, julgado em 17.4.2008, grifos não constantes do original). 

Processual Civil. Execução. Impenhorabilidade de bens úteis e/ou necessários 

às atividades da pequena empresa. Precedentes da Corte.

I - Pacifi ca a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os bens úteis e/ou 

necessários às atividades desenvolvidas pelas pequenas empresas, onde os sócios 

atuam pessoalmente, são impenhoráveis, na forma do disposto no art. 649, VI, do 

CPC.

II - Recurso não conhecido. (Terceira Turma, REsp 156.181, rel. Ministro 

Waldemar Zveiter, DJ de 15.3.1999).

Processual Civil. Recurso especial. Penhora. Imóvel utilizado profi ssionalmente 

pelo devedor como pousada. Atividade profi ssional essencialmente dependente 

da exploração econômica dos cômodos (quartos) do imóvel. Único imóvel com 

essa utilização. Impenhorabilidade nos termos do art. 649, inc. VI, do CPC.

 - Conforme pacífi ca jurisprudência do STJ, o art. 649, VI, do CPC só se aplica às 

pessoas jurídicas constituídas como empresas de pequeno porte ou micro-empresa 

ou, ainda, fi rma individual, na qual os sócios trabalham pessoalmente.

- Se o devedor tem um único imóvel utilizado profi ssionalmente por esse 

como pousada, albergue ou pensão constituída sob a forma de empresa familiar 
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de pequeno porte, referido imóvel é impenhorável, nos termos do art. 649, inc. VI, 

do CPC. Interpretação em consonância com o art. 620 do CPC e, maxime, com o 

princípio fundamental dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da Constituição 

Federal).

Recurso especial não conhecido. (Terceira Turma, REsp 891.703/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, DJ 27.8.2007, grifos não constantes do original).

Processual Civil. Execução. Impenhorabilidade de bens úteis e/ou necessários às 

atividades da empresa individual. Precedentes. Ausência de prequestionamento 

do artigo 97 do CTN.

1. Não houve prequestionamento do artigo 97 do CTN. Incide o óbice da 

Súmula 282/STF, por analogia.

2. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os bens úteis e/ou 

necessários às atividades desenvolvidas por pequenas empresas, onde os sócios 

atuam pessoalmente, são impenhoráveis, na forma do disposto no art. 649, VI, do 

CPC. Na hipótese, cuida-se de empresa individual cujo único bem é um caminhão 

utilizado para fazer fretes, indicado à penhora pelo próprio devedor/proprietário.

3. Inobstante a indicação do bem pelo próprio devedor, não há que se falar em 

renúncia ao benefício de impenhorabilidade absoluta, constante do artigo 649 do 

CPC. A ratio essendi do artigo 649 do CPC decorre da necessidade de proteção a 

certos valores universais considerados de maior importância, quais sejam o Direito à 

vida, ao trabalho, à sobrevivência, à proteção à família. Trata-se de defesa de direito 

fundamental da pessoa humana, insculpida em norma infraconstitucional.

4. Há que ser reconhecida nulidade absoluta da penhora quando esta recai 

sobre bens absolutamente impenhoráveis. Cuida-se de matéria de ordem pública, 

cabendo ao magistrado, de ofício, resguardar o comando insculpido no artigo 

649 do CPC. Tratando-se de norma cogente que contém princípio de ordem 

pública, sua inobservância gera nulidade absoluta consoante a jurisprudência 

assente neste STJ.

5. Do exposto, conheço parcialmente do recurso e nessa parte dou-lhe 

provimento.

(Segunda Turma, REsp 864.962/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 

18.2.2010, grifos não constantes do original).

Consolidando a jurisprudência sobre o tema, a Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, sob rito 

do art. 543-C, assim decidiu:

Processo Civil. Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543-C, 

do CPC. Execução fi scal. Imóvel profi ssional. Bem absolutamente impenhorável. 

Não caracterização. Artigo 649, IV, do CPC. Inaplicabilidade. Excepcionalidade da 

constrição judicial.
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1. A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, 

excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e 

desde que não seja servil à residência da família.

2. O artigo 649, V, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, dispõe 

que são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os 

utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de 

qualquer profi ssão.

3. A interpretação teleológica do artigo 649, V, do CPC, em observância aos 

princípios fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (artigo 1º, incisos III e IV, da CRFB/1988) 

e do direito fundamental de propriedade limitado à sua função social (artigo 5º, 

incisos XXII e XXIII, da CRFB/1988), legitima a inferência de que o imóvel profi ssional 

constitui instrumento necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto 

do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas de 

pequeno porte ou fi rma individual.

4. Ademais, o Código Civil de 2002 preceitua que:

“Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, 

para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.”

5. Conseqüentemente, o “estabelecimento” compreende o conjunto de bens, 

materiais e imateriais, necessários ao atendimento do objetivo econômico 

pretendido, entre os quais se insere o imóvel onde se realiza a atividade 

empresarial.

6. A Lei n. 6.830/1980, em seu artigo 11, § 1º, determina que, excepcionalmente, 

a penhora poderá recair sobre o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, 

regra especial aplicável à execução fi scal, cuja presunção de constitucionalidade, 

até o momento, não restou ilidida.

7. Destarte, revela-se admissível a penhora de imóvel que constitui parcela 

do estabelecimento industrial, desde que inexistentes outros bens passíveis 

de serem penhorados [Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no Ag 746.461/RS, 

Rel. Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira 

Turma, julgado em 19.5.2009, DJe 4.6.2009; REsp 857.327/PR, Rel. Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.8.2008, DJe 5.9.2008; REsp 994.218/

PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 4.12.2007, DJe 

5.3.2008; AgRg no Ag 723.984/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, 

julgado em 4.5.2006, DJ 29.5.2006; e REsp 354.622/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, 

Primeira Turma, julgado em 5.2.2002, DJ 18.3.2002].

8. In casu, o executado consignou que:

“Trata-se de execução fi scal na qual foi penhorado o imóvel localizado na rua 

Marcelo Gama, n. 2.093 e respectivo prédio de alvenaria, inscrito no Registro 

de Imóveis sob o n. 18.082, único bem de propriedade do agravante e local 
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onde funciona a sede da empresa individual executada, que atua no ramo de 

fabricação de máquinas e equipamentos industriais.

(...) Ora, se o objeto social da fi rma individual é a fabricação de máquinas 

e equipamentos industriais, o que não pode ser feito em qualquer local, 

necessitando de um bom espaço para tanto, e o agravante não possui mais 

qualquer imóvel - sua residência é alugada - como poderá prosseguir com suas 

atividades sem o local de sua sede? Excelências, como plenamente demonstrado, 

o imóvel penhorado constitui o próprio instrumento de trabalho do agravante, 

uma vez que é o local onde exerce, juntamente com seus familiares, sua atividade 

profi ssional e de onde retira o seu sustento e de sua família. Se mantida a penhora 

restará cerceada sua atividade laboral e ferido o princípio fundamental dos 

direitos sociais do trabalho, resguardados pela Constituição Federal (art. 1º, IV, 

da CF). Dessa forma, conclusão outra não há senão a de que a penhora não pode 

subsistir uma vez que recaiu sobre bem absolutamente impenhorável.”

9. O Tribunal de origem, por seu turno, assentou que:

“O inc. V do art. 649 do CPC não faz menção a imóveis como bens 

impenhoráveis. Tanto assim que o § 1º do art. 11 da L. n. 6.830/1980 autoriza, 

excepcionalmente, que a penhora recaia sobre a sede da empresa. E, no caso, o 

próprio agravante admite não ter outros bens penhoráveis.

Ademais, consta na matrícula do imóvel a averbação de outras seis penhoras, 

restando, portanto, afastada a alegação de impenhorabilidade.

Por fim, como bem salientou o magistrado de origem, o agravante não 

comprovou a indispensabilidade do bem para o desenvolvimento das atividades, 

limitando-se a alegar, genericamente, que a alienação do bem inviabilizaria o 

empreendimento.”

10. Conseqüentemente, revela-se legítima a penhora, em sede de execução fi scal, 

do bem de propriedade do executado onde funciona a sede da empresa individual, 

o qual não se encontra albergado pela regra de impenhorabilidade absoluta, ante o 

princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis).

11. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-

C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.114.767/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2.12.2009, 

DJe 4.2.2010) (grifos não constantes do original).

Analisando o precedente da Corte Especial, observa-se que foi decidida 

questão relacionada a imóvel sede de empresa individual executada. Com efeito, 

a decisão que submeteu o processo ao rito do art. 543-C do CPC explicitou: 

“A controvérsia estabelecida no presente recurso especial perpassa pela questão 

atinente à alegada impenhorabilidade absoluta de bem imóvel, sede da empresa 

individual executada, por força do disposto no artigo 649, V, do CPC (com a redação 
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dada pela Lei n. 11.382/2006).” E a conclusão do julgamento, com base na Lei 

n. 6.830/1980, assentou a possibilidade de penhora do imóvel onde funciona a 

empresa individual à falta de outros bens penhoráveis.

Anoto, todavia, que precedentes das Turmas integrantes da 1ª Seção, 

posteriores ao julgamento do REsp 1.114.767/RS, têm aplicado às pessoas 

jurídicas o benefício da impenhorabilidade, sem mencionar explicitamente o 

requisito de que se trate de pequena ou microempresa. Confi ram-se:

Tributário e Processual Civil. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Execução fi scal. Penhora de bens úteis e necessários ao exercício da atividade 

empresária. Aplicação do art. 649, inciso V, do CPC às pessoas jurídicas. Sociedades 

empresariais. Possibilidade. Entendimento fi rmado na sistemática do art. 543-C 

do CPC.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento 

do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, 

inciso V, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, 

quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do 

contrato social. E, no mesmo sentido: AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.11.2013; AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 474.637/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, DJe 11.11.2014)

Processual Civil e Tributário. Execução fiscal. Bens úteis e necessários. 

Impenhorabilidade.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a regra geral 

é a da penhorabilidade dos bens de pessoas jurídicas, impondo-se, todavia, a 

aplicação excepcional do art. 649, inciso VI, do CPC, nos casos em que os bens 

- alvo da penhora - revelem-se indispensáveis à continuidade das atividades da 

empresa.

2. Tendo o Tribunal a quo considerado, com base no contexto fático dos autos, 

bem como da análise do contrato social da empresa, que não há como afastar a 

incidência do art. 649 do CPC ante a essencialidade dos bens em questão, para 

o desempenho das atividades da recorrida, infi rmar tal conclusão demandaria 

exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que signifi caria 

incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos 

termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1.396.308/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 1º.6.2011)
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Compartilho do entendimento de que a impenhorabilidade do art. 

649 inciso V do CPC/1973 e do art. 833 do CPC/2015 somente protege 

os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios 

exerçam sua profi ssão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários ao 

desenvolvimento da atividade objeto do contrato social.

A extrema cautela se justifi ca, uma vez que o patrimônio da pessoa jurídica 

é a garantia de seus credores, sendo, no caso das sociedades limitadas, em 

regra, o limite da responsabilidade de seus sócios. Se aplicado amplamente tal 

dispositivo às pessoas jurídicas empresárias, as quais, se presume, empregam 

seu capital na aquisição de bens necessários ou pelo menos úteis à atividade 

empresarial, fi caria, na prática, inviabilizada a execução forçada de suas dívidas.

Observo que essa compreensão é reforçada pelo novo Código de Processo 

Civil, ao substituir a expressão “bens móveis necessários ou úteis ao exercício de 

qualquer profi ssão” por “bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profi ssão 

do executado”, tornando mais específi ca e mais vinculada à pessoa do profi ssional 

executado a proteção, e, sobretudo, ao estender essa impenhorabilidade aos 

“equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa 

física ou a empresa individual produtora rural”. Ora, ao conferir proteção especial 

aos produtores rurais, não se pode admitir que o novo CPC pretendesse dar a 

eles menor benefício do que à generalidade das empresas.

Não se tratando de empresário individual, pequena ou micro-empresa, 

o ordenamento jurídico em vigor oferece outros tipos de proteção à atividade 

econômica, como o princípio da menor onerosidade, que deve ser levado em 

conta quando da penhora, e a possibilidade de requerer recuperação judicial, com 

a suspensão das execuções em curso, se atendidos os requisitos e formalidades 

legais.

Postas essas premissas, relembro que, no caso dos autos, a Corte de origem 

partiu do pressuposto de que a norma que impede a penhora é restrita às pessoas 

físicas, motivo pelo qual sequer adentrou na análise da utilidade ou necessidade 

dos bens penhorados para a atividade empresarial da executada, ora recorrente; 

igualmente não esclarece o acórdão se se trata de pequena empresa, cujas 

atividades são desempenhadas pessoalmente por seus sócios.

Assim, deve a Corte de origem se pronunciar, em concreto, acerca das 

características da atividade empresarial em causa e da relevância daqueles bens 

para o fi m da aplicação da exceção do art. 649, V, do CPC/1973 e do art. 833, V, 

do CPC/2015.
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Em face do exposto, conheço do recurso especial e a ele dou parcial 

provimento para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o 

exame da alegação de impenhorabilidade à luz dos requisitos acima descritos, a 

saber, a circunstância de se tratar de pequena empresa em que os sócios exerçam 

suas atividades pessoalmente e a real necessidade dos bens penhorados para a 

continuidade da empresa.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.250.505-RS (2011/0093554-0)

Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti

Recorrente: Alzira Fagundes

Advogado: Maria da Glória Schilling de Almeida - Defensora Pública e 

outros - RS008325

Recorrido: Fisiolar Negrão e Munhoz Ltda

Advogado: Sem representação nos autos - SE000000M

EMENTA

Civil e Processo Civil. Recurso especial. Direito do Consumidor. 

Ação indenizatória. Propaganda enganosa. Golpe da almofada. 

Suposto tratamento de diversas moléstias. Violação da boa-fé objetiva. 

Responsabilidade civil. Dano moral in re ipsa. Indenização devida. 

Recurso provido.

1. Viola a boa-fé objetiva a conduta do fornecedor do produto 

que, abusando da frágil saúde do consumidor, de sua idade avançada 

e de sua condição social, falsamente promete a cura para suas doenças 

com produto sabidamente inefi caz. E, mais, o induz a celebrar contrato 

de fi nanciamento com a garantia do desconto em seus benefícios 

previdenciários.

2. O consumidor, ao empregar recursos na compra de caro 

equipamento, absolutamente inefi caz, deixou de ter a possibilidade 
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de adquirir remédios e custear tratamentos adequados para curar ou 

amenizar seus males.

3. “O intuito de lucro desarrazoado, a partir da situação de 

premente necessidade do recorrente, é situação que desafi a a reparação 

civil” (REsp 1.329.556/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 9.12.2014), que, neste caso, prescinde da 

demonstração de sofrimento íntimo da vítima, por ocorrer in re ipsa.

4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, 

nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos 

Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra. 

Ministra Relatora.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Relatora

DJe 4.11.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Alzira Fagundes com fundamento na alínea a do inciso III do 

art. 105 da Constituição Federal, desafi ando acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça de Rio Grande de Sul, assim ementado (e-STJ, fl . 93):

Apelação cível. Responsabilidade civil. Resolução contratual. Indenização por 

danos morais e materiais, almofada térmica. Inadequação do produto aos fi ns que 

razoavelmente dele, se espera. Ausência de dano moral indenizável.

Restou evidenciada a verossimilhança das alegações da requerente, a qual, 

em razão da sua idade avançada e da sua condição social, foi iludida pelas 

promessas de solução milagrosa dos seus problemas de saúde e adquiriu produto 

absolutamente inefi caz.

Clara violação ao disposto nos artigos 6º, IV, e 39, IV, do CDC. Deferimento do 

pedido de resolução do contrato, bem como a devolução dos valores pagos. O 
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descumprimento contratual por si só, não é sufi ciente para ensejar indenização 

por danos morais, pois não agride a dignidade humana.

Apelação provida, em parte.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, violação aos arts. 186, 

421, 422, 927 do Código Civil e 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

defendendo que “inconteste, nos autos, que a empresa ré, ora recorrida, agiu de 

má-fé, utilizando-se de propaganda enganosa, violando o princípio da boa-fé 

que rege os contratos, devendo, portanto, ser a mesma condenada a indenizar 

e reparar os prejuízos patrimoniais e morais havidos pela consumidora, pessoa 

idosa, fraudulentamente enganada” (e-STJ, fl . 114).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 119 

(e-STJ).

O recurso foi admitido na origem, nos termos da decisão de fl s. 121-124 

(e-STJ).

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti (Relatora): Da leitura atenta dos 

autos, verifi co que o debate limita-se à confi guração, ou não, do dano moral no 

presente caso.

O Tribunal de origem, a despeito de reconhecer a publicidade enganosa, 

negou o pedido de danos morais sob o fundamento de que a recorrente não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a “situação constrangedora, humilhante, 

desgastante, enfi m, que tivesse causado dor moral ou física à postulante”, apta a 

confi gurar o dever de reparação (e-STJ fl . 97):

No que tange à reparação pelos danos morais, contudo, o pedido vai 

desacolhido, pois os danos morais não foram comprovados nos autos. Tal ônus, 

por certo, incumbe à parte autora, conforme artigo 333, I, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, considero que o inadimplemento do contrato, ou seja, a não 

ocorrência dos resultados prometidos, em propaganda enganosa, não teria a 

repercussão alegada por parte da demandante.

A jurisprudência pacífi ca desta Corte efetivamente entende que o simples 

inadimplemento contratual não enseja, por si só, a indenização por danos 

morais.
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Observo, contudo, que o presente caso não cuida de mero descumprimento 

contratual. O produto vendido foi entregue conforme contratado.

Ocorre que ele não servia às finalidades curativas alardeadas pelo 

fornecedor. Tratava-se de produto absolutamente inefi caz, vendido à custa 

de propaganda enganosa e da fragilidade da compradora, o que faz incidir as 

consequências jurídicas da propaganda enganosa violadora dos deveres anexos 

de lealdade, confi ança, cooperação, proteção e informação da boa-fé objetiva, 

princípio vetor das relações contratuais.

Com efeito, o acórdão de origem bem delimitou a lide ao consignar que 

(e-STJ, fl . 95):

Em setembro de 2007, a requerente, pessoa simples, idosa, de pouca cultura e 

acometida por diversos problemas de saúde, tais como osteoporose, insufi ciência 

cardíaca, artrose severa, angio pectoris e Mal de Parkinson, recebeu em sua 

residência representantes da empresa ré. Na ocasião, foi a ela oferecido o produto 

chamado de “’almofada térmica digital com infravermelho”, indicado para uso no 

tratamento de diversas moléstias, dentre as quais se destacam artroses, artrites 

reumatóides, sequelas neurológicas, lombalgias, bronquite e asma (fl . 03). Com 

a promessa de solução para as suas enfermidades, a recorrente adquiriu o produto 

referido, cujo pagamento foi descontado diretamente de seu benefício previdenciário 

em doze parcelas de R$ 92,79. Frustrada com a ineficácia do produto, e pela 

veiculação na imprensa do “golpe da almofada”, a demandante moveu a presente 

demanda.

(...)

Restou evidenciada a verossimilhança das alegações da requerente, a qual, em 

razão da sua idade avançada e da sua condição social, foi iludida pelas promessas de 

solução milagrosa dos seus problemas de saúde e adquiriu produto absolutamente 

inefi caz, incorrendo a ré em clara violação ao disposto nos artigos 6º, IV, e 39, IV, 

do CDC.

Assim, conforme salientou o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, por 

oportunidade do julgamento do REsp n. 1.329.556/SP, a propósito de produto 

supostamente curativo de câncer, denominado “cogumelo do sol”:

Trata-se, no caso, de propaganda enganosa (37, § 1º, do CDC), tida como 

aquela relacionada à veracidade da informação falsamente prestada, a qual, ainda 

que por omissão, seja capaz de induzir o consumidor em erro quanto à natureza, 

às características, à qualidade, à quantidade, às propriedades, à origem, ao preço 

e a quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Aliás, também se verifi ca, 

no caso concreto, a denominada publicidade abusiva (art. 37, § 2º, do CDC), 
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vinculada à insurgência aos “valores da coletividade”, por exploração do medo 

e incitação de superstições, aproveitando-se da momentânea deficiência de 

julgamento do consumidor, restando contrariada a própria boa-fé objetiva que 

permeia a relação consumerista (art. 39, IV, do CDC).

De fato, viola a boa-fé objetiva a conduta do fornecedor do produto que, 

abusando da frágil saúde da recorrente, da sua idade avançada e da sua condição 

social, falsamente promete a cura para suas doenças com produto sabidamente 

inefi caz. E, mais, ainda a induz a fi rmar contrato de fi nanciamento com a 

garantia do desconto em seus benefícios previdenciários, no que fi cou conhecido 

regionalmente como o “golpe da almofada”, ensejando, inclusive, a atuação do 

Ministério Público por meio de Ação Civil Pública (e-STJ, fl s. 96 e 109).

Ora, inegável que comprovada publicidade enganosa e abusiva, a 

propósito de produto absolutamente inefi caz, dirigida a consumidor idoso 

e fragilizado por várias doenças, bem como a necessidade da contratação do 

empréstimo consignado, a conduta do fornecedor exorbita a simples esfera do 

inadimplemento contratual. Assim, conforme salientado por esta Corte “O 

intuito de lucro desarrazoado, a partir da situação de premente necessidade do 

recorrente, é situação que desafi a a reparação civil” (REsp 1.329.556/SP, Rel. 

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25.11.2014, 

DJe 9.12.2014), que, neste caso, prescinde da demonstração de sofrimento 

íntimo da vítima, por ocorrer in re ipsa. Assim:

Recurso especial. Direito do Consumidor. Ação indenizatória. Propaganda 

enganosa. Cogumelo do Sol. Cura do câncer. Abuso de direito. Art. 39, inciso 

IV, do CDC. Hipervulnerabilidade. Responsabilidade objetiva. Danos morais. 

Indenização devida. Dissídio jurisprudencial comprovado.

1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor ludibriado por 

propaganda enganosa, em ofensa a direito subjetivo do consumidor de obter 

informações claras e precisas acerca de produto medicinal vendido pela recorrida 

e destinado à cura de doenças malignas, dentre outras funções.

2. O Código de Defesa do Consumidor assegura que a oferta e apresentação de 

produtos ou serviços propiciem informações corretas, claras, precisas e ostensivas 

a respeito de características, qualidades, garantia, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, além de vedar a publicidade enganosa e abusiva, 

que dispensa a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para sua 

confi guração.

3. A propaganda enganosa, como atestado pelas instâncias ordinárias, tinha 

aptidão a induzir em erro o consumidor fragilizado, cuja conduta subsume-se à 

hipótese de estado de perigo (art. 156 do Código Civil).
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4. A vulnerabilidade informacional agravada ou potencializada, denominada 

hipervulnerabilidade do consumidor, prevista no art. 39, IV, do CDC, deriva do 

manifesto desequilíbrio entre as partes.

5. O dano moral prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-

se in re ipsa em virtude do desconforto, da afl ição e dos transtornos suportados pelo 

consumidor.

6. Em virtude das especifi cidades fáticas da demanda, afi gura-se razoável a 

fi xação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais).

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.329.556/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 25.11.2014, DJe 9.12.2014).

Recurso especial. Ação indenizatória. Danos morais e materiais. Prestação 

de serviços educacionais. Matrícula, frequência e conclusão em curso de pós-

graduação (mestrado) não reconhecido pela CAPES. Publicidade enganosa 

divulgada ao discente. Corte local reconhecendo a responsabilidade civil da 

demandada, e condenando-a ao pagamento dos danos materiais e morais. 

Insurgência da instituição de ensino.

1. Danos morais.

1.1 Resulta cristalina a responsabilidade civil da instituição de ensino, que, 

promovendo a divulgação de propaganda enganosa, oferece curso de pós-graduação 

(mestrado), mas omite aos respectivos alunos a relevante informação de que não 

possui reconhecimento e validade perante o órgão governamental competente. A 

súmula n. 7/STJ, ademais, impede a revisão das premissas fáticas que nortearam 

as conclusões fi xadas no aresto hostilizado.

1.2 O posterior reconhecimento e consequente convalidação, pelo órgão 

competente, de pós-graduação (mestrado) cursada pela demandante, longo 

período após a conclusão obtida pela aluna, não elimina o dever da instituição de 

ensino em indenizar os danos morais sofridos pela discente. Pois, mostra-se evidente 

a frustração, o sofrimento e a angústia daquela que se viu por mais de 5 anos 

privada de fruir os benefícios e prerrogativas profi ssionais colimados quando da 

matrícula e frequência ao curso de pós-graduação.

1.3 É ilegítimo o arbitramento de indenização por danos morais vinculada ao 

valor futuro do salário mínimo que se encontrar vigente à época do pagamento. 

Precedentes. Excessividade do quantum.

Adequação do aresto hostilizado no particular.

2. Danos materiais.

Pretensão voltada ao ressarcimento dos valores despendidos a título de 

matrículas, mensalidades, passagens, alimentação e demais gastos com o curso 
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de mestrado. Descabimento. A superveniente convalidação do diploma de pós-

graduação obtido pela demandante, torna indevida a indenização por danos 

materiais, concernentes às despesas para frequência ao curso.

4. Recurso parcialmente provido.

(REsp 1.101.664/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

7.2.2013, DJe 28.2.2013)

Direito do Consumidor. Publicidade enganosa. Empreendimento divulgado 

e comercializado como hotel. Mero residencial com serviços. Interdição pela 

municipalidade. Ocultação deliberada de informação pelo fornecedor. Anulação 

do negócio jurídico. Indenização por lucros cessantes e por danos morais devida.

1. O direito à informação, no Código de Defesa do Consumidor, é corolário 

das normas intervencionistas ligadas à função social e à boa-fé, em razão das 

quais a liberdade de contratar assume novel feição, impondo a necessidade de 

transparência em todas as fases da contratação: o momento pré-contratual, o de 

formação e o de execução do contrato e até mesmo o momento pós-contratual.

2. O princípio da vinculação da publicidade refl ete a imposição da transparência 

e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que 

o fornecedor de produtos ou serviços obriga-se nos exatos termos da publicidade 

veiculada, sendo certo que essa vinculação estende-se também às informações 

prestadas por funcionários ou representantes do fornecedor.

3. Se a informação se refere a dado essencial capaz de onerar o consumidor ou 

restringir seus direitos, deve integrar o próprio anúncio, de forma precisa, clara 

e ostensiva, nos termos do art. 31 do CDC, sob pena de confi gurar publicidade 

enganosa por omissão.

4. No caso concreto, desponta estreme de dúvida que o principal atrativo 

do projeto foi a sua divulgação como um empreendimento hoteleiro - o que 

se dessume à toda vista da proeminente reputação que a Rede Meliá ostenta 

nesse ramo -, bem como foi omitida a falta de autorização do Município para que 

funcionasse empresa dessa envergadura na área, o que, à toda evidência, constitui 

publicidade enganosa, nos termos do art. 37, caput e § 3º, do CDC, rendendo ensejo 

ao desfazimento do negócio jurídico, à restituição dos valores pagos, bem como à 

percepção de indenização por lucros cessantes e por dano moral.

5. Recurso especial de Antônio Rogério Saldanha Maia provido.

6. Recursos especiais de Gafi sa S/A e Banco BBM S/A não conhecidos.

Prejudicadas as demais questões suscitadas.

(REsp 1.188.442/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 6.11.2012, DJe 5.2.2013)
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Civil e Processual. Agravo regimental. Responsabilidade. Relação de consumo. 

Propaganda enganosa. Consumidora. Atraída. Celular. Modifi cação contratual. 

Dano moral. Comprovado. Valor indenizatório. Redução. Patamar razoável. 

Intervenção do STJ. Necessidade. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag 1.045.667/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, 

julgado em 17.3.2009, DJe 6.4.2009)

Observo que o consumidor, ao empregar recursos obtidos por meio 

empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, na compra de caro 

equipamento, absolutamente inefi caz, deixou de ter a possibilidade de adquirir 

remédios e custear tratamentos adequados para curar e amenizar seus males.

Aqui avulta o aspecto punitivo e dissuasório da indenização por dano 

moral.

Com efeito, a mera devolução do valor gasto com o equipamento e dos 

juros pagos para seu financiamento, conforme determinado pelo acórdão 

recorrido, não se presta a dissuadir a prática de tal tipo de ilícito, pois o 

fornecedor continuará lucrando com sua atitude desleal, uma vez que nem todos 

os consumidores têm conhecimento e iniciativa para ajuizar ação indenizatória 

após descoberta a fraude.

Assim, considerados os critérios jurisprudenciais, pautados pela 

moderação, proporcionalidade e razoabilidade, e avaliadas as condições pessoais 

e econômicas das partes, a realidade da vida e as peculiaridades do caso, fi xo o 

valor devido a título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor 

postulado na inicial e que não é excessivo a ponto de causar um enriquecimento 

indevido à parte autora.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, quantia razoável e proporcional com os parâmetros estabelecidos 

no art. 20, § 3º, do CPC.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para que a Fisiolar 

Negrão e Munhoz Ltda. seja condenada a pagar à Alzira Fagundes o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros 

moratórios à taxa legal, estes a partir da citação, além de custas processuais e 

honorários sucumbenciais, fi xados em 20% sobre a condenação.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.261.856-DF (2011/0140046-4)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Luiz Gomes Cordeiro

Advogado: Clécio Virgílio de Andrade - Defensor Público e outros - 

DF007945

Recorrido: Jocy Laurindo de Carvalho

Advogado: Hernane Galli Costacurta e outro(s) - DF017128

EMENTA

Recurso especial. Cumprimento de sentença. Devedor 

representado por Defensor Público. Adimplemento parcial da 

obrigação decorridos dezenove dias. Aplicação da multa prevista no 

artigo 475-J do CPC/1973. Tribunal a quo que indeferiu a prerrogativa 

do art. 5º, § 5º da Lei n. 1.060/1950 ao caso. Insurgência do réu.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se deve ser contado 

em dobro o prazo para o cumprimento voluntário de sentença no caso 

de réu assistido pela Defensoria Pública.

1. O adimplemento parcial da obrigação implica imposição da 

multa prevista no 475-J do CPC/1973 sobre o valor remanescente. 

Precedentes.

2. A intimação para o cumprimento da sentença gera ônus para 

o representante da parte vencida, que deverá comunicá-la do desfecho 

desfavorável da demanda e alertá-la de que a ausência de cumprimento 

voluntário implica imposição de sanção processual.

3. Conforme a jurisprudência do STJ, a prerrogativa da contagem 

em dobro dos prazos visa a compensar as peculiares condições 

enfrentadas pelos profi ssionais que atuam nos serviços de assistência 

judiciária do Estado, que “enfrentam defi ciências de material, pessoal 

e grande volume de processos” (REsp 1.106.213/SP, Rel. Min. Nancy 

Andrighi. Terceira Turma. julgado em 25.10.2011)

4. Em caso análogo, no qual se discutia o cumprimento, pela 

parte, de decisão judicial sobre purgação da mora, esta Corte superior 

decidiu ser cabível a contagem em dobro dos prazos para parte assistida 
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pela Defensoria Pública. (REsp 249.788/RJ, Rel. Ministro Fernando 

Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 22.8.2000, DJ 11.9.2000)

5. Na hipótese de parte benefi ciária da assistência judiciária 

integral e gratuita, a prerrogativa da contagem em dobro dos prazos, 

prevista no artigo 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, aplica-se também ao 

lapso temporal previsto no art. 475-J do CPC/1973, correspondente 

ao art. 523 caput e § 1º do CPC/2015, sendo, portanto, tempestivo o 

cumprimento de sentença, ainda que parcial, quando realizado em 

menos de 30 (trinta) dias.

6. Recurso provido para afastar a incidência da multa prevista 

no art. 475-J sobre a parcela da dívida depositada no prazo calculado 

conforme a prerrogativa prevista no artigo 5º, § 5º da Lei n. 1.060/1950.

ACÓRDÃO

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

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

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

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Antonio Carlos 

Ferreira (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, justifi cadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

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

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 29.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial interposto por 

Luiz Gomes Cordeiro com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da 

Constituição Federal em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios, em sede de agravo de instrumento.
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Na origem, trata-se de ação de reparação de danos decorrentes de acidente 

de trânsito que se encontra em fase de cumprimento de sentença. O ora 

recorrente, benefi ciário da assistência judiciária, representado pela Defensoria 

Pública, réu na demanda, foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de danos morais, valor a ser esse corrigido e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) desde o evento danoso, além de danos materiais 

na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais). Foi obrigado, ainda, ao pagamento 

de pensão mensal, arbitrada em 20% (vinte por cento) do salário mínimo, que 

deverá perdurar até que o autor atinja os 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Da sentença houve apelo, restando confi rmada a decisão original, sendo 

acolhido o Recurso Especial interposto (1.103.669/DF), em que se alterou o 

dies a quo da correção monetária para a data em que fora proferida a sentença.

Transitada em julgado essa última decisão, iniciou-se a fase de cumprimento 

da sentença. O juiz de base proferiu despacho determinando a intimação do réu 

sucumbente “para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir voluntariamente a 

sentença e acórdão de fl s. 128/132 e 196/198, sob pena de incidência da multa 

prevista na recente redação do art. 475-J, caput, do CPC e cobrança de novos 

honorários advocatícios” (fl s. 249 e-STJ). Conforme a certidão a fl . 250 e-STJ, a 

Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, que atua em benefício 

do ora recorrente, recebeu a intimação, em 18 de setembro de 2009.

Em 07 de outubro de 2009 foi realizado depósito de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) (fl s. 252 e-STJ). Após manifestação do exequente, que considerou 

a quantia insufi ciente, o magistrado determinou a atualização da dívida pelo 

contador judicial (fl . 262 e-STJ) e ordenou que fosse aplicada a multa de 10% 

(dez por cento) prevista no artigo 475-J do CPC/1973 ao montante integral da 

dívida.

A contadoria apresentou os cálculos afi rmando ser devida a cifra de R$ 

33.104,85 (trinta e três mil, cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos), com 

incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC/1973, computada em R$ 

3.310,48 (três mil, trezentos e dez reais e quarenta e oito centavos). Da quantia 

total, incluída a multa, deduziu-se o depósito já realizado, chegando-se a um 

valor residual devido. Tais cálculos foram acolhidos pelo juízo de origem, que 

determinou o pagamento dessa quantia faltante no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de penhora (fl . 267 e-STJ). Contra essa decisão foi interposto agravo de 

instrumento.
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O TJDFT, ao apreciar o recurso do réu, deu-lhe parcial provimento para 

adequar os critérios de correção monetária àqueles determinados no REsp 

1.103.669/DF, ou seja, incidência da correção monetária no montante devido 

a título de dano moral a partir da data da sentença (7.11.2007). Rejeitou, 

contudo, o pedido formulado pelo ora recorrente quanto à não incidência da 

multa prevista no artigo 475-J do CPC/1973, por considerar que, não obstante 

tratar-se de parte assistida pela Defensoria Pública, o prazo previsto para o 

cumprimento voluntário não deveria ser contado em dobro. Assim, ultrapassado 

o lapso temporal de 15 (quinze) dias fi xado para o adimplemento espontâneo, 

deveria ser mantida a multa aplicada.

Inconformado, o acionado interpôs o presente recurso especial, em 

cujas razões aduz ter o acórdão recorrido violado o artigo 5º, § 5º, da Lei n. 

1.060/1950, que determina o cômputo dobrado dos prazos quando a parte for 

representada por defensor público. Alegou haver dissídio jurisprudencial a seu 

favor. Requereu reconhecimento da tempestividade do depósito e consequente 

afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão a fl . 306 e-STJ.

Admitido o recurso, vieram os autos a este Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O apelo merece provimento.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de conferir-se a prerrogativa da 

contagem em dobro dos prazos, atribuída à Defensoria Pública, nos moldes no 

§ 5º do artigo 5º da Lei n. 1.060/1950, na hipótese de cumprimento voluntário 

de sentença, previsto no artigo 475-J do CPC/1973, correspondente ao artigo 

523, caput e § 1º, do CPC/2015.

Independentemente de o depósito realizado não corresponder ao 

adimplemento total da dívida, o interesse do recorrente subiste, uma vez 

que, nos termos da jurisprudência desta Corte superior, havendo pagamento 

parcial no prazo legal, a multa incidirá apenas sobre a parcela não adimplida. 

Expressam esse posicionamento os seguintes precedentes: REsp 1.260.443/RS, 

Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 2.8.2012; AgRg 

no REsp 1.258.801/PE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira 
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Turma, DJe 24.6.2014; AgRg no AREsp 318.967/RJ, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 7.4.2015; AgRg no 

AREsp 616.323/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 

em 24.3.2015, DJe de 30.3.2015. AgRg no AREsp 561.554/SP, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4.8.2015, DJe 17.8.2015.

Deve ser esclarecido, portanto, que, no caso em tela, decide-se a respeito da 

incidência da multa prevista no 475-J do CPC/1973 sobre a parcela depositada 

em 07 de outubro de 2009, ou seja, dezenove dias depois de recebida a intimação 

pelo defensor público.

2. O recurso merece provimento dado que o ato processual de cumprimento 

voluntário da sentença depende de intimação que impõe ônus ao patrono, 

envolvendo, assim, condutas do advogado e da parte. Ademais, o cômputo em 

dobro dos prazos é prerrogativa conferida à Defensoria Pública no munus de 

promover o acesso à justiça por meio da assistência judiciária integral e gratuita.

Deve-se, ainda, ter como princípio orientador da aplicação da norma ao caso 

concreto a promoção do acesso à justiça. A legislação processual determina que 

sejam conferidas determinadas benesses àqueles que, por estarem em situação 

de desvantagem, não possam exercer o direito de acesso à justiça do mesmo 

modo que seus co-cidadãos, promovendo, assim, a isonomia e viabilizando o 

exercício do direito fundamental de acesso à justiça.

2.1. O prazo para o cumprimento voluntário da sentença, muito embora o 

adimplemento seja obrigação imposta à parte - e não a seu patrono -, tem como 

marco inicial a intimação do advogado ou defensor.

A redação original artigo 475-J do CPC/1973 foi objeto de longa discussão, 

sobretudo quanto ao dia inicial da contagem do prazo para o cumprimento 

voluntário da obrigação. A jurisprudência desta corte fi nalmente consolidou, 

em sede de recurso repetitivo, que “Na fase de cumprimento de sentença, o 

devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação 

na imprensa ofi cial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por 

cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC).” (REsp 1.262.933/

RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.6.2013, DJe 

20.8.2013)

O cumprimento voluntário adquiriu, então, natureza dúplice. Por um lado, 

cuida-se de ato a ser praticado pela parte, não pelo causídico. Por outro, em 

nome da celeridade processual e da máxima efi ciência da execução, considera-se 
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satisfatória a intimação do advogado pela imprensa ofi cial para o início do lapso 

temporal.

Como é cediço, a intimação é ato processual que, ao dar ciência a alguém 

dos atos e termos do processo, atribui-lhe um ônus. No caso da intimação para 

o cumprimento de sentença, tem-se ato de estrutura complexa, nos termos 

utilizados pelo celebrado jurista Cândido Rangel Dinamarco. Mais ainda, na 

hipótese ora em debate, impõe-se ônus não apenas à parte, mas também ao 

advogado.

Nos termos de Araken de Assis:

Fica subentendido o ônus de o advogado vencido, percebendo que esgotaram 

as vias recursais ou que o recurso porventura cabível não exibirá o efeito 

suspensivo, comunicar o desfecho desfavorável ao cliente, advertindo que a 

falta de cumprimento voluntário, no prazo legal, implicará o aumento do valor 

da dívida em dez por cento. É tarefa espinhosa, decerto, e que testa a excelência 

do relacionamento do profissional com a parte representada. (Assis, Araken. 

Cumprimento de Sentença. 3ª ed. Rio de Janeiro:Forense. 2010. p 164)

Constata-se, então, a grande responsabilidade atribuída ao patrono no 

cumprimento voluntário da sentença. Extrai-se, da interpretação conferida à 

norma processual, que muito embora o cumprimento voluntário de sentença 

seja ato material praticado pela parte, a intimação gera ônus para o representante 

processual, o que obriga o julgador a analisar a situação suis generis da Defensoria 

Pública e as condições para o cumprimento do ônus que lhe é imposto, nas 

hipóteses em que ocorre a sua atuação.

2.2. Nos casos em que a parte benefi cia-se da assistência pela Defensoria 

Pública, a jurisprudência deste sodalício orienta-se no sentido de atribuir ao 

defensor o mesmo ônus imposto ao advogado na intimação para o cumprimento 

da sentença. Considera-se, então, desnecessária a intimação pessoal do devedor 

benefi ciário da assistência judiciária integral e gratuita.

Apesar de a relação entre assistido e Defensor Público ser mais distante 

do que aquela entre advogado e cliente, a Terceira Turma deste STJ decidiu que 

“Inexiste necessidade de intimação pessoal do devedor para o cumprimento 

da sentença, sendo válida a intimação do defensor público, desde que feita 

pessoalmente.” (REsp 1.032.436/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 4.8.2011, DJe 15.8.2011. No mesmo sentido, e.g., AgRg 

no AREsp 36.371/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 

26.6.2012, DJe 1º.8.2012)
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Resta, portanto, decidir como deve operar-se a contagem do prazo depois 

de recebida a intimação pelo defensor.

Este Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, foi instado 

a interpretar a norma que concede o prazo dobrado aos defensores públicos. 

Naqueles casos, discutia-se a extensão dessa prerrogativa a outras instituições 

que recebiam o munus de promover o direito fundamental de acesso à justiça, 

por meio da assistência judiciária integral e gratuita. Esta Corte fi rmou o 

entendimento de não ser a duplicidade dos prazos decorrência da concessão do 

benefício, mas do fato de: os serviços de assistência judiciária mantidos pelo Estado, 

tal qual como ocorre com a Defensoria Pública, apresentam defi ciências de material, 

pessoal e um grande volume de processos e considerando que na hipótese dos autos a 

parte está sendo assistida por Núcleo de Prática Jurídica de instituição pública de 

ensino superior, não há razão para negar a prerrogativa da duplicidade de prazos. 

(REsp 1.106.213/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

25.10.2011, DJe 7.11.2011)

No mesmo sentido, vejam-se: HC 27.786/SP, Rel. Ministro Humberto 

Gomes de Barros, Corte Especial, julgado em 23.10.2003, DJ 19.12.2003, p. 300; 

REsp 120.556/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 

16.5.2000, DJ 19.6.2000, p. 140)

Deduzidas tais considerações, retoma-se, então, o exame acerca da 

natureza do ato processual de cumprimento de sentença, fase procedimental ora 

enfrentada. Como visto, não se trata de um simples ato material praticado pela 

parte, pois envolverá a intimação pessoal do Defensor Público. O cometimento 

do ato alcançará, assim, também o representante processual da parte. Nesse caso, 

é inafastável a constatação no sentido de que se está diante do cometimento ou 

prática de ato complexo, ou seja, compartido em fases e sujeitos diversos, daí 

ser razoável outorgar à parte assistida pela Defensoria Pública a prerrogativa 

prevista no artigo 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, orientação essa coerente com a 

jurisprudência deste sodalício.

3. Acrescente-se que, ao enfrentar questão semelhante, na qual discutia-se 

o prazo para purgação da mora em ação de despejo, este Superior Tribunal de 

Justiça conferiu prazo em dobro ao benefi ciário da assistência judiciária integral 

e gratuita, como exemplifi ca o julgado a seguir:

Recurso especial. Locação. Purga da mora e contestação. Dissídio 

jurisprudencial demonstrado analiticamente. Intimação pessoal do defensor 

público. Prazo em dobro. Art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950.
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1. Em ação de despejo por falta de pagamento, e, sendo o inquilino benefi ciário 

da justiça gratuita, deve o defensor público ser intimado pessoalmente do prazo 

para purgação da mora, sob pena de violação ao disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 

n. 1.060/1950. In casu, deve ser concedido o benefício do prazo em dobro para a 

complementação do depósito.

2. Precedentes da Corte.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 249.788/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 

22.8.2000, DJ 11.9.2000)

A situação é análoga, uma vez que, consoante a antiga redação do artigo 62 

da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), o prazo para o depósito da quantia 

demanda contava-se da publicação do despacho que autorizava a purgação da 

mora. Nessa hipótese, interpretou-se a Lei n. 1.060/1950 no sentido de conferir 

à parte - e ao defensor que lhe assiste - a contagem duplicada do prazo.

Deve-se, portanto, conceder à Defensoria Pública e ao réu por ela assistido, 

a prerrogativa de cômputo em dobro do prazo previsto para o cumprimento 

voluntário de sentença, tendo início a fluência do lapso temporal com a 

intimação pessoal do defensor público.

4. No caso em comento, verifi ca-se que o cumprimento voluntário, ainda 

que parcial, ocorreu 19 (dezenove) dias depois da intimação pessoal do devedor, 

portanto, dentro do lapso temporal de 30 (trinta) dias que deve ser dado para 

o cumprimento de sentença pela parte benefi ciária da assistência judiciária 

integral e gratuita. Sobre o valor desse depósito parcial não poderá, portanto, 

incidir a multa prevista no artigo 475-J do CPC/1973.

5. Do exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a aplicação 

da multa prevista no 475-J sobre o montante depositado dentro do prazo de 30 

(trinta) dias contados da intimação do defensor público.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.333.360-SP (2012/0144065-7)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: M A S e outros
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Advogado: Maria Conceição Amgarten e outro(s) - SP125157

Recorrido: R G

Advogado: Tadeu Laércio Bernardo da Silva e outro(s) - SP076781

EMENTA

Recurso especial. Violação ao art. 535, II do CPC/1973. Ação 

negatória de paternidade. Reconhecimento espontâneo da paternidade 

pelo companheiro da mãe. Inexistência de erro substancial quanto à 

pessoa. Formação da paternidade socioafetiva. Impossibilidade de 

anulação do registro. Dissídio jurisprudencial. Similitude fática não 

comprovada.

1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, quando 

embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame 

foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido 

contrário à pretensão da recorrente.

2. A “adoção à brasileira”, ainda que fundamentada na “piedade” 

e muito embora seja expediente à margem do ordenamento pátrio, 

quando se fi zer fonte de vínculo socioafetivo entre o pai de registro 

e o fi lho registrado, não consubstancia negócio jurídico sujeito a 

distrato por mera liberalidade, tampouco avença submetida a condição 

resolutiva, consistente no término do relacionamento com a genitora.

3. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 

e da Constituição Federal de 1988, o êxito, em ação negatória de 

paternidade, depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência 

de origem biológica e também de que não tenha sido constituído o 

estado de fi liação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e 

edifi cado, na maioria das vezes, na convivência familiar.

4. Nos casos em que inexistente erro substancial quanto à pessoa 

dos fi lhos reconhecidos, não tendo o pai falsa noção a respeito das 

crianças, não será possível a alteração desta situação, ainda que seja 

realizada prova da fi liação biológica com resultado negativo.

5. Em linha de princípio, somente o pai registral possui 

legitimidade para a ação na qual se busca impugnar a paternidade 
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- usualmente denominada de ação negatória de paternidade -, não 

podendo ser ajuizada por terceiros com mero interesse econômico. 

(REsp 1.412.946/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, julgado em 17.3.2016, DJe 22.4.2016)

6. A interposição recursal com base na alínea “c” do permissivo 

constitucional exige a demonstração analítica da alegada divergência, 

fazendo-se necessária a transcrição dos trechos que confi gurem o 

dissenso e a menção às circunstâncias que identifi quem os casos 

confrontados.

7. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

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

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

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

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti (Presidente), Antonio 

Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 18 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 7.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. R G ajuizou ação declaratória de 

anulação de testamento cumulada com negatória de paternidade (fl s. 4-12) em 

face de M. A. S. e Outros, aqui, recorrentes. Na petição inicial, o autor afi rmou 

que o testamento outorgado por seu pai não representou livremente sua vontade, 

uma vez que não estava em seu perfeito juízo e gozo de suas faculdades mentais 

no momento de sua feitura.

Esclareceu que seu pai, testador, faleceu em 1980 e, em vida, no ano de 

1977, outorgou testamento, devidamente registrado em cartório (fl s. 16-20), 

momento em que declarou que o autor era seu fi lho legítimo e da esposa de suas 
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primeiras núpcias. Na mesma oportunidade, ressaltou o autor que o testador 

declarou que vivia maritalmente com uma das rés, M. A. S., e que dessa união 

teria nascido, em 1974, os dois gêmeos, também réus.

Asseverou que desde 1971 o genitor, testador, encontrava-se enfermo, 

inclusive, sexualmente impotente, decorrente de delicada cirurgia cerebral, 

incapaz, portanto, de ter gerado os gêmeos. Aduziu que a mãe dos gêmeos, ré na 

ação, declarou, antes de ir viver com seu pai, o nome de outra pessoa como sendo 

o genitor dos gêmeos. Acrescentou que apenas foi morar com o testador após o 

nascimento dos dois fi lhos.

Afirmou que em setembro de 1978, em raro momento de lucidez, o 

falecido testador teria pedido ao autor que providenciasse o cancelamento 

do testamento, assim como dos registros de nascimento dos gêmeos, sob o 

fundamento de que fez o registro por piedade, não sendo, no entanto, pai 

biológico dos réus.

O juiz sentenciante negou o pedido. Afi rmou inexistir indícios de que o 

testador não estivesse em seu juízo perfeito. Dispensou a produção de provas 

hematológica e grafotécnica, uma vez que o falecido teria reconhecido a 

paternidade dos gêmeos “por piedade”, sendo ambas desnecessárias, portanto. 

Concluiu, assim, pela inexistência de vício de consentimento e de provas 

da alegada falsidade dos registros, tendo em vista a espontaneidade do ato. 

Asseverou que a hipótese retratava adoção “à brasileira”, equivalente a verdadeiro 

reconhecimento (fl . 585).

O autor interpôs apelação, reiterando os pedidos e argumentos 

apresentados na petição inicial da ação (fl s. 594-601), e o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo deu provimento ao recurso para anular o processo, a partir 

da r. sentença, inclusive, e determinou a realização das perícias grafotécnica e de 

DNA, nos termos da ementa reproduzida abaixo (fl . 635):

Ações de anulação de testamento e negatória de paternidade. Legitimidade 

do seu ajuizamento por qualquer interessado, inclusive pelo perfi lhante, quer por 

defeito do ato jurídico, quer por não espelhar a verdade. Irrevogabilidade vitanda 

que impede a retratação pura e simples do ato e não a sua anulação por meio 

de decisão judicial. Inteligência dos arts. 1º da Lei n. 8.560/1992, 348 do CCivil de 

1916, 1.604 do CCivil de 2002 e 113 da Lei de Registros Públicos. Prescrição que 

não mais se sustenta em face dos arts. 1º, III, da CF e 27 do ECA. Cerceamento 

de prova. Configuração. Exames periciais imprescindíveis para a solução da 

lide. Recursos de agravo retido improvido e de apelação provido para anular o 

processo a partir da r. sentença inclusive, bem como para determinar a realização 

da prova pericial.
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Foram opostos embargos de declaração por M. A. S. e Outros (fl s. 651-

652), réus na ação principal, rejeitados. Esclareceu-se, no entanto, que o exame 

de DNA deveria ser feito com material fornecido pelos litigantes, “nada 

impedindo, se assim for possível e a critério do perito, possa ser até mesmo 

colhido dos restos mortais do falecido” (fl . 662). Confi ra-se a ementa:

Embargos de Declaração. Acórdão que não padece da omissão que lhe foi 

irrogada, sendo dotado de fundamentação bastante a alicerçar suas conclusões. 

Dever de motivação judicial que não se estende às questões de manifesta 

improcedência. Rejeição.

Inconformados, os embargantes, réus na ação principal, interpuseram 

recurso especial (fls. 684-694), com fundamento nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional e alegação de violação aos arts. 420, parágrafo único, 

III, e 535, II, do CPC.

Alegam a impossibilidade de realização da prova pericial - exame de DNA 

-, tendo em vista ter o genitor falecido. Acusam, quanto ao ponto, ter sido 

omisso o acórdão.

Afi rmam que não faz sentido a determinação das provas grafotécnica 

e DNA, porquanto “não vão mudar em nada a situação dos autos” (fl . 688). 

Argumentam, nesse sentido, que, como o falecido, testador, afirmou ter 

reconhecido a paternidade dos gêmeos por piedade, nada poderia ser mudado 

caso viesse a ser comprovado que o de cujus não era o pai biológico dos 

recorrentes e que tenha realmente escrito o bilhete de fl s. 31 (por meio do qual 

declarou não ser o pai biológico).

Contrarrazões apresentadas às fl s. 699-704.

O recurso especial recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem 

(fl s. 712-714), ascendendo a essa Corte por meio de provimento do agravo de 

instrumento interposto (fl . 914).

Às fl s. 942-946, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não 

provimento do recurso especial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Primeiramente, afasta-se 

a violação ao art. 535, II do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos 
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de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal 

de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em 

sentido contrário à pretensão dos recorrentes.

De fato, a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões 

fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta 

de exercício lógico, fi cando mantida a pertinência entre os fundamentos e a 

conclusão.

Com efeito, questionado acerca da inviabilidade de realização do exame de 

DNA, considerado imprescindível para o deslinde da causa, o tribunal paulista, 

em sede de embargos de declaração, objetivamente esclareceu:

Os réus, a fl s. 543/544, ingressaram com embargos de declaração acoimando 

o acórdão de omisso, por não conter fundamentação indispensável para a 

determinação da realização da perícia de DNA e a forma pela qual será realizada, 

tanto mais quando o genitor é falecido.

É o relatório.

Não só o acórdão não padece da omissão que lhe foi irrogada, sendo dotado 

de fundamentação bastante a alicerçar suas conclusões, como a rejeição dos 

embargos, dada a sua manifesta improcedência, a rigor nem mesmo desafi aria 

o dever de motivação judicial (RJDTACRIM 12/47-49, Rel. Des. Haroldo Luz, com 

estribo na doutrina de Basileu Garcia).

Pois se a pretensão inaugural veio fundada na alegação de não refl etir a realidade 

o reconhecimento da paternidade dos embargantes pelo falecido E.F.G., não só 

é intuitivo, como restou expresso a fls. 527/528, que o exame de DNA mostra-se 

imprescindível para a correta solução da lide; assim como a perícia grafotécnica para 

a aferição da autenticidade do escrito de fl s. 31, pelo qual o de cujus teria asseverado 

não ser pai dos embargantes R. e R., e sofrer de incapacidade coeundi desde o 

ano de 1969, como a sua realização é de ser feita com material a ser fornecido pelos 

litigantes, nada impedindo, se assim for possível e a critério do perito, possa ser até 

mesmo colhido dos restos mortais do falecido E.

Mais não é preciso para mostrar o descabimento dos embargos, que por isso 

mesmo fi cam rejeitados pelo meu voto.

Diante do transcrito, o que se percebe, como motivação para os 

embargos e, agora, para a alegação de violação ao art. 535 do CPC, é o puro 

descontentamento com a solução da questão, razão que, como sabido, não se 

conforma às previstas para a interposição dos aclaratórios.

Assim, a questão se mostrou bem delimitada pelo acórdão, segundo o qual 

a situação dos autos requer, para sua solução, a realização do exame de DNA que 
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se realizará a partir do material genético do autor e dos réus, ou, se necessário, a 

partir dos restos mortais do falecido genitor.

3. A principal questão recursal consiste em determinar se o reconhecimento 

de paternidade realizado “por piedade”, é mesmo irrevogável, ainda que diante 

de prova técnica da não fi liação biológica. Ademais, registra-se que o autor 

do reconhecimento arrependeu-se e, antes de seu falecimento, pretendeu 

desconstituí-lo.

No caso em apreço, a sentença julgou improcedente o pedido para 

anulação de registro e testamento, declarando a efi cácia desses atos jurídicos e 

reconhecendo como ato jurídico irrevogável o reconhecimento voluntário dos 

fi lhos da companheira (fl s. 584-585):

Para prevenir eventual alegação de cerceamento de provas, desde logo 

convém anotar que inexiste qualquer indicio de que o testador não estivesse em 

seu juízo perfeito. Já as provas hematológicas e grafotécnica, de igual modo, não 

são necessárias para o deslinde da controvérsia. É que o falecido declarou que teria 

reconhecido a paternidade de R e R “por piedade” (fl s. 31). Logo, não há vício de 

consentimento, e nem desvio na atribuição da autoria do escrito.

Passando ao mérito, verifico que não há prova da alegada falsidade dos 

registros. A prova oral produzida não desmente a espontaneidade do reconhecimento 

das paternidades pelo falecido, além do que foram confi rmadas por testamento.

Não se desconhece, a propósito, que existe corrente jurisprudencial, tal qual 

invocada na réplica, que permite a desconstituição do registro em situações tais. 

No entanto, vejo que os assentos, ainda que não decorram da paternidade biológica, 

também não estão eivados dos vícios do erro, dolo, simulação ou fraude. Logo, a 

paternidade é irrevogável.

Desse modo, é de se reconhecer a efi cácia dos atos jurídicos questionados, quer 

seja quanto às disposições testamentárias, quer seja quanto ao reconhecimento 

da paternidade

O acórdão de apelação, à sua vez, dando provimento ao recurso interposto 

pelo autor, anulou o processo, a partir da sentença, inclusive, para determinar 

a realização da perícia grafotécnica (a se realizar no suposto “bilhete” deixado 

pelo de cujus, em que manifestava a vontade de anular o reconhecimento e o 

testamento feitos), e também o exame de DNA, pelos seguintes fundamentos:

Quanto ao recurso de apelação, é de ser acolhido na medida em que houve 

cerceamento de prova, pois depois de inúmeros pedidos para a realização dos 

exame hematológico e grafotécnico, inclusive com a anuência do Ministério 
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Público (fl s. 448/448v), tais provas foram indeferidas na r. sentença, quando o 

exame de DNA é imprescindível para a correta solução da lide, tendo em vista a 

afirmação dos apelados, de que são filhos legítimos do de cujus, revestindo-se 

de igual importância a aferição da autenticidade do escrito de fl s. 31, pelo qual o 

de cujus teria asseverado não ser pai dos apelados R e R, e sofrer de incapacidade 

coeundi desde o ano de 1969.

Mais a mais, é de ver que o artigo 1.604 do Código Civil de 2002, que tem o 

mesmo teor do artigo 348 do Código Civil de 1916, com a redação dada pela Lei 

n. 5.860, de 30 de setembro de 1943, dispõe que “ninguém pode vindicar estado 

contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou 

falsidade do registro”.

O que mereceu de J. M. Carvalho Santos o seguinte comentário: “A alteração 

foi, evidentemente, para melhor. Era um absurdo manter intocável um estado que 

se revelava diverso do verdadeiro, dissociando o direito da realidade” (Código Civil 

Brasileiro Interpretado, vol. XXXI, Vi * Suplemento, pág. 95, com atualização de 

José de Aguiar Dias e de Zalkind Piatigorsky, Freitas Bastos, 1969).

A par disso, estabelece o artigo 113 da Lei de Registros Públicos, que “as 

questões de filiação legítima ou ilegitima serão decididas em processo 

contencioso para anulação ou reforma de assento”.

(...)

É certo que o falecido E F G reconheceu os apelados como filhos, mas como 

preleciona J. M. Carvalho Santos, “o reconhecimento, não sendo senão uma 

confi ssão, de nada valerá, nenhum valor terá se não traduzir a realidade dos fatos, 

pois equivalerá a uma confi ssão falsa”.

Para em seguida enfatizar que ‘’o próprio reconhecente pode pedir a anulação 

do ato alegando que o reconhecimento não traduz a verdade e que ele não é pai 

(ou mãe) da pessoa que reconheceu como fi lho.

Não há dúvida que o reconhecimento, uma vez feito, é irrevogável.

Mas aqui não se aplica o principio, porque a irrevogabilidade vitanda é aquela que 

visa impedir uma retratação pura e simples, uma retratação voluntária, mas nunca 

uma anulação decretada pelo Poder Judiciário, em razão da falsidade reconhecida 

da declaração.

(...)

Demais, o estado das pessoas é de ordem pública; e o interesse público exige 

que não possa subsistir uma fi liação baseada em falsa declaração. Se a fi liação 

poderá ser impugnada pelos pais em caso de legitimação, e até pelo próprio pai 

legítimo, como já vimos, não pode ser recusado igual direito ao perfi lhante” - 

Tratado de Direito Civil, vol. II, tomo 1, pág. 343, Max Limonad, 1955.

(...)
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Em suma, não só o apelante está legitimado para a causa, como foi prematuro o 

seu desate, com o conseqüente cerceamento de defesa, posto imprescindível tanto o 

exame de DNA, quanto a perícia grafotécnica no bilhete de fl s. 31.

4. Com efeito, é sabido que a chamada “adoção à brasileira”, muito embora 

seja expediente à margem do ordenamento pátrio, quando se fi zer fonte de 

vínculo socioafetivo entre o pai de registro e o fi lho registrado, não consubstancia 

negócio jurídico sujeito a distrato por mera liberalidade, tampouco avença 

submetida a condição resolutiva, consistente no término do relacionamento com 

a genitora.

É de Paulo Luiz Lôbo a seguinte refl exão:

Questão delicada diz respeito ao que se convencionou chamar de “adoção à 

brasileira”. Dá-se com declaração falsa e consciente de paternidade e maternidade 

de criança nascida de outra mulher, casada ou não, sem observância da exigência 

legais para adoção. O declarante ou declarantes são movidos por intuito generoso e 

elevado de integrar a criança a sua família, como se tivessem gerado. Contrariamente 

à lei, a sociedade não repele tal conduta: exalta-a. Nessas hipóteses, ainda que de 

forma ilegal, atende-se ao mandamento contido no art. 227 da Constituição, 

de ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o direito 

“à convivência familar”, com “absoluta prioridade”, devendo tal circunstância ser 

levada em conta pelo aplicador, ante o confl ito entre valores normativos (de 

um lado o atendimento à regra matriz de prioridade da convivência familiar, de 

outro lado os procedimentos legais para que tal se dê, que não foram atendidos). 

Outrossim, a invalidade do registro assim obtido não pode ser considerada quando 

atingir o estado de fi liação, por longos anos estabilizado na convivência familiar.

(DIDIER JR, Fredie (Org). In: Processo civil: leituras complementares. LÔBO, Paulo 

Luiz Netto. Direito ao estado de fi liação e direito à origem genética: uma distinção 

necessária. Salvador: Juspodivm. 9. ed. 2011, p. 438)

De fato, consoante afi rmado por esta Turma no REsp 1.059.214/RS (DJe 

12.3.2012), a paternidade atualmente deve ser considerada gênero do qual são 

espécies a paternidade biológica e a socioafetiva. Assim, em conformidade com 

os princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição Federal de 1988, o 

êxito em ação negatória de paternidade, depende da demonstração, a um só 

tempo, da inexistência de origem biológica e também de que não tenha sido 

constituído o estado de fi liação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e 

edifi cado, na maioria das vezes, na convivência familiar.

Em recente julgamento do REsp 1.352.529/SP, esta Colenda Quarta 

Turma consignou que não é mais possível que a pretensão voltada à impugnação 



Jurisprudência da QUARTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 541-648, janeiro/março 2017 577

da paternidade prospere quando fundada apenas na origem genética, em aberto 

confl ito com a paternidade socioafetiva (DJe 13.4.2015).

Este, uma vez mais, o magistério de Paulo Lôbo:

Em outras palavras, para que possa ser impugnada a paternidade 

independentemente do tempo de seu exercício, terá o marido da mãe que 

provar não ser o genitor, no sentido biológico (por exemplo, o resultado de 

exame de DNA) e, por esta razão, não ter sido constituído o estado de fi liação, de 

natureza socioafetiva; e se foi o próprio declarante perante o registro de nascimento, 

comprovar que teria agido induzido em erro ou em razão de dolo ou coação.

A Constituição rompeu com os fundamentos da fi liação na origem biológica 

e na legitimidade, quando igualou os filhos de qualquer origem, inclusive 

os gerados por outros pais. Do mesmo modo, o Código Civil de 2002 girou 

completamente da legitimidade e de sua presunção, em torno da qual a legislação 

anterior estabeleceu os requisitos da fi liação, para a paternidade de qualquer 

origem, não a radicando mais e exclusivamente na origem genética. Portanto, 

a origem genética, por si só, não é sufi ciente para atribuir ou negar a paternidade, 

por força da interpretação sistemática do Código Civil e de sua conformidade com a 

Constituição.

(LÔBO, Paulo. Famílias. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 224).

Em judicioso voto-vista proferido no julgamento do REsp n. 1.167.993/

RS, com controvérsia um tanto quanto diferente desta, o eminente Ministro 

Marco Buzzi teceu considerações acerca da socioafetividade, que, pela acentuada 

sensibilidade merecem reprodução:

Ao nascer, o indivíduo é inserido em grupo social denominado família. O 

vínculo entre o nascente e a família da qual pertence decorre da fi liação, isto é, 

advém da relação jurídica estabelecida, mormente, pela origem biológica ou pelo 

liame socioafetivo criado entre membros da unidade familiar.

(...)

Com efeito, sinal marcante desta concepção é a possibilidade da relação de 

fi liação suplantar a ligação biológica e fi rmar-se no vínculo socioafetivo, pois este 

último volta-se aos direitos da personalidade e, em última ratio, ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, por não conceber a relação com a unidade familiar 

em função de qualquer outro ente, a não ser a pessoa em si.

Desse modo, verifi ca-se que o paradigma ditado pela doutrina e acolhido 

pela jurisprudência pátria é o da fi liação de natureza socioafetiva, que pode ser 

estabelecida originalmente em decorrência de vínculo biológico ou da relação 

de afeto criada pela convivência, companheirismo, assistência e educação, 

partilhados entre pai e fi lho.
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Portanto, “a paternidade é muito mais que o provimento de alimentos ou 

a causa de partilha de bens hereditários. Envolve a constituição de valores 

e a da singularidade da pessoa e de sua dignidade humana, adquiridos 

principalmente na convivência familiar durante a infância e a adolescência. A 

paternidade é múnus, direito-dever, construída na relação afetiva e que assume 

os deveres de realização dos direitos fundamentais da pessoa em formação ‘à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar’ (art. 227 

da Constituição). É pai quem assumi esse deveres, ainda que não seja o genitor.”

(REsp 1.167.993/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

18.12.2012, DJe 15.3.2013)

Na trilha das afi rmativas feitas acima, é o julgado da Egrégia Terceira 

Turma, cuja ementa se reproduz:

Direito Civil. Recurso especial. Família. Ação negatória de paternidade c/c 

anulatória de registro de nascimento. Ausência de vício de consentimento. 

Relação socioafetiva. Improcedência do pedido: artigos analisados: arts. 1.604 e 

1.609 do Código Civil.

1. Ação negatória de paternidade, ajuizada em fevereiro de 2006. Recurso 

especial concluso ao Gabinete em 26.11.2012.

2. Discussão relativa à nulidade do registro de nascimento em razão de vício de 

consentimento, diante da demonstração da ausência de vínculo genético entre as 

partes.

3. A regra inserta no caput do art. 1.609 do CC-2002 tem por escopo a proteção da 

criança registrada, evitando que seu estado de fi liação fi que à mercê da volatilidade 

dos relacionamentos amorosos. Por tal razão, o art. 1.604 do mesmo diploma legal 

permite a alteração do assento de nascimento excepcionalmente nos casos de 

comprovado erro ou falsidade do registro.

4. Para que fique caracterizado o erro, é necessária a prova do engano não 

intencional na manifestação da vontade de registrar.

5. Inexiste meio de desfazer um ato levado a efeito com perfeita demonstração 

da vontade daquele que, um dia declarou perante a sociedade, em ato solene e 

de reconhecimento público, ser pai da criança, valendo-se, para tanto, da verdade 

socialmente construída com base no afeto, demonstrando, dessa forma, a efetiva 

existência de vínculo familiar.

6. Permitir a desconstituição de reconhecimento de paternidade amparado 

em relação de afeto teria o condão de extirpar da criança preponderante fator de 

construção de sua identidade e de defi nição de sua personalidade. E a identidade 

dessa pessoa, resgatada pelo afeto, não pode fi car à deriva em face das incertezas, 

instabilidades ou até mesmo interesses meramente patrimoniais de terceiros 

submersos em confl itos familiares.
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7. Recurso especial desprovido.

(REsp 1.383.408/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

15.5.2014, DJe 30.5.2014)

Nessa linha de ideias, havendo paternidade socioafetiva coincidente com a 

registral, impede-se seja vindicado “estado contrário ao que resulta do registro de 

nascimento”, mesmo em caso de “falsidade do registro” (art. 1.604 do CC/2002), 

para que aquele que deu causa à invalidade não se benefi cie da própria torpeza, 

em prejuízo ao interesse do fi lho, que em nada contribuiu para a situação.

Por outro lado, sendo irrevogável a adoção legal (art. 39, § 1º, do ECA), 

não pode receber tratamento diferenciado e mais benéfi co quem faz uso de 

expediente irregular censurado por lei, como é a “adoção à brasileira” (REsp 

1.167.993/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.3.2013)

Esse o magistério de Maria Berenice Dias:

A intenção de formar um núcleo familiar deveria ensejar a adoção do fi lho da 

companheira, e não o seu indevido registro. E, como a adoção é irrevogável (ECA, 

39 § 1o), não se pode conceder tratamento diferenciado a quem faz uso de expediente 

ilegal. Inquestionável a vontade de quem assim age em assumir a paternidade, não 

podendo ser aceito arrependimento posterior. Imperativo prestigiar a posse de estado 

de fi lho de que desfruta o registrado, na medida em que se confi gurou a fi liação 

socioafetiva. (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8. ed. São Paulo: 

RT, 2011, p. 497)

5. No caso ora em julgamento, a ação originária é de anulação de 

testamento, cumulada com negatória de paternidade. O autor não é o pai 

registral, tampouco os fi lhos assim reconhecidos. A legitimidade ativa, aqui, fora 

exercida por outro fi lho, sob o argumento de que o genitor, já falecido, havia lhe 

pedido a referida providência, por meio de uma carta, escrita no fi m de sua vida.

São os seguintes os termos da referida missiva (fl . 41):

R. meu fi lho

Caso eu venha morrer sem solucionar determinados problemas, quero que 

você providencie:

1º no tabelião da rua Augusta o cancelamento do registro do R. e R. uma vez 

que não sou pai, fi z por piedade.

Dr. S. pode provar que, desde 1969, eu sou incapaz e não posso fazer sexo. O 

pai das crianças é um açougueiro de Pinhal.
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E. (assinatura)

2º cancele do Cartório da rua Pamplona o cancelamento do testamento que fi z 

a favor da M. A. S.

E. (assinatura)

S. Paulo 30 de setembro de 1978.

A par dos documentos trazidos aos autos, conforme se extrai dos excertos 

transcritos alhures, sentença e acórdão afi rmam o reconhecimento voluntário 

de paternidade dos gêmeos R e R, também fi lhos de sua companheira. É que 

o reconhecimento dos gêmeos, posteriormente ratif icado em testamento, fora 

registrado em Cartório, regularmente pelo falecido pai, sem que a paternidade 

biológica, confi rmada ou não, lhe servisse de empecilho. Assim, ainda que tivesse 

conhecimento de que as crianças não eram seus fi lhos biológicos, reconheceu-os 

como tais.

Assim, dessume-se que, na pior das hipóteses, o pai do autor, imbuído de 

propósito manifestamente nobre (piedade), registrou as crianças como seus fi lhos 

(certidões de nascimento às fl s. 47 e 48), vindo, alguns anos mais tarde, a se 

arrepender do ato de reconhecimento e, por meio de carta simples, endereçada a 

seu fi lho mais velho, concebido na constância das primeiras núpcias, pleiteou o 

cancelamento do registro e a anulação de seu testamento, que muito benefi ciava 

os reconhecidos.

Nessa esteira, a título de esclarecimento, confi ra-se abaixo o que se encontra 

no testamento formalizado pelo de cujus, em que reitera o reconhecimento da 

fi liação dos ora recorrentes (fl s. 16-20):

Escritura de Testamento

12º Cartório de Notas de São Paulo

29 de junho de 1977

Outorgante – E. F. G. (Falecido em 23 de abril de 1980)

4º) que foi casado em primeiras núpcias com S. N., de quem se desquitou;

5º) que, de seu casamento com S. N., nasceu 1 (um) fi lho de nome R. G.

6º) que vive maritalmente com M. A. S, havendo dessa união 2 (dois) filhos, 

gêmeos, que se chamam R e R de S G, nascidos nesta Capital aos 21 de abril de 1974, 

cujo reconhecimento ratifi ca por este ato;

Dispõe livremente, para após a sua morte:
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Um apartamento (n. 54), para que integre a disponível e, havendo excesso, que 

o remanescente constitua, em partes iguais, as legítimas de seus três fi lhos;

Institui herdeiros da nua propriedade da disponível, em partes iguais, seus fi lhos 

R e R;

Institui usufrutuária vitalícia M A S, a quem confia a administração de todos 

os seus bens que constituam a herança de seus fi lhos menores, até que atinjam a 

maioridade;

Lega à sua companheira as concessões dos túmulos n. 99 e 100 do Cemitério 

do Morumbi, bem como o direito de uso do aparelho telefônico instalado em sua 

residência.

A disposição feita na letra A do item 7 (apartamento n. 54 situado à Rua Frei 

Caneca, São Paulo/SP) objetiva que seus filhos R. e R. recebam na totalidade o 

apartamento em questão, devendo tanto quanto possível, integrar a disponível.

Conforme se vê, tal providência ofende, na letra e no espírito, o art. 1.604 

do Código Civil, segundo o qual não se pode “vindicar estado contrário ao que 

resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”, 

do que efetivamente não se cuida no caso em apreço.

Se a declaração realizada pelo de cujus, por ocasião do registro, foi inverdade 

no que concerne à origem genética, certamente não o foi no que toca ao 

desígnio de estabelecer com os infantes vínculos afetivos próprios do estado de 

fi lho, verdade social em si bastante à manutenção do registro e ao afastamento 

da alegação de falsidade ou erro.

Logo, o que se extrai dos autos é que para o de cujus nunca existiu erro 

substancial quanto à pessoa dos gemeos reconhecidos, não tendo o pai falsa 

noção a respeito das crianças, situação que não será alterada, ainda que sejam 

produzidas provas da fi liação biológica e estas concluírem que R e R não são 

fi lhos biológicos do de cujus.

Ainda assim, penso que prevalecerá - para todos os efeitos - o registro 

de nascimento em que o Sr. E. F. G. consta como pai, porque decorrente de 

declaração válida, incapaz de ser revogada por simples arrependimento.

De fato, saliente-se que, mesmo a comprovação da autenticidade do bilhete 

endereçado ao fi lho mais velho, esta não tem o condão de servir de fundamento 

à anulação requerida pelo autor. É que, por meio do referido documento, o pai 

falecido afi rma que nunca houve erro substancial quanto à pessoa dos gemeos 

R e R, que os reconheceu por piedade, não tendo havido, consequentemente, 

falsidade ideológica, uma vez que esta é descaracterizada pela inexistência do 

dolo.
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Nesses exatos termos, pugnou o parecer ofertado pelo Ministério Público 

do Estado de São Paulo (fl s. 573-578):

A declaração de paternidade, salvo vício do ato jurídico, passou, com a Lei n. 

8.560/1992, a ser irrevogável, impedindo-se que o estado de direito de alguém, 

ou seja, a sua filiação fique a mercê dos caprichos do declarante que podia 

recorrer à justiça para a prática de ato revocatório, senão antijurídico, certamente 

imoral.

Em virtude da lei acima referida, mesmo na hipótese de falsidade ideológica 

do registro, mesmo que este não espelhe a verdade real da fi liação, somente no 

caso de vício do ato jurídico, ou seja, erro, dolo, simulação ou fraude é que será 

juridicamente possível a retifi cação do registro civil, do contrário, a declaração da 

paternidade é irrevogável.

Assim, incabível a anulação do registro civil de nascimento que não se encontra 

maculado por qualquer dos vícios de consentimento, mas que, ao contrário, foi 

espontâneo e consciente, pouco importando para a sua irrevogabilidade que este 

não espelhe a verdade real da fi liação, não sendo caso de se questionar o vínculo 

biológico entre o falecido e os requeridos.

Assim, com razão os recorrentes ao afirmarem a impossibilidade de 

realização das provas periciais, e, mais que isso, a sua desnecessidade, porque 

incapazes de infirmar o estado de filiação que se formou para além da 

consanguinidade, sem qualquer dependência com a genética.

A determinação de realização do exame de DNA, assim como a perícia 

grafotécnica para a comprovação da autenticidade do “bilhete” escrito pelo pai 

registral, atestando seu arrependimento é, a meu ver, inútil, porque incapaz de 

alterar a condição da fi liação.

6. Importa ressaltar, nesse momento, que o apontado pouco tempo de 

convívio com o pai (6 anos) não descaracteriza a fi liação socioafetiva, que não 

signifi ca, pura e simplesmente, a convivência entre pessoas, mas está muito além 

disso.

De fato, não há tempo mínimo necessário para que se caracterize a 

paternidade/maternidade socioafetiva, uma vez que a posse do estado de fi lho se 

caracteriza por meio de três elementos: o nome (nominatio), o trato (tractatus) e 

a fama (reputatio):

(a) tractatus – quando o fi lho é tratado como tal, criado, educado e apresentado 

como fi lho pelo pai e pela mãe;

(b) nominatio – usa o nome da família e assim se apresenta; e
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(c) reputatio – é conhecido pela opinião pública como pertencente à família de 

seus pais.

(PEREIRA. Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais e norteadores para a 

organização jurídica da família. Tese de Doutorado. Universidade Federal do 

Paraná, 2004, p. 131-132)

Indispensável, pois, que os filhos, enquanto viveu o pai, tenham sido 

tratados e apresentados como fi lhos. A análise de simples fatos do cotidiano 

podem servir como substrato probatório a determinar a socioafetividade, como, 

por exemplo, a inclusão do fi lho como dependente quando da declaração do 

Imposto de Renda ou a inclusão deles em testamento, caso dos autos. Ainda, 

o fato de o pai/mãe incluir aquele quando lhe é perguntado quantos fi lhos há, 

o modo de chamar aquela pessoa perante aos outros – referindo-se a ele como 

fi lho, como enteado etc.

Nesse sentido, os elementos visam a conferir aparência ao relacionamento 

de pai/mãe e fi lho, de forma a haver verossimilhança entre a realidade e a relação 

que se pretende ver reconhecida juridicamente.

A meu ver, na verdade, seis anos na vida de uma criança é tempo mais 

que suficiente para que sua personalidade e sua vida sejam diretamente 

identifi cadas às do pai, sendo capazes de conferir à relação estabelecida status de 

socioafetividade.

No ponto, penso, ademais, que aqui o maior dos requisitos para reconhecer-

se socioafetividade foi indiscutivelmente preenchido, qual seja a vontade de ser 

o pai dos gêmeos e a voluntariedade de ser reconhecido como tal, a clara e 

inequívoca intenção de ser concebido juridicamente como pai daquelas crianças.

Autorizada doutrina, quanto à filiação socioafetiva, identifica como 

indispensável o propósito de o pretenso pai assim ser reconhecido, sob pena de 

imputar ao indivíduo, imbuído de elevado espírito de solidariedade, encargos 

que, efetivamente, não esteja disposto a arcar. Confi ra-se:

Para além da posse de estado, porém, entende-se que a fi liação socioafetiva 

requer um outro pressuposto principal: a unívoca intenção daquela que age 

como se genitor(a) fosse de se ver juridicamente instituído pai ou mãe. Assim 

porque nem todo aquele que trata alguém como se fi lho fosse quer torná-lo 

juridicamente seu fi lho. Afi nal, a constituição da qualidade de pai ou mãe enseja, 

dentre outros efeitos, uma série de deveres jurídicos que, se não cumpridos 

espontaneamente, comportam, até mesmo, execução compulsória.

Logo, é preciso ter cautela no estabelecimento deste parentesco socioafetivo, 

sob pena de - uma vez desmerecida a real vontade do pretenso ascendente - lhe 
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suprimir a essência, qual seja sua edifi cação espontânea e pura. Essa manifestação 

inequívoca, então, há de ser expressa ou claramente dedutível de qualquer meio de 

prova idôneo, particular ou público, como o testamento, por exemplo. Na dúvida, fi ca 

prejudicada a caracterização do vínculo paterno ou materno-fi lial socioafetivo.

(...)

Esse é o cuidado necessário na análise das situações de posse de estado de 

fi lho, a fi m de garantir que sejam fonte do elo fi lial socioafetivo apenas aquelas 

nas quais a pretensão parental dos envolvidos seja indubitável.

(ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson, Direito Civil - 

Famílias, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 390-391)

7. Importante registrar, ademais, a absoluta distinção existente entre o caso 

dos autos e a situação anlisada pela Terceira Turma, de relatoria do eminente 

Ministro Marco Aurélio Bellizze, no julgamento do REsp 1.330.404/RS, no 

qual o promotor do registro, por erro essencial a que foi induzido, acreditava 

verdadeiramente ser genitor da criança e, por isso, a registrou como filho. 

Confi ra-se:

Ao declarante, por ocasião do registro, não se impõe a prova de que é o genitor 

da criança a ser registrada. O assento de nascimento traz, em si, esta presunção, 

que somente pode vir a ser ilidida pelo declarante caso este demonstre ter 

incorrido, seriamente, em vício de consentimento, circunstância, como assinalado, 

verifi cada no caso dos autos. Constata-se, por conseguinte, que a simples ausência 

de convergência entre a paternidade declarada no assento de nascimento e a 

paternidade biológica, por si, não autoriza a invalidação do registro. Ao marido/

companheiro incumbe alegar e comprovar a ocorrência de erro ou falsidade, nos 

termos dos arts. 1.601 c.c. 1.604 do Código Civil. Diversa, entretanto, é a hipótese em 

que o indivíduo, ciente de que não é o genitor da criança, voluntária e expressamente 

declara o ser perante o Oficial de Registro das Pessoas Naturais (“adoção à 

brasileira”), estabelecendo com esta, a partir daí, vínculo da afetividade paterno-fi lial. 

A consolidação de tal situação (em que pese antijurídica e, inclusive, tipifi cada no 

art. 242, CP), em atenção ao melhor e prioritário interesse da criança, não pode ser 

modifi cada pelo pai registral e socioafetivo, afi gurando-se irrelevante, nesse caso, 

a verdade biológica. Esta compreensão, é certo, converge com o posicionamento 

perfi lhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao artigo 1.604 do 

Código Civil (“ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de 

nascimento, salvo provando-se o erro ou falsidade do registro”), conforme dão conta 

os precedentes

(...)

Como assinalado, a fi liação sociafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade 

do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, circunstância, 

inequivocamente, ausente na hipótese dos autos. Registre-se, porque relevante: 
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Encontrar-se-ia, inegavelmente, consolidada a filiação socioafetiva, se o 

demandante, mesmo após ter obtido ciência da verdade dos fatos, ou seja, de que 

não é pai biológico do requerido, mantivesse com este, voluntariamente, o vínculo de 

afetividade, sem o vício que o inquinava (grifei).

(REsp 1.330.404/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado 

em 5.2.2015, DJe 19.2.2015)

8. Por fi m, não é demais registrar o entendimento fi rmado por esta egrégia 

Quarta Turma, no sentido de que a “contestação da paternidade” tem caráter 

personalíssimo, pois somente o marido pode questionar judicialmente a fi liação.

Isso fi ca ainda mais evidente quando o parágrafo único do art. 1.601 do 

CC/2002 diz que “contestada a fi liação, os herdeiros do impugnante têm o 

direito de prosseguir na ação”. Dessa forma, é evidente que os sucessores não 

podem dar início ao processo de impugnação da paternidade, sendo unicamente 

permitido continuar a demanda na hipótese de falecimento do pai.

Naquela oportunidade, concluiu-se não haver diferença sobre a legitimidade 

ativa quando se trata de questionar a paternidade de fi lhos havidos dentro ou 

fora da relação matrimonial, pois o interesse jurídico relativo à “fi liação” e o “ato 

de reconhecimento de fi lho” somente diz respeito ao genitor e ao fi lho.

Abaixo, a ementa do julgado:

Direito de Família. Ação negatória de paternidade. Violação ao art. 131 do CPC. 

Não ocorrência. Ofensa ao art. 535 do CPC. Inexistência. Legitimidade ativa. Pai 

registral. Ilegitimidade ativa de terceiro com mero interesse econômico. Recurso 

não provido.

1. Não confi gura violação ao art. 131 do Código de Processo Civil a hipótese 

em que o acórdão recorrido tratou de forma clara e sufi ciente a controvérsia, 

baseando-se nos elementos fático-probatórios dos autos e lançando 

fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide.

2. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois 

o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afi gurando-se 

dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os fundamentos 

expendidos pelas partes.

3. Em linha de princípio, somente o pai registral possui legitimidade para 

a ação na qual se busca impugnar a paternidade - usualmente denominada de 

ação negatória de paternidade -, não podendo ser ajuizada por terceiros com mero 

interesse econômico.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1.412.946/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

17.3.2016, DJe 22.4.2016)
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9. Não prospera, ademais, a interposição recursal com base na alínea “c” 

do permissivo constitucional, tendo em vista a imprescindível demonstração 

analítica da alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a transcrição 

dos trechos que confi gurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que 

identifi quem os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu a parte 

recorrente.

Com efeito, no presente caso, constata-se que, nas razões do recurso 

especial, não há a necessária demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, 

mas tão somente a colação da ementa do acórdão paradigma, sem proceder-se 

ao cotejo deste com o caso dos autos. De fato, apenas traçou-se uma conclusão 

conveniente em face do enunciado estampado na ementa, não sendo aferível a 

similitude fática entre o acórdão paradigma e o paragonado.

Saliente-se, por fi m, que a parte recorrente funda sua pretensão recursal 

em dissídio jurisprudencial sobre a interpretação do art. 535 do CPC de 1973; 

todavia, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de não ser possível 

a sua caracterização, tendo em vista que as peculiaridades de cada caso concreto 

afasta a similitude fática dos julgados.

Nesse sentido:

Processual Civil. Ação rescisória. Art. 485, V, do CPC. Violação de literal 

disposição de lei não caracterizada. Pretensão de nova análise e valoração 

das provas colhidas na ação original. Alegação de violação do art. 535 do CPC. 

Inexistência. Divergência jurisprudencial. Não cabimento. Precedente da Corte 

Especial do STJ.

[...]

4. A não realização do necessário cotejo analítico, bem como a não 

apresentação adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 255, § 2º, 

do RISTJ, impedem o conhecimento do recurso especial fundado no art. 105, II, 

alínea “c” da CF. Ademais, não cabe invocar dissídio jurisprudencial sobre violação 

do art. 535, I e II, do CPC, pois tal violação é examinada caso a caso, consoante 

já decidiu a Corte Especial do STJ (AgRg nos EREsp 1.297.932/MG, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 23.9.2013).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 522.277/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 4.9.2014, DJe 15.9.2014)

10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer 

os efeitos da sentença de piso, que havia julgado improcedente o pedido inicial. 
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A cargo do requerido, custas processuais e honorários advocatícios, os quais ora 

arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvados os benefícios da justiça 

gratuita (Lei n. 1.060/1950).

É o voto.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhores Ministros, acompanho o 

Ministro Relator, considerando que, nesse caso, não se alega erro ou falsidade, e, 

sim, arrependimento, o que não é fundamento para a propositura da ação, não 

pelo pai, mas pelo seu outro fi lho, uma vez que não seria possível sequer ao pai, 

que reconheceu voluntariamente, arrepender-se desse reconhecimento. Com 

maior razão ainda, não é possível a um descendente invocar o arrependimento 

do pai para invalidar o registro.

Acompanho o voto do Ministro Relator.

RECURSO ESPECIAL N. 1.473.393-SP (2013/0356806-4)

Relator: Ministro Luis Felipe Salomão

Recorrente: A A de M L

Advogados: Daniela Rodrigues Teixeira - DF013121

Carlos Eduardo Farnesi Regina e outro(s) - SP168711

Felipe Adjuto de Melo - DF019752

Fabiana do Nascimento Silva Moura - SP367645

Recorrente: TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A

Advogado: Marcelo Migliori e outro(s) - SP147266

Recorrido: O R G

Advogado: Lúcio Palma da Fonseca e outro(s) - SP090479

EMENTA

Recurso especial. Responsabilidade civil. Dano moral. Programa 

televisivo. Transmissão de reportagem inverídica (conhecida como 
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“A Farsa do PCC”). Ameaça de morte por falsos integrantes de 

organização criminosa. Efetivo temor causado nas vítimas e na 

população. Abuso do direito de informar. Actual malice. Quantum 

indenizatório. Critérios de arbitramento equitativo pelo juiz. Método 

bifásico. Valorização do interesse jurídico lesado e circunstâncias do 

caso.

1. A liberdade de informação, sobretudo quando potencializada 

pelo viés da liberdade de imprensa, assume um caráter dúplice. Vale 

dizer, é direito de informação tanto o direito de informar quanto o 

de ser informado, e, por força desse traço biunívoco, a informação 

veiculada pelos meios de comunicação deve ser verdadeira, já que 

a imprensa possui a profícua missão de “difundir conhecimento, 

disseminar cultura, iluminar as consciências, canalizar as aspirações e 

os anseios populares, enfi m, orientar a opinião pública no sentido do 

bem e da verdade”.

2. Se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da 

imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas 

que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por 

outro lado, que da atividade jornalística não são exigidas verdades 

absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito 

administrativo, policial ou judicial.

3. Nesta seara de revelação pela imprensa de fatos da vida íntima 

das pessoas, o digladiar entre o direito de livre informar e os direitos de 

personalidade deve ser balizado pelo interesse público na informação 

veiculada, para que se possa inferir qual daqueles direitos deve ter uma 

maior prevalência sobre o outro no caso concreto.

4. A jurisprudência do STJ entende que “não se exige a prova 

inequívoca da má-fé da publicação (‘actual malice’), para ensejar a 

indenização” (REsp 680.794/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, julgado em 17.6.2010, DJe 29.6.2010).

5. Apesar do aparente interesse público, inclusive por trazer 

à baila notícia atemorizando pessoas com notoriedade no corpo 

social, percebe-se, no caso, que, em verdade, o viés público revelou-se 

inexistente, porquanto a matéria veiculada era totalmente infundada, 

carreada de conteúdo trapaceiro, sem o menor respaldo ético e moral, 

com fi nalidade de publicação meramente especulativa e de ganho fácil.
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6. Na hipótese, verifi ca-se o abuso do direito de informação 

na veiculação da matéria, que, além de não ser verdadeira, 

propalava ameaças contra diversas pessoas, mostrando-se de inteira 

responsabilidade dos réus o excesso cometido, uma vez que - 

deliberadamente - em busca de maior audiência e, consequentemente, 

de angariar maiores lucros, sabedores da falsidade ou, ao menos, sem 

a diligência imprescindível para a questão, autorizaram a transmissão 

da reportagem, ultrapassando qualquer limite razoável do direito de 

se comunicar.

7. Na espécie, não se trata de mera notícia inverídica, mas 

de ardil manifesto e rasteiro dos recorrentes, que, ao transmitirem 

reportagem sabidamente falsa, acabaram incidindo em gravame ainda 

pior: percutiram o temor na sociedade, mais precisamente nas pessoas 

destacadas na entrevista, com ameaça de suas próprias vidas, o que 

ensejou intenso abalo moral no recorrido, sendo que o arbitramento 

do dano extrapatrimonial em R$ 250 mil, tendo em vista o critério 

bifásico, mostrou-se razoável.

8. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da 

indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento 

equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, 

evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, 

afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo 

qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor 

da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer 

montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.

9. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização 

é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em 

conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria 

(grupo de casos).

10 . Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso 

com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade 

do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das 

partes), procedendo-se à fi xação defi nitiva da indenização, por meio 

de arbitramento equitativo pelo juiz.

11. Recurso especial não provido.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento aos recursos especiais, nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator.

O Sr. Ministro Raul Araújo, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti 

(Presidente) e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram 

com o Sr. Ministro Relator.

Dr(a). Felipe Adjuto de Melo, pela parte recorrente: A A de M L

Brasília (DF), 4 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Luis Felipe Salomão, Relator

DJe 23.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão: 1. O. R. G. ajuizou ação de 

indenização por danos morais em face do SBT - Sistema Brasileiro de Televisão 

e de A. A. M. L., haja vista que, no programa “Domingo Legal”, de 7 de 

setembro de 2003, apresentado pelo segundo réu, foi veiculada reportagem com 

supostos integrantes (encapuzados e armados) da facção criminosa denominada 

PCC - Primeiro Comando da Capital, na qual foram proferidas ameaças de 

morte contra diversos jornalistas, autoridades e apresentadores de televisão, 

entre eles, o autor, então apresentador do programa “Cidade Alerta” da Rede 

Record de Televisão, cujo foco era o jornalismo policial, tendo requerido, em 

razão dos danos morais sofridos, a quantia de 1 milhão de reais.

Isto porque se constatou que tudo não passou de uma farsa - os 

entrevistados não eram integrantes da facção criminosa -, e foram contratados 

pela produção do programa dirigido e apresentado pelo segundo réu, tão 

somente para angariar “ibope” nas pesquisas de audiência, sendo que, em razão 

de tal fato, foi instaurado inquérito policial, bem como houve a propositura de 

ação civil pública pelo Parquet de São Paulo, o que culminou com pedido de 

desculpas, em rede nacional, no programa da apresentadora Hebe Camargo.

O magistrado de piso julgou procedente o pedido de indenização por 

danos morais, condenando os réus ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) (fl s. 293-304).
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Interposta apelação por todos os litigantes, o Tribunal de Justiça de São 

Paulo negou provimento ao recurso de A. L. e deu parcial provimento ao recurso 

do SBT e de O. G., majorando o valor da indenização, nos termos da seguinte 

ementa:

Indenização. Lei de Imprensa. A partir do julgamento da ADPF n. 130/DF, o 

STF declarou não-recepcionado pela CF todo o conjunto de dispositivos da Lei 

de Imprensa. No entanto e na máxima medida, deve-se buscar o aproveitamento 

do processo, aplicando-se o direito à espécie, ainda que com arrimo no adágio 

narra mihi factum, dabo tibi jus. Premissa de raciocínio estabelecida. Pressupostos 

processuais presentes, visto que requisito não recepcionado pela CF não pode 

subordinar e condicionar o exercício do direito de ação. Recursos desprovidos.

Dano Moral. Alegação de cerceamento de defesa. Descabimento. Hipótese em 

que foi correta a opção pelo julgamento antecipado. Episódio conhecido como “a 

farsa do PCC” que repercutiu nacionalmente e alçou contornos de notoriedade, 

a dispensar a abertura da instrução. O próprio apresentador, em outro programa 

televisivo, cuidou de pedir desculpas ao autor em razão do ocorrido. Recursos 

desprovidos.

Dano Moral. Indenização. Arguição de julgamento extra petita. Rejeição, pois a 

culpa é um minus em relação ao dolo. Se a defesa contrasta o espectro mais grave 

do fato, certamente, também impugna a sua projeção menos invasiva. Recurso do 

apresentador desprovido.

Dano Moral. Episódio conhecido como “a farsa do PCC”. Caracterização. 

Precedente específi co desta Corte. Indenização elevada a R$ 250.000,00, mas sem 

relevância na sucumbência. Especifi cidade da vítima a infl uir, como componente 

indissociável de valoração, na liquidação do dano. Recurso do autor parcialmente 

provido.

Correção Monetária. Termo inicial. Pretensão a que a atualização ocorra a partir 

do provimento jurisdicional que impôs a condenação. Cabimento. Hipótese, 

contudo, que a correção incide de 25.9.2006, quando o valor reparatório foi 

primeiramente defi nido. Mera adequação numérica do decreto condenatório 

nesta instância. Recurso da emissora parcialmente provido.

(fl s. 485-494)

Opostos aclaratórios pelos demandados, ambos os recursos foram rejeitados 

(fl s. 535-538).

Irresignado, Antonio Augusto de Moraes Liberato interpõe recurso 

especial com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, por 

negativa de vigência aos arts. 944 do CC, Súm. 362 do STJ e 2º, 128, 130, 267, 

282, 330, 459, 460 e 535, todos do CPC/1973 (fl s. 541-574).
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Aduz que o processo é nulo em razão do inadmissível julgamento 

antecipado da lide, uma vez que o julgador prescindiu da instrução processual, 

quando, na espécie, o recorrente nega veementemente a ocorrência de danos 

morais decorrentes da suposta ameaça endereçada ao recorrido, tendo, desde a 

contestação, requerido a juntada do material audiovisual e a respectiva perícia.

Sustenta que a sentença e o acórdão são nulos, em decorrência do 

julgamento extra petita, haja vista que a narrativa da petição inicial insere uma 

conduta dolosa do recorrente e, em razão disso, não poderia o magistrado 

condenar a título de culpa na preparação e na veiculação do programa, inclusive 

porque “o Recorrente, na contestação, se preocupou em refutar apenas a 

imputação de participação dolosa no evento e o enfoque dado pelas conclusões 

alcançadas na sentença, no sentido de que houve conduta culposa, altera, 

substancialmente, os eventuais e possíveis argumentos e as provas que poderiam 

- mas não puderam - ser despendidos na defesa”.

Afi rma que há ilegitimidade de parte, porque não haveria mais incidência 

do disposto na Súm. 221 do STJ, bem como falta pressuposto válido do processo, 

por não constar “dos autos a fi ta original da respectiva atração televisiva, ou 

qualquer outra prova do evento”, tendo havido condenação sem o autor sequer 

transcrever na inicial a suposta ameaça.

Alega ser inapropriada a indenização, pois o recorrente era apenas o 

apresentador do programa “Domingo Legal”, não tendo nenhuma relação com 

a estrutura de responsabilidades do programa televisivo e, por conseguinte, com 

a extensão do dano.

Defende que, caso mantida a condenação, seja reduzido seu valor em 

razão da exorbitância. Destaca que a correção monetária deve incidir da data do 

arbitramento, nos termos da Súm. 362 do STJ.

Aviou, ainda, recurso extraordinário.

Já a TVSBT - Canal 4 de São Paulo S/A interpõe recurso especial com 

supedâneo no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, por vulneração ao art. 

944 do CC (fl s. 600-609).

Argumenta que não há na lei substantiva nenhuma previsão de caráter 

pedagógico/punitivo como parâmetro para o arbitramento da indenização por 

danos morais e, por conseguinte, a indenização deverá ser minorada.

Afi rma que o recorrido teve mais regozijo do que desgosto, haja vista que 

sempre “topou tudo por ibope”, sendo que “se o Tribunal local entendeu que o 
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Recorrido aproveitou-se da situação para fomentar seu programa de televisão 

é de se ponderar que o dano não teve uma extensão tão funesta que possa 

justifi car um arbitramento de R$ 250.000,00”.

Salienta que “por tudo isso é que a dilação probatória era tão importante, 

porquanto a expedição de ofi cfo para o IBOPE comprovaria, estreme de dúvidas, 

que os pífi os índices de audiência do programa ancorado pelo Embargado foram 

infl ados pela exploração descomunal da ‘farsa do PCC’”.

Contrarrazões aos recursos às fl s. 674-676 e 678-681.

Os especiais não foram admitidos pela instância de origem (fl s. 688, 689-

690), tendo ambos os recursos ascendido a esta Corte pelo provimento dos 

agravos (fl s. 824-825).

Ajuizada a MC n. 23.884/SP pela TVSBT, indeferi a liminar e neguei 

seguimento à própria cautelar por ausência dos requisitos do risco pela demora e 

da fumaça do bom direito.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (Relator): 2. Primeiramente, verifi ca-

se que não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, 

pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afi gurando-se 

dispensável que tivesse examinado uma a uma as alegações e os fundamentos 

expendidos pelas partes.

De fato, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que 

embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte, de modo específi co, a 

determinados preceitos legais.

3. O ponto nodal da controvérsia é defi nir se a veiculação de reportagem 

falsa em programa televisivo - em que supostos integrantes da facção criminosa 

denominada PCC (encapuzados e armados) proferiam diversas ameaças de 

morte contra jornalistas, autoridades e apresentadores de televisão -, é apta a 

causar danos morais ao recorrido, um dos ameaçados na falaciosa entrevista.

O Tribunal de origem, seguindo o entendimento exarado na sentença, 

reconheceu o dever de indenizar, aumentando, porém, o valor do dano moral, 

nos seguintes termos:
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Ressalte-se, prima facie, que o Pleno do Augusto Supremo Tribunal Federal, 

em 30.4.2009, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) n. 130/DF, rel. Min. Carlos Britto, a fim de declarar não-

recepcionado pela Constituição Federal todo o conjunto de dispositivos da Lei de 

Imprensa (Lei n. 5.250/1967).

Por este prisma, deve-se buscar - na máxima medida - o aproveitamento do 

processo, aplicando-se o direito à espécie; ainda que com arrimo no adágio narra 

mihi factum, dabo tibi jus.

Fixadas tais premissas, em parte, tão-só os recursos do SBT e do autor 

comportam provimento.

As preliminares não se sustentam.

De fato, a opção pelo julgamento antecipado foi correta, sobretudo porque o 

episódio conhecido como “a farsa do PCC” - que repercutiu nacionalmente - alçou 

contornos de notoriedade, a dispensar a abertura da instrução.

Tal quadro, por óbvio, se projeta sobre a existência e o conteúdo ameaçador da 

suposta entrevista; aliás, o próprio Antonio Augusto - em outro conhecido programa 

televisivo - cuidou de pedir desculpas ao autor em razão do ocorrido.

A entrevista do apresentador foi dada a Hebe Camargo, do SBT. Gugu 

pediu desculpas nominalmente aos apresentadores José Luiz Datena (Band, 

que ligou e entrou ao vivo; veja abaixo), Marcelo Rezende (Rede TV!) e Oscar 

Roberto de Godoy (Record), entre outros que foram ameaçados pelos supostos 

criminosos (que estavam encapuzados no programa do dia 7), por “causar 

transtornos” às suas famílias.

Irrelevante, neste passo, a falta de notifi cação na forma da Lei de Imprensa, 

seja porque um requisito não recepcionado pela Constituição Federal não 

pode subordinar e condicionar o exercício do direito de ação, seja porque o 

material áudio-visual - desde o início requerido pelo autor (fl s. 11) - se de grande 

importância e diante da carga dinâmica da prova e do exercício frutuoso do seu 

ônus, deveria ter sido exibido pelos réus.

À evidência, todos os pressupostos desenvolvimento regular e válido do 

processo estão presentes.

No que concerne ao elemento subjetivo, a sentença nada tem de extra petita, 

até porque a culpa é um minus em relação ao dolo. Se a defesa contrasta o 

espectro mais grave do fato, certamente, também impugna a sua projeção menos 

invasiva; daí porque, à míngua de prejuízo, sequer especifi cado de modo concreto 

(não apenas formal), não há falar-se em nulidade ao identifi car a MM. Juíza de 

Direito culpa no proceder dos réus.

Antonio Augusto sustenta, em reforço desta tese, que os próprios protagonistas 

da entrevista afi rmaram que nem mesmo o repórter responsável pela entrevista 

sabia que eles não eram do PCC (fl s. 333); entretanto, um deles, Amilton Tadeu 

dos Santos, o Barney, na ação que também ajuizou contra o SBT, aduziu:
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Que não pensou em participar de uma farsa envolvendo o PCC e sim 

de uma “pegadinha” normal aos programas de televisão. Assenta, ainda, 

que a prova mostra não ter tido participação na gravação e que foi vítima 

do cenário criado pelos responsáveis pelo programa, os quais, com a 

repercussão da farsa, eximiram-se de sua responsabilidade e o culparam 

pelo ocorrido.

Por este prisma, conclui-se que a legitimidade passiva ad causam de Antonio 

Augusto - apresentador e responsável pelo programa televisivo em que se 

veiculou a mendaz entrevista, inclusive com poder de veto da matéria - avulta 

clara como o sol que reluz.

Deixou ele bem claro que se tivesse visto à matéria com antecedência, “jamais 

deixaria que esta fosse veiculada em seu programa de televisão (sic) (fl s. 32/33).

No mérito, o dano moral indenizável exsurge evidente, tal qual já decidiu - ao 

analisar demanda proposta por outro dos ameaçados - este Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo:

O fato é que, até o desmascaramento da pantomina levada a público 

pela TVBT, em um de seus programas de maior audiência, com a 

veiculação de uma ameaça em rede nacional, por grupo notoriamente 

conhecido pela violência e desprezo à vida humana, evidente a sensação 

de insegurança gerada, mormente nas pessoas nominalmente citadas, 

entre elas o apelado.

Custa crer, aliás, que o veículo de divulgação da matéria queira se 

eximir de indenizar o apelado, como se fora a reportagem exibida “mera 

brincadeira de mau gosto “, sem maiores repercussões.

Como bem destacado pelo ilustre magistrado sentenciante, a 

indenização por dano moral também visa inibir que fatos semelhantes 

se repitam.

Se houve problema na triagem dos protagonistas da entrevista (fl s. 340), além 

de chancelar a responsabilidade dos réus, isto é temática a ser discutida - se o caso e 

havendo interesse - em sede regressiva, lídima res inter alios frente às vítimas - como 

o autor - do engodo midiático, que nada teve de erro escusável.

Pouco importa, além disso, se os envolvidos eram ou não membros da referida 

facção criminosa, pois a falsidade da reportagem é notória.

Quanto à liquidação do dano extrapatrimonial, não se ponha no oblívio o 

paradigma estabelecido pela Colenda 9ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio 

Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento dos Embargos Infringentes n. 

487.445-4/1-02.

Na oportunidade, embora não unânime, venceu a tese no sentido de que - nesse 

mesmo episódio (e isso é importante) - uma indenização de R$ 375.000,00 não 
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é metade do que o SBT paga a pessoas que vão enfrentando perguntinhas 

de múltipla escolha sobre determinados assuntos e fi guras, de interesse da 

audiência; é, na balança dos valores, migalha do salário do autor da farsa.

Ao rigor desse raciocínio, inspirada na ousadia de quem topa tudo por ibope, a 

maioria se orientou por elevar os R$ 150.000,00 defi nidos ao tempo da apelação.

In casu, contudo, não por ser um patrimônio moral superior ao outro, mas 

em razão da especificidade própria à cada vítima, componente indissociável da 

valoração dessa espécie de verba reparatória, não se pode perder de vista que o 

autor - à época - capitaneava conhecido programa de jornalismo televisivo policial 

(sensacionalista), circunstância que o preparava - ao menos do ponto de vista 

hipotético - para situações como a da espécie; daí porque - conquanto majorada - sua 

indenização não atingirá o parâmetro, da referência.

É dizer: fixa-se a reparação moral, aqui, em R$ 250.000,00, sem nenhuma 

relevância no princípio da sucumbência”. A correção monetária, a seu turno, incide 

desde a liquidação inicial (25.9.2006 - fl s. 293), visto que nesta instância tão-só se 

adequou a expressão numérica do decreto condenatório.

Ex positis, pelo meu voto:

a) Nega-se provimento ao recurso interposto por Antonio Augusto Moraes 

Liberato;

b) em parte, dá-se provimento ao apelo do SBT para defi nir que a correção 

monetária da verba reparadora incide de 25.9.2006;

c) Dá-se parcial provimento à apelação de Oscar Roberto Godoi a fi m de elevar 

a indenização a R$ 250.000,00.

(fl s. 485-494)

De plano, é de notar que não há nenhuma insurgência acerca do conteúdo 

inverídico da entrevista jornalística e das ameaças prolatadas em rede nacional. 

Ou seja, o suporte fático dos autos, exaustivamente delineado no acórdão 

recorrido, é incontroverso, inconformando-se os recorrentes apenas com as 

consequências jurídicas a que chegou o Tribunal a quo.

Com efeito, para o desate da controvérsia, mostra-se despicienda a 

reapreciação do conjunto fático-probatório, bastando a valoração de fatos 

perfeitamente admitidos pelas partes e pelo órgão julgador, atribuindo-se-lhes 

o correto valor jurídico, como bem asseverou o em. Min. Felix Fischer, em 

julgado paradigma, “a revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos 

e delineados no decisório recorrido não implica no vedado reexame do material de 

conhecimento” (REsp 878.334/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 5.12.2006).
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4. Também deve ser, de logo, afastada a pretensão de nulidade do processo, 

seja sob o pálio da impossibilidade de julgamento antecipado da lide, seja pela 

ocorrência de julgamento extra petita.

Deveras, a jurisprudência desta Corte é fi rme no sentido de que não 

confi gura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, notadamente 

quando houver a convicção de que o feito está sufi cientemente instruído, sendo 

prescindível a produção de outras provas.

O Juízo de piso teceu ampla justifi cativa quanto ao ponto (fl s. 293-304):

Isto porque, não há controvérsia acerca do conteúdo da entrevista jornalistica, 

mais especifi camente no que diz respeito às ameaças propaladas pelos supostos 

criminosos contra apresentadores de programas de televisão, dentre eles o autor, 

o que permite o enfrentamento do meritum causae, mormente ao se considerar 

que o artigo 332 do Código de Processo Civil prevê a amplitude probatória.

[...]

Vê-se, portanto, que não há óbice à análise meritória; trata-se de questão de 

direito de fática, esta sufi cientemente dirimida, a possibilitar o julgamento no 

estado do processo, nos moldes do artigo 330, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

[...]

Desnecessária se revela a produção de prova do dano moral alegado na 

petição inicial; é notória a periculosidade e a audácia dos integrantes do PCC - 

facção recentemente ligada a atentados a alvos civis e militares e responsável 

pelo abalo da paz social no Estado de São Paulo -, o mesmo se podendo dizer 

do temor que suas ameaças incutem em pessoas de sensibilidade e inteligência 

medianas - sejam elas públicas ou não -, impondo-se a aplicação da norma 

contida no artigo 334, inciso I, do Código de Processo Civil.

É relevante notar que a fi nalidade da prova é o convencimento do juiz, 

sendo este o seu direto e principal destinatário.

Na profícua lição de Vicente Greco Filho, “no processo, a prova não tem 

um fi m em si mesma ou um fi m moral e fi losófi co; sua fi nalidade é prática, qual 

seja: convencer o juiz” (Direito processual civil brasileiro. v. 2, São Paulo: Saraiva, 

2003, p. 282).

Sob esse enfoque, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 

desprezando a produção de provas, ao constatar que o acervo documental é 

sufi ciente para nortear e instruir seu entendimento, sendo certo que o seu livre 

convencimento é a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de 

quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.
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Assim, o art. 330, inciso I, do CPC/1973 permite ao magistrado desprezar 

a produção de provas, quando constatar que a questão é unicamente de direito 

ou que os documentos acostados aos autos são sufi cientes para nortear seu 

convencimento, exsurgindo o julgamento antecipado como mero consectário 

lógico da convicção do juízo acerca da desnecessidade da realização de outras 

diligências.

Nesse sentido:

Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Indenização por danos 

materiais e morais. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não 

confi gurado. Prova pericial. Princípio do livre convencimento. Art. 131 do CPC. 

Reexame de matéria fática da lide. Súmula 7/STJ. Revisão do valor da indenização. 

Ausência de indicação de dispositivo legal tido por violado. Súmula 284/STF. 

Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Não provimento.

1. Não confi gura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias 

pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção 

probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 169.080/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, 

julgado em 7.5.2015, DJe 14.5.2015)

Ademais, o Tribunal de origem asseverou a sufi ciência da documentação 

entranhada no processo, bem assim a desnecessidade de outras diligências, 

mostrando-se insuscetível de análise a questão, em sede de recurso especial, ante 

o teor da Súmula 7 do STJ.

À guisa de exemplo:

Processual Civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Decisão 

recorrida. Publicação na vigência do CPC/2015. Julgamento antecipado da lide. 

Cerceamento de defesa. Danos morais. Reexame do conjunto fático-probatório 

dos autos. Súmula n. 7/STJ. Decisão mantida.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

incursão no contexto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula n. 

7/STJ.

2. No caso, a avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios, 

justifi cadores do julgamento antecipado da lide, quanto da necessidade de outras 

provas demandaria incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, inviável em 

recurso especial.
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3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o 

valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência 

desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. 

No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a 

justifi car sua reavaliação em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 875.916/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta 

Turma, julgado em 28.6.2016, DJe 1º.8.2016)

Impende ressaltar que se trata, na espécie, de caso notório, com intensa 

repercussão nos âmbitos social e jurídico, tendo sido objeto de ação penal e 

diversas outras ações indenizatórias, inclusive uma ação civil pública, denotando 

a ampla repercussão da questão e a prescindibilidade de outras provas para o 

convencimento do magistrado quanto aos alegados danos morais ocorridos.

Aliás, é o arremate do acórdão recorrido:

De fato, a opção pelo julgamento antecipado foi correta, sobretudo porque o 

episódio conhecido como “a farsa do PCC” - que repercutiu nacionalmente - alçou 

contornos de notoriedade, a dispensar a abertura da instrução.

Tal quadro, por óbvio, se projeta sobre a existência e o conteúdo ameaçador 

da suposta entrevista; aliás, o próprio Antonio Augusto - em outro conhecido 

programa televisivo - cuidou de pedir desculpas ao autor em razão do ocorrido.

A entrevista do apresentador foi dada a Hebe Camargo, do SBT. Gugu 

pediu desculpas nominalmente aos apresentadores José Luiz Datena (Band, 

que ligou e entrou ao vivo; veja abaixo), Marcelo Rezende (Rede TV!) e Oscar 

Roberto de Godoy (Record), entre outros que foram ameaçados pelos supostos 

criminosos (que estavam encapuzados no programa do dia 7), por “causar 

transtornos” às suas famílias.

Por fi m, no que tange à suposta ocorrência de julgamento extra petita por 

ter o magistrado condenado o réu Augusto a título de culpa, sendo que, segundo 

a inicial, haveria conduta dolosa do recorrente e, em razão disso, não teria se 

preocupado em refutar, em sua defesa, a imputação de participação a título de 

culpa no evento, melhor sorte não o socorre.

Consoante cediço, o julgamento é considerado extra petita quando viola a 

norma contida nos arts. 128 e 460 do CPC, que adstringe o juiz a julgar a lide 

nos limites das questões suscitadas, impondo a anulação da parte da decisão que 

exacerbar os limites impostos no pedido.
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A controvérsia, tal qual descrita pelo autor, foi apreciada dentro dos exatos 

limites em que posta nos autos, uma vez que cabe ao julgador aplicar o direito à 

espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes (iura novit 

curia e da mihi factum dabo tibi ius).

Não se pode olvidar, por outro lado, a ponderação do Tribunal a quo de que 

“no que concerne ao elemento subjetivo, a sentença nada tem de extra petita, até 

porque a culpa é um minus em relação ao dolo. Se a defesa contrasta o espectro 

mais grave do fato, certamente, também impugna a sua projeção menos invasiva; 

daí porque, à míngua de prejuízo, sequer especifi cado de modo concreto (não 

apenas formal), não há falar-se em nulidade ao identifi car a MM. Juíza de 

Direito culpa no proceder dos réus”.

Alegação, aliás, não rebatida e que daria azo à incidência da Súm. 283 do 

STF.

Portanto, não há falar em julgamento extra ou ultra petita, apenas por ter o 

Tribunal a quo concluído pela existência de ilicitude na conduta do apresentador.

5. O recorrente A. sustenta, ainda, sua ilegitimidade para a causa, assim 

como a falta de pressuposto válido para o processo, por não constar “dos autos a 

fi ta original da respectiva atração televisiva, ou qualquer outra prova do evento”, 

tendo havido condenação sem que o autor sequer transcrevesse, na inicial, a 

suposta ameaça.

Com relação a ilegitimidade, sustenta que, em razão do julgamento do STF 

- que declarou a inconstitucionalidade da Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967) 

-, não poderia mais ser aplicada a Súm. 221 do STJ.

Ocorre que, no ponto, como se percebe, o Tribunal a quo reconheceu a 

legitimidade em razão de sua própria conduta, dos poderes que lhe são inerentes 

na publicação da famigerada entrevista falsa, e não em virtude da incidência do 

enunciado sumular:

Antonio Augusto sustenta, em reforço desta tese, que os próprios protagonistas 

da entrevista afi rmaram que nem mesmo o repórter responsável pela entrevista 

sabia que eles não eram do PCC (fl s. 333); entretanto, um deles, Amilton Tadeu 

dos Santos, o Barney, na ação que também ajuizou contra o SBT, aduziu:

Que não pensou em participar de uma farsa envolvendo o PCC e sim de 

uma “pegadinha” normal aos programas de televisão. Assenta, ainda, que a 

prova mostra não ter tido participação na gravação e que foi vítima do cenário 

criado pelos responsáveis pelo programa, os quais, com a repercussão da farsa, 

eximiram-se de sua responsabilidade e o culparam pelo ocorrido. Por este 
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prisma, conclui-se que a legitimidade passiva ad causam de Antonio Augusto 

- apresentador e responsável pelo programa televisivo em que se veiculou a 

mendaz entrevista, inclusive com poder de veto da matéria - avulta clara como o 

sol que reluz.

Deixou ele bem claro que se tivesse visto à matéria com antecedência, ‘jamais 

deixaria que esta fosse veiculada em seu programa de televisão (sic) (fl s. 32/33).

Aliás, em nenhum momento, o recorrente impugnou a referida assertiva, o 

que atrai, mais uma vez, a incidência da Súm. 283 do STF.

No que toca à falta de pressuposto válido do processo, sustenta que o fato 

de não constar “dos autos a fi ta original da respectiva atração televisiva, ou 

qualquer outra prova do evento”, impediria o prosseguimento da demanda.

Ocorre que, da leitura atenta dos autos, mais uma vez, não se verifi ca 

violação a nenhum pressuposto processual de existência ou validade.

Ao que parece das razões recursais, entende o apresentador do programa 

“Domingo Legal” que a petição inicial seria inapta pela falta de juntada de 

provas da ocorrência do evento. No entanto, como visto, além do feito estar 

devidamente instruído, inclusive possibilitando seu julgamento antecipado, não 

se pode olvidar que há fato que não depende de prova justamente em razão de 

sua notoriedade.

Até porque, caso realmente fosse imprescindível a fi ta original, seria apenas 

um vício facilmente sanável e passível de emenda.

Portanto, presentes, na peça vestibular, a existência de pedido 

juridicamente possível, da causa de pedir, da conclusão lógica dos fatos narrados 

e da inexistência de pedidos incompatíveis entre si, não há falar em inépcia da 

inicial (RMS 28.289/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 

24.8.2010, DJe 10.9.2010).

6. No mérito, anoto que a Carta da República reservou à imprensa todo um 

bloco normativo, com o apropriado nome “Da Comunicação Social” (capítulo V 

do título VIII), prevendo a garantia constitucional de liberdade de comunicação 

social, como corolário da norma encartada no âmbito dos direitos fundamentais, 

que consagra a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científi ca 

e de comunicação, sendo vedada a censura (art. 5º, IX).

Estabeleceu, ainda, no art. 221, diversos princípios para a produção e a 

programação das emissoras de rádio e televisão, entre os quais se destaca o 

respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (inciso IV).
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Por isso que a Constituição acolheu tanto o direito ou liberdade de 

informar, como o direito de ser informado, seja individual, seja de forma coletiva, 

“daí por que a liberdade de informação deixa de ser mera função individual 

para tornar-se função social” (SILVA, José Afonso da. Comentário textual à 

Constituição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 110).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu “a imprensa como plexo ou 

conjunto de ‘atividades’ ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder 

infl uenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou 

chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o 

direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria 

sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo 

que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção 

do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência” (ADPF n. 130/

DF, Rel. Min. Carlos Britto).

E conclui que o pensamento crítico a ser veiculado é aquele “plenamente 

comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial 

emancipatório de mentes e espíritos”.

Nessa ordem de ideias, embora seja livre a manifestação do pensamento, 

assim como a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação - mormente quando se está a tratar de imprensa -, tais direitos não 

são absolutos. Ao contrário, encontram rédeas tão necessárias para a consolidação 

do Estado Democrático de Direito quanto a referida liberdade de expressão, 

em decorrência da incidência de diversos outros direitos fundamentais, tendo 

sempre como vetor a dignidade humana.

É que “o direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido 

e assegurado em sede constitucional, não se reveste de caráter absoluto nem 

ilimitado, expondo-se, por isso mesmo, às restrições que emergem do próprio 

texto da Constituição, destacando-se, entre essas, aquela que consagra a 

intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende a preservação 

do direito à honra e o respeito à integridade da reputação pessoal” (ARE 

891.647 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015).

Deveras, a entusiasta liberdade de comunicação, que não pode ser objeto 

de censura, traz, como contraponto, a responsabilização daqueles que abusam 

de seu direito na utilização do meio de comunicação, transmitindo notícias, 

reportagens ou opiniões falsas, discriminatórias, difamantes.
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Especifi camente no tocante à veracidade, já realçado no multicitado julgado 

da ADPF n. 130/DF, tem-se que o direito de comunicação está atrelado ao dever 

da imprensa de informar a plenitude e com o máximo de fi dedignidade, em 

razão, inclusive, de sua função social na atual sociedade de massa, exteriorizando 

pensamentos e difundindo informações.

Realmente a liberdade de informação, sobretudo quando potencializada 

pelo viés da liberdade de imprensa, assume um caráter dúplice. Vale dizer, é 

direito de informação tanto o direito de informar quanto o de ser informado, 

e, por força desse traço biunívoco, a informação veiculada pelos meios de 

comunicação deve ser verdadeira, já que a imprensa possui a profícua missão - 

como bem assinalado por Darcy Arruda Miranda - de “difundir conhecimento, 

disseminar cultura, iluminar as consciências, canalizar as aspirações e os anseios 

populares, enfi m, orientar a opinião pública no sentido do bem e da verdade” 

(Comentários à lei de imprensa. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1995, p. 69).

A liberdade de informação só existe e se justifi ca na medida do direito 

dos indivíduos a uma informação correta e imparcial, sendo a veracidade um 

requisito do exercício legítimo dessa liberdade.

Isto porque “o dono da empresa e o jornalista têm um direito fundamental de 

exercer sua atividade, sua missão, mas especialmente têm um dever. Reconhece-

se-lhes o direito de informar ao público os acontecimentos e ideias, mas sobre 

ele incide o dever de informar à coletividade de tais acontecimentos e ideias, 

objetivamente, sem alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido original, do 

contrário, se terá não informação, mas deformação” (SILVA, José Afonso da. Curso 

de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 249).

O mestre Rui Barbosa, em sua obra intitulada “A imprensa e o dever de 

verdade”, já lecionava que:

Entre as sociedade modernas, esse grande aparelho de elaboração e 

depuração reside na publicidade organizada, universal e perene: a imprensa. 

Eliminai-a da economia desses seres morais, eliminai-a, ou envenenai-a, e será 

como se obstruísseis as vias respiratórias a um vivente, ou pusésseis no vazio, ou o 

condenásseis à inspiração de gases letais. Tais são os que uma imprensa corrupta 

ministra aos espíritos, que lhe respiram as exalações perniciosas.

Um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país 

cego e um país miasmado, um país de idéias falsas e sentimentos pervertidos, um 

país, que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios, que lhe 

exploram as instituições.
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[...]

Mas o fi no da esperteza consistiria, principalmente, em que, contestando a 

imprensa com a imprensa, fronteando com a imprensa veraz a imprensa professa 

na mentira, açulando contra a imprensa incorrupta uma imprensa de todas as 

corrupções, lograria este sistema desatinar a opinião pública, deixá-la muitas 

vezes indecisa entre o rasto da verdade e o da mentira, ou, muitas outras, induzi-la 

a tomar a pista falsa pela verdadeira.

(http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_

RuiBarbosa_AImprensa_eo_dever_da_verdade.pdf)

Nada obstante, se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da 

imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam 

atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade 

jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede 

de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial.

Exige-se, em realidade, com a rapidez e velocidade possíveis, uma diligência 

séria que vai além de meros rumores, mas que não atinge, todavia, o rigor judicial 

ou pericial, mesmo porque não possui a imprensa meios técnicos ou coercitivos 

para tal desiderato.

Com efeito, “...a regra da veracidade não exige que os fatos ou expressões 

contidas na informação sejam rigorosamente verdadeiros, mas que imponha 

um específi co dever de diligência na comprovação razoável de sua veracidade, 

no sentido de que a informação retamente obtida e difundida seja digna de 

proteção, embora sua total exatidão seja passível de controvérsia ou se incorra 

em erros circunstanciais que não afetem a essência do informado” (SANTOS, 

Antonio Jeová. Dano moral indenizável. Salvador:Juspodivum, 2015, p. 300).

É certo que o dever de veracidade ao qual estão vinculados os órgãos 

de imprensa não deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição 

peremptoriamente necessária à liberdade de imprensa, mas um compromisso 

ético com a informação verossímil, o que pode, eventualmente, abarcar 

informações não totalmente precisas.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil. Notícia jornalística que irroga a motorista de 

Câmara Municipal o predicado de “bêbado”. Informação de interesse público 

que, ademais, não se distancia da realidade dos fatos. Não-comprovação, em 

sindicância administrativa, do estado de embriaguez. Irrelevância. Liberdade de 

imprensa. Ausência de abuso de direito.
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1. É fato incontroverso que o autor, motorista de Câmara Municipal, ingeriu 

bebida alcoólica em festa na qual se encontravam membros do Poder Legislativo 

local e que, em seguida, conduziu o veículo ofi cial para sua residência. Segundo 

noticiado, dormiu no interior do automóvel e acordou com o abalroamento no 

muro ou no portão de sua casa. Constam da notícia relatos da vizinhança, no 

sentido de que o motorista da Câmara ostentava nítido estado de embriaguez.

2. Se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a 

publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra 

da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística não são 

exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no 

âmbito administrativo, policial ou judicial.

3. O dever de veracidade ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não 

deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição peremptoriamente necessária 

à liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a informação verossímil, o 

que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas.

4. Não se exige a prova inequívoca da má-fé da publicação (“actual malice”), 

para ensejar a indenização.

5. Contudo, dos fatos incontroversos, conclui-se que, ao irrogar ao autor 

o predicado de “bêbado”, o jornal agiu segundo essa margem tolerável de 

inexatidão, orientado, ademais, por legítimo juízo de aparência acerca dos fatos e 

por interesse público extreme de dúvidas, respeitando, por outro lado, o dever de 

diligência mínima que lhe é imposto.

6. A pedra de toque para aferir-se legitimidade na crítica jornalística é o 

interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação 

da notícia.

7. A não-comprovação do estado de embriaguez, no âmbito de processo 

disciplinar, apenas socorre o autor na esfera administrativa, não condiciona a 

atividade da imprensa, tampouco suaviza o desvalor da conduta do agente 

público, a qual, quando evidentemente desviante da moralidade administrativa, 

pode e deve estar sob as vistas dos órgãos de controle social, notadamente, os 

órgãos de imprensa.

8. Com efeito, na reportagem objeto do dissenso entre as partes, vislumbra-

se simples e regular exercício de direito, consubstanciado em crítica jornalística 

própria de estados democráticos, razão pela qual o autor deve, como preço 

módico a ser pago pelas benesses da democracia, conformar-se com os dissabores 

eventualmente experimentados.

9. Recurso especial provido.

(REsp 680.794/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

17.6.2010, DJe 29.6.2010)
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A eminente Ministra Nancy Andrighi, na relatoria do REsp n. 984.803/

ES, lançou voto elucidativo acerca dos limites e deveres investigatórios da 

imprensa:

Embora se deva exigir da mídia um mínimo de diligência investigativa, isso 

não signifi ca que sua cognição deva ser plena e exauriente à semelhança daquilo 

que ocorre em juízo. A elaboração de reportagens pode durar horas ou meses, 

dependendo de sua complexidade, mas não se pode exigir que a mídia só 

divulgue fatos após ter certeza plena de sua veracidade. Isso se dá, em primeiro 

lugar, porque a recorrente, como qualquer outro particular, não detém poderes 

estatais para empreender tal cognição. Ademais, impor tal exigência à imprensa 

significaria engessá-la e condená-la a morte. O processo de divulgação de 

informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e efi caz, 

razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento 

judicial (REsp 984.803/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

26.5.2009).

Por outro lado, deve ser bem realçado que não há relativização para aqueles 

que, defraudando o direito de todos, apesar de detentores da informação veraz, 

acabam por incorrer em conduta negligente e irresponsável, ao transmitir, como 

verdadeiros, fatos carentes de qualquer constatação ou sabidamente insidiosos, 

propagando falácias, com o fi to amesquinhado de angariar audiência, atuando 

com total menosprezo à veracidade da notícia.

7. Na espécie, como visto, não se trata de mera notícia inverídica. Cuida-se, 

conforme delineado nos autos, de ardil manifesto e rasteiro dos recorrentes, que, 

ao transmitirem reportagem sabidamente falsa, acabaram incidindo em gravame 

ainda pior: percutiram o temor na sociedade, mais precisamente nas pessoas 

destacadas na entrevista, com ameaça de suas próprias vidas.

No ponto, destacou a sentença:

Ressalto, uma vez mais, que não há controvérsia acerca do conteúdo inverídico 

da entrevista levada ao ar pelo programa “Domingo Legal”, apresentado pelo réu 

Antonio Augusto, e, para o afastamento do dever de indenizar, disciplinado pelos 

artigos 49 e seguintes da Lei de Imprensa, afi rmam os réus que não agiram com 

dolo ou culpa e foram ludibriados pelas personagens “Barney”, “Aifa” e “Beta”, que 

se apresentaram a Vagner Mafezzolli, repórter do programa, como integrantes da 

facção criminosa PCC.

Não lhes assiste razão, entretanto.

No que tange à responsabilidade da ré SBT, da análise concomitante dos 

artigos 49 e 50 do mencionado diploma legal, conclui-se que se houve violação 
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de direito ou prejuízo decorrentes de matéria jornalística, responde, pelos ‘danos 

causados notícia falsa, a “pessoa jurídica que explore o meio de publicação ou 

divulgação”, desde que comprovados dolo ou culpa.

E, no caso dos autos, é evidente que a noticia falsa - além de provocar 

alarma social, elencado no artigo 16, inciso II, in fi ne, da Lei de Imprensa como 

conseqüência do ato ilícito ensejador de indenização por danos morais e 

materiais -, teve origem na imperícia e imprudência dos responsáveis pela edição 

e transmissão do programa Domingo Legal.

[...]

Ora, é evidente que os idealizadores do programa deveriam ter tomado 

a precaução de certificar a real identidade dos entrevistados, no que consiste a 

imprudência, e, a veracidade da notícia - viabilizada pela aptidão técnica dos 

repórteres -, o que, por outro lado, qualifi ca a imperícia.

Ocorre que houve fl agrante preferência pelo aumento da audiência do programa 

à confi rmação da notícia inverídica, qualifi cando a culpa exigida pela Lei de Imprensa 

para a declaração do dever de indenizar.

Quanto à responsabilidade do réu Augusto Liberato, o pleito indenizatório 

encontra respaldo no artigo 51 da lei comentada; trata-se de jornalista profi ssional, 

envolvido pessoalmente na pauta do programa que apresenta semanalmente - 

tanto é que determinou a realização de matéria jornalística para a preservação da 

segurança de amigo pessoal -, sendo irrelevante existência de vínculo empregatício 

com a ré SBT, o que permite o seu ajustamento às defi nições trazidas pelas alíneas “a” 

ou “b”, do parágrafo único, do precitado dispositivo legal.

Note-se que, no depoimento prestado à autoridade policial e aos membros do 

Ministério Público, o réu Antonio Augusto confi rmou a sua ingerência na pauta da 

programação quando disse ter determinado ao seu chefe de reportagem, a produção 

de matéria com entrevista de membros do PCC (cf. fl s. 18).

Acrescentou, ainda, que, costumeiramente, examina, no sábado, as matérias que 

serão exibidas no dia seguinte, o que não ocorreu, no caso submetido a exame, pois se 

tratava de “matéria quente”, ou seja, “gerada no mesmo dia” (cf. fl s. 31).

Mas, no mesmo depoimento, afirmou que “se tivesse visto a matéria com 

antecedência jamais deixaria que esta fosse veiculada em seu programa de televisão” 

(cf. fl s. 32/33), assumindo a sua inafastável falta de cautela, do que decorre o seu 

dever indenizatório.

Note-se que o fato de seu programa estar sem direção - o diretor Roberto Manzoni 

havia pedido demissão -, e, ainda, a falta de tempo para a revisão do programa, 

causada por problemas de saúde enfrentados por seus familiares, seriam motivos 

bastantes para a suspensão da matéria jornalística, o que, entretanto, não ocorreu, 

pelo motivo esclarecido pelo próprio réu Augusto Liberato.
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Segundo ele, outra emissora transmitia o ‘jogo do Brasil’, e, por este motivo, a 

matéria jornalística seria exibida ao fi nal de seu programa (cf. fl s. 32), com o nítido 

propósito de aumentar a sua audiência.

Neste contexto, inquestionável a culpa dos réus pela divulgação da notícia falsa, e, 

estabelecida tal premissa, de rigor o reconhecimento do dever de indenizar os danos 

morais experimentados pelo autor.

Com efeito, ao contrário do sugerido pelos réus, a circunstância de o autor ser 

pessoa pública não lhe retira emoções, inclusive o medo decorrente de ameaças 

proferidas, em rede nacional, por integrantes do temido PCC, sendo certo que a 

falsidade da noticia somente veio a público após investigações lideradas pelo 

Ministério Público.

Logo, os sentimentos iniciais de “intranqüilidade” e “perseguição”, originados pelas 

ameaças dos supostos criminosos, cederam espaço ao “aborrecimento” causado pela 

indevida utilização da imagem do autor para aumentar o índice de audiência de 

programa televisivo, em afronta ao direito à sua dignidade, protegido pelo artigo 1º, 

inciso III, da Constituição Federal.

Desnecessária se revela a produção de prova do dano moral alegado na petição 

inicial; é notória a periculosidade e a audácia dos integrantes do PCC - facção 

recentemente ligada a atentados a alvos civis e militares e responsável pelo abalo 

da paz social no Estado de São Paulo -, o mesmo se podendo dizer do temor que suas 

ameaças incutem em pessoas de sensibilidade e inteligência medianas - sejam elas 

públicas ou não -, impondo-se a aplicação da norma contida no artigo 334, inciso I, 

do Código de Processo Civil.

7.1. Não se trata, em verdade, de impedir a atuação da imprensa e sua 

indispensável participação na vigilância da coisa pública.

Deveras, mormente depois que a Lei de Imprensa foi tida como não 

recepcionada pela Constituição Federal (ADPF n. 130/DF), a mídia afi rma-

se mais ainda como instituição livre, e essa liberdade faz parte dos caracteres 

identifi cadores do próprio sistema democrático.

Colho, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do em. Ministro Celso de 

Mello, no julgamento da paradigmática ADPF 130/DF:

A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualifi cação 

constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer parcela de 

autoridade no âmbito do Estado, pois o interesse social, fundado na necessidade 

de preservação dos limites ético-jurídicos que devem pautar a prática da 

função pública, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar os 

detentores do poder.

Uma vez dela ausente o “animus injuriandi vel diff amandi”, (...) a crítica que 

os meios de comunicação dirigem às pessoas públicas, especialmente às 
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autoridades e aos agentes do Estado, por mais acerba, dura e veemente que 

possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas 

que ordinariamente resultam dos direitos da personalidade.

(...)

Vê-se, pois, que a crítica jornalística, quando inspirada pelo interesse público, 

não importando a acrimônia e a contundência da opinião manifestada, ainda 

mais quando dirigida a fi guras públicas, com alto grau de responsabilidade na 

condução dos negócios do Estado, não traduz nem se reduz, em sua expressão 

concreta, à dimensão de abuso da liberdade de imprensa, não se revelando 

suscetível, por isso mesmo, em situações de caráter ordinário, à possibilidade 

de sofrer qualquer repressão estatal ou de se expor a qualquer reação hostil do 

ordenamento positivo (...).

Deveras, a pedra de toque para aferir-se a legitimidade na crítica 

jornalística é o interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas 

de divulgação da notícia.

Foi o que defi niu a Quarta Turma, no já citado REsp 713.202/RS:

Recurso especial Responsabilidade civil e Direito Processual Civil. Reportagem 

de jornal reproduzindo trechos de entrevista concedida por ex-companheira 

a revista, em que são proferidas declarações ofensivas à honra do recorrido e 

imputada, falsamente, conduta criminosa. Ônus de um mínimo de diligência 

investigativa não observado pelo órgão de imprensa. Ausência de interesse social 

em fatos íntimos da vida privada da pessoa, ainda que goze de notoriedade. 

Credibilidade do jornal que permitiu a ampliação e perpetuação da violação à 

honorabilidade do autor. Desbordamento do direito/dever de informar. Conduta 

ilícita. Dano moral confi gurado. Recurso especial não conhecido.

[...]

3. Nesta seara de revelação pela imprensa de fatos da vida íntima das pessoas, 

o digladiar entre o direito de livre informar e os direitos de personalidade deve ser 

balizado pelo interesse público na informação veiculada, para que se possa inferir 

qual daqueles direitos deve ter uma maior prevalência sobre o outro no caso concreto.

4. A mera curiosidade movida pelo diletantismo de alguns, tanto na divulgação 

de notícias, quanto na busca de fatos que expõem indevidamente a vida íntima, 

notadamente, daquelas pessoas com alguma notoriedade no corpo social, não 

pode ser encarada como de interesse social, a justifi car a atenção dos organismos de 

imprensa.

[...]

(REsp 713.202/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

1º.10.2009, DJe 3.8.2010)
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7.2. No caso concreto, apesar do aparente interesse público, inclusive por 

trazer à baila notícia atemorizando pessoas com notoriedade no corpo social, 

percebe-se que, em verdade, o viés público revelou-se inexistente, porquanto a 

matéria veiculada era totalmente infundada, carreada de conteúdo trapaceiro, 

sem o menor respaldo ético e moral, com fi nalidade de publicação meramente 

especulativa e de ganho fácil.

Assim, houve patente abuso do direito de informação dos recorrentes na 

veiculação da matéria que, além de não ser verdadeira, propalava ameaças contra 

diversas pessoas, mostrando-se de inteira responsabilidade dos réus o excesso 

cometido, uma vez que - deliberadamente -, em busca de maior audiência 

e, consequentemente, de angariar maiores lucros, sabedores da falsidade ou, 

ao menos, sem a diligência imprescindível para a questão, autorizaram a 

transmissão da reportagem, ultrapassando qualquer limite razoável do direito de 

se comunicar.

De fato, a liberdade de expressar-se, exprimir-se, enfi m, de comunicar-se, 

esbarra numa condicionante ética, qual seja o respeito ao próximo.

O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso da informação 

que ofenda os direitos da personalidade.

Realmente, “o indivíduo para exercitar o direito que lhe foi outorgado ou 

posto à disposição deve conter-se dentro de uma limitação ética, além da qual 

desborda do lícito para o ilícito e do exercício regular para o exercício abusivo” 

(STOCO, Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 59).

No caso, como visto, o comportamento adotado pelos recorridos, a pretexto 

de realizar matéria jornalística com objetivo de angariar informações sobre 

o sequestro do Padre M., desvirtuaram-se do propósito encartado para, num 

engodo midiático, divulgar, em rede nacional, falsa entrevista com supostos 

membros de temida organização criminosa, pouco se preocupando com as 

consequências incutidas nas vítimas atemorizadas, demonstrando menoscabo 

com a dignidade humana.

Ao tratar do abuso do direito, o escólio de Aguiar Dias é de que:

É norma fundamental de toda sociedade civilizada o dever de não prejudicar 

a outrem. Essa ‘regra de moral elementar’, de conteúdo mais amplo do que o do 

princípio da liberdade individual é, forçosamente, limitativa das faculdades que o 

exercício desta comporta. Abuso de direito é, para nós, todo ato que, autorizado em 
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princípio, legalmente, se não conforme, ou em si mesmo ou pelo modo empregado, 

a essa limitação. Há, ninguém duvida, um direito de prejudicar. Mas, para que se 

possa exercer, é preciso estar autorizado por interesse jurídico-social prevalente, 

em relação ao sujeito passivo da ação prejudicial.

[...]

Ora, acontece, entretanto, que, às vezes, o direito de lesar é legalmente assegurado. 

É aí que se pode apresentar o problema do abuso. Se o agente, conformando-se a um 

texto, o invoca para justifi car o seu ato, é possível que, atendo-se à letra, não tenha 

exercido de forma regular o direito que o texto lhe assegura.

[...]

(DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006, p. 683-690)

Verifi ca-se, assim, que a presente responsabilização advém justamente do 

abuso, rectius, mal uso da livre manifestação de pensamento e do direito de se 

comunicar.

Trata-se, enfim, de responsabilização pelo risco da própria atividade 

televisiva, seja do meio de comunicação, seja daqueles com poder de ingerência 

na programação, que, sem o mínimo de cuidado, propalaram informações falsas, 

causando danos a outrem.

8. Ressalte-se, porém, que, para ensejar indenizações do jaez da que ora se 

persegue, não se exige a prova inequívoca da má-fé da publicação, à semelhança 

do que ocorrera na jurisprudência norte-americana, sobretudo na década de 

80, quando vicejou a doutrina da actual malice, ou a chamada Regra New York 

Times, nascida originalmente em 1964, no marcante caso New York Times Co. vs 

Sullivan, julgado no Estado do Alabama.

Essa doutrina afi rma que a pessoa atingida em sua honra com notícia 

difamatória “só teria seu interesse protegido caso pudesse demonstrar que 

a afi rmação fora feita com intenção maliciosa (actual malice), entendendo-

se com isso conhecimento efetivo da falsidade da afi rmação infamante ou, 

pelo menos, um desconhecimento culposo (negligente)” (FERRAZ JR. Tercio 

Sampaio. Liberdade de opinião, liberdade de informação: mídia e privacidade. 

Revista dos Tribunais, ano 6 – n. 23 – abril-julho de 1998, Cadernos de Direito 

Constitucional e Ciência Política, IBDC, pp. 24/29).

A tanto, porém, não se deve chegar, porquanto a fórmula não se amolda ao 

sistema jurídico pátrio.
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De fato, a premissa da actual malice pode consubstanciar-se, no mais 

das vezes, em exigência de prova diabólica, improvável de ser produzida, 

notadamente porque perquirições acerca de conhecimento prévio da falsidade 

(knowledge of falsity), ainda que verifi cado um agir grosseiro (reckless disregard), 

arvoram-se em recintos impenetráveis da subjetividade humana, o que é 

incompatível com o sistema processual brasileiro.

Ressalva há de ser feita, em alguma medida, em relação às pessoas 

públicas, porquanto o sistema permite, nesse caso, critérios diferenciados de 

responsabilização da imprensa, sopesando o maior ou menor grau de exposição.

Confi ra-se, por todos, o artigo de Simone Lahorgue, intitulado “Dano 

moral e mídia”, publicado na Revista da Escola Nacional da Magistratura – 

AMB, ano I, n. 02, outubro de 2006.

Nessa esteira, como asseverou o eminente Ministro Gilmar Mendes, no 

HC n. 78.426, a jurisprudência “defi ne tópicos que hão de balizar o complexo 

de ponderação, fi xando-se que os homens públicos estão submetidos à exposição 

de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, estão obrigados a tolerar 

críticas que, para o homem comum, poderiam signifi car uma séria lesão à honra. 

Todavia, essa orientação, segundo o Supremo Tribunal Federal, não outorga ao 

crítico um bill de idoneidade, especialmente quando imputa a prática de atos 

concretos que resvalam para o âmbito da criminalidade”.

É a jurisprudência da Corte, como visto:

Responsabilidade civil. Notícia jornalística que irroga a motorista de 

Câmara Municipal o predicado de “bêbado”. Informação de interesse público 

que, ademais, não se distancia da realidade dos fatos. Não-comprovação, em 

sindicância administrativa, do estado de embriaguez. Irrelevância. Liberdade de 

imprensa. Ausência de abuso de direito.

[...]

4. Não se exige a prova inequívoca da má-fé da publicação (“actual malice”), para 

ensejar a indenização.

[...]

9. Recurso especial provido.

(REsp 680.794/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

17.6.2010, DJe 29.6.2010)

Dessarte, a meu juízo, diante da evidente ofensa à honra e à imagem do 

recorrido, é der ser reconhecida a obrigação de reparar o dano, porquanto este 
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decorre automaticamente do próprio ato, conforme já decidiu esta eg. Quarta 

Turma:

Responsabilidade civil. Danos morais decorrentes de publicação de matéria 

jornalística ofensiva à dignidade e ao decoro da autora. Comprovação dos danos.

- Dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração 

específi ca por parte da autora.

- Revolvimento de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 279.197/SE, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 

7.11.2002, DJ 24.2.2003 p. 237).

9. Caracterizado o dano moral, a condenação é de rigor.

Como sabido, a valoração ou quantifi cação do dano moral, em razão da 

difi culdade de se sistematizar parâmetros objetivos, tem sido uma das grandes 

problemáticas vividas pela prática forense, até porque são inúmeros os tipos de 

dano moral e os seus fatos geradores.

Não é a toa que os especialistas vem reconhecendo que “o problema 

mais difícil hoje se refere, sem qualquer dúvida, à avaliação ou quantifi cação 

da reparação nos inúmeros tipos de dano moral. Se, como de fato, se trata de 

situações existenciais, haverá alguma possível fórmula pela qual, com justiça, se 

indenizará pecuniariamente os danos causados às pessoas” (MORAES, Maria 

Celina Bodin de. Danos à pessoa humana, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 50).

Em razão disso, apesar de ainda dispersa, a jurisprudência e a doutrina 

vêm tentando traçar, na medida do possível, parâmetros mais seguros para fi ns 

de mensuração, no caso concreto, dos danos extrapatrimoniais, estabelecendo 

racionalmente uma pertinência entre a extensão do dano moral e o montante 

fi xado pelo julgador, evitando-se a arbitrariedade.

Esclareça-se, de pronto, “que valoração e quantifi cação do dano moral são 

conceitos próximos, porém distintos. Em comum, ambos implicam um esforço 

de particularização e de concreção, mas a valoração importa em determinar o 

conteúdo intrínseco do dano moral, a índole do interesse existencial violado 

e as projeções desvaliosas da lesão na subjetividade do ofendido. Uma vez 

que o dano tenha sido valorado, será necessário ponderar a repercussão no 

plano compensatório em um processo de quantifi cação que procura determinar 

quanto deve se pagar, de forma justa e equilibrada” (FARIAS, Cristiano Chaves. 

Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 354).
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Adotando esse critério bifásico e tendo como norte os precedentes judiciais, 

a Terceira Turma assentou que:

Recurso especial. Responsabilidade civil. Dano moral. Inscrição indevida em 

cadastro restritivo de crédito. Quantum indenizatório. Divergência jurisprudencial. 

Critérios de arbitramento equitativo pelo juiz. Método bifásico. Valorização do 

interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso.

1. Discussão restrita à quantifi cação da indenização por dano moral sofrido 

pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em 

cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos 

reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas 

integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes 

desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse 

arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, 

considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes 

jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para 

fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de 

arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 

do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no 

montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, 

com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. Recurso especial provido.

(REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011)

Em seu minucioso voto, com o qual concordo plenamente, o Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino asseverou que:

A questão relativa à reparação dos danos extrapatrimoniais, especialmente a 

quantifi cação da indenização correspondente, constitui um dos problemas mais 

delicados na atualidade, em face da difi culdade de fi xação de critérios objetivos 

para o seu arbitramento.
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Em sede doutrinária, tive oportunidade de analisar essa questão, tentando 

estabelecer um critério razoavelmente objetivo para essa operação de 

arbitramento judicial da indenização por dano moral (Princípio da Reparação 

Integral – Indenização no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 275-313).

Tomo a liberdade de expor os fundamentos desse critério bifásico em que se 

procura compatibilizar o interesse jurídico lesado com as circunstâncias do caso.

I – Tarifamento legal

Um critério para a quantifi cação da indenização por dano extrapatrimonial 

seria o tarifamento legal, consistindo na previsão pelo legislador do montante da 

indenização correspondente a determinados eventos danosos.

A experiência brasileira, porém, de tarifamento legal da indenização por dano 

moral não se mostrou satisfatória.

O próprio CC/1916 continha dois casos de tarifamento legal em seus artigos 

1.547 (injúria e calúnia) e 1.550 (ofensa à liberdade pessoal), estatuindo, que, 

quando não fosse possível comprovar prejuízo material, a fi xação de indenização 

deveria corresponder ao “dobro da multa no grau máximo da pena criminal 

respectiva”.

Esta Corte, em função do valor absurdo alcançado, fi rmou entendimento, com 

fundamento nos postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, 

no sentido da inaplicabilidade desse tarifamento legal indenizatório, inclusive 

porque a remessa feita pelo legislador do CC/1916 à legislação penal era anterior 

ao próprio Código Penal de 1940, mais ainda em relação à reforma penal de 1984.

A recomendação passou a ser no sentido de que os juízes deveriam proceder 

ao arbitramento eqüitativo da indenização, que foi também a orientação seguida 

pelo legislador do CC de 2002 ao estabelecer a redação do enunciado normativo do 

parágrafo único do art. 953:

Parágrafo único - Se o ofendido não puder provar prejuízo material, 

caberá ao juiz fixar, eqüitativamente, o valor da indenização, na 

conformidade das circunstâncias do caso.

[...]

Passou a ser discutida, a partir da vigência da CF/1988, a compatibilidade 

desse tarifamento legal indenizatório da Lei de Imprensa com o novo sistema 

constitucional, que, entre os direitos e garantias individuais, em seu art. 5º, 

logo após regular o princípio da livre manifestação do pensamento, assegurou 

“o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem” (inciso V), bem como estabeleceu que 

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação” (inciso X).
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A jurisprudência do STJ, após longo debate, com fundamento no disposto 

nessas normas do art. 5º, incisos V e X, da CF/1988, fi rmou o seu entendimento 

no sentido de que foram derrogadas todas as restrições à plena indenizabilidade 

dos danos morais ocasionados por atos ilícitos praticados por meio da imprensa, 

deixando de aplicar tanto as hipóteses de tarifamento legal indenizatório 

previstas nos artigos 49 a 52, como também o prazo decadencial de três meses 

estatuído pelo art. 56 da Lei da 5250/67. Consolidada essa orientação, houve a 

edição da Súmula 281 em que fi ca expressa essa posição fi rme do STJ no sentido 

de que “a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista pela Lei 

de Imprensa”. Com isso, com fulcro nas normas constitucionais, a jurisprudência 

culminou por consagrar a determinação da reparação integral dos danos 

materiais e morais causados por meio da imprensa.

Nessas hipóteses de tarifamento legal, seja as previstas pelo CC/1916, seja 

as da Lei de Imprensa, que eram as mais expressivas de nosso ordenamento 

jurídico para a indenização por dano moral, houve a sua completa rejeição pela 

jurisprudência do STJ, com fundamento no postulado da razoabilidade.

II – Arbitramento equitativo pelo juiz

O melhor critério para quantificação da indenização por prejuízos 

extrapatrimoniais em geral, no atual estágio do Direito brasileiro, é por arbitramento 

pelo juiz, de forma eqüitativa, com fundamento no postulado da razoabilidade.

Na reparação dos danos extrapatrimoniais, conforme lição de Fernando Noronha, 

segue-se o “princípio da satisfação compensatória”, pois “o quantitativo pecuniário a 

ser atribuído ao lesado nunca poderá ser equivalente a um preço”, mas “será o valor 

necessário para lhe proporcionar um lenitivo para o sofrimento infl igido, ou uma 

compensação pela ofensa à vida ou integridade física” (NORONHA, Fernando. 

Direito das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 569).

Diante da impossibilidade de uma indenização pecuniária que compense 

integralmente a ofensa ao bem ou interesse jurídico lesado, a solução é 

uma reparação com natureza satisfatória, que não guardará uma relação de 

equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, mas que deverá ser pautada 

pela eqüidade.

[...]

No Brasil, embora não se tenha norma geral para o arbitramento da indenização 

por dano extrapatrimonial semelhante ao art. 496, n. 3, do CC português, tem-se 

a regra específi ca do art. 953, parágrafo único, do CC/2002, já referida, que, no 

caso de ofensas contra a honra, não sendo possível provar prejuízo material, 

confere poderes ao juiz para “fi xar, eqüitativamente, o valor da indenização na 

conformidade das circunstâncias do caso”.

Na falta de norma expressa, essa regra pode ser estendida, por analogia, às 

demais hipóteses de prejuízos sem conteúdo econômico (LICC, art. 4º).
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Menezes Direito e Cavalieri Filho, a partir desse preceito legal, manifestam sua 

concordância com a orientação traçada pelo Min. Ruy Rosado de que “a eqüidade é o 

parâmetro que o novo Código Civil, no seu artigo 953, forneceu ao juiz para a fi xação 

dessa indenização” (DIREITO, Carlos Alberto Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. 

Comentários ao novo Código Civil: da responsabilidade civil, das preferência e 

privilégios creditórios. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 13, p. 348).

Esse arbitramento eqüitativo será pautado pelo postulado da razoabilidade, 

transformando o juiz em um montante econômico a agressão a um bem jurídico sem 

essa natureza. O próprio julgador da demanda indenizatória, na mesma sentença 

em que aprecia a ocorrência do ato ilícito, deve proceder ao arbitramento da 

indenização. A difi culdade ensejada pelo art. 946 do CC/2002, quando estabelece que, 

se a obrigação for indeterminada e não houver disposição legal ou contratual para 

fi xação da indenização, esta deverá ser fi xada na forma prevista pela lei processual, 

ou seja, por liquidação de sentença por artigos e por arbitramento (arts. 603 a 611 do 

CPC), supera-se com a aplicação analógica do art. 953, parágrafo único, do CC/2002, 

que estabelece o arbitramento eqüitativo da indenização para uma hipótese de dano 

extrapatrimonial.

Com isso, segue-se a tradição consolidada, em nosso sistema jurídico, de 

arbitrar, desde logo, na mesma decisão que julga procedente a demanda principal 

(sentença ou acórdão), a indenização por dano moral, evitando-se que o juiz, no 

futuro, tenha de repetir desnecessariamente a análise da prova, além de permitir 

que o tribunal, ao analisar eventual recurso, aprecie, desde logo, o montante 

indenizatório arbitrado.

A autorização legal para o arbitramento eqüitativo não representa a outorga 

pelo legislador ao juiz de um poder arbitrário, pois a indenização, além de ser 

fi xada com razoabilidade, deve ser devidamente fundamentada com a indicação 

dos critérios utilizados.

A doutrina e a jurisprudência têm encontrado dificuldades para estabelecer 

quais são esses critérios razoavelmente objetivos a serem utilizados pelo juiz nessa 

operação de arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial.

Tentando-se proceder a uma sistematização dos critérios mais utilizados pela 

jurisprudência para o arbitramento da indenização por prejuízos extrapatrimoniais, 

destacam-se, atualmente, as circunstâncias do evento danoso e o interesse jurídico 

lesado, que serão analisados a seguir.

III - Valorização das circunstâncias do evento danoso (elementos objetivos e 

subjetivos de concreção)

O arbitramento equitativo da indenização constitui uma operação de 

“concreção individualizadora” na expressão de Karl Engisch, recomendando que 

todas as circunstâncias especiais do caso sejam consideradas para a fi xação das 

suas conseqüências jurídicas (ENGISCH, Karl. La idea de concrecion en el derecho 

y en la ciência jurídica atuales. Tradução de Juan José Gil Cremades. Pamplona: 

Ediciones Universidade de Navarra, 1968, p. 389).
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No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais 

circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção 

individualizadora, têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento 

da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da 

vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas.

No IX Encontro dos Tribunais de Alçada, realizado em 1997, foi aprovada 

proposição no sentido de que, no arbitramento da indenização por dano moral, 

“o juiz ... deverá levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na 

apuração do quantum, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem 

jurídico lesado”.

Maria Celina Bodin de Moraes catalagou como “aceites os seguintes dados 

para a avaliação do dano moral”: o grau de culpa e a intensidade do dolo (grau de 

culpa); a situação econômica do ofensor; a natureza a gravidade e a repercussão 

da ofensa (a amplitude do dano); as condições pessoais da vítima (posição social, 

política, econômica); a intensidade do seu sofrimento (MORAES, Maria Celina 

Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 29).

Assim, as principais circunstâncias a serem consideradas como elementos 

objetivos e subjetivos de concreção são:

a) a gravidade do fato em si e suas conseqüências para a vítima (dimensão do 

dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

No exame da gravidade do fato em si (dimensão do dano) e de suas 

conseqüências para o ofendido (intensidade do sofrimento). O juiz deve avaliar a 

maior ou menor gravidade do fato em si e a intensidade do sofrimento padecido 

pela vítima em decorrência do evento danoso.

Na análise da intensidade do dolo ou do grau de culpa, estampa-se a função 

punitiva da indenização do dano moral, pois a situação passa a ser analisada 

na perspectiva do ofensor, valorando-se o elemento subjetivo que norteou sua 

conduta para elevação (dolo intenso) ou atenuação (culpa leve) do seu valor, 

evidenciando-se claramente a sua natureza penal, em face da maior ou menor 

reprovação de sua conduta ilícita.

Na situação econômica do ofensor, manifestam-se as funções preventiva e 

punitiva da indenização por dano moral, pois, ao mesmo tempo em que se busca 

desestimular o autor do dano para a prática de novos fatos semelhantes, pune-

se o responsável com maior ou menor rigor, conforme sua condição fi nanceira. 

Assim, se o agente ofensor é uma grande empresa que pratica reiteradamente o 

mesmo tipo de evento danoso, eleva-se o valor da indenização para que sejam 
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tomadas providências no sentido de evitar a reiteração do fato. Em sentido 

oposto, se o ofensor é uma pequena empresa, a indenização deve ser reduzida 

para evitar a sua quebra.

As condições pessoais da vítima constituem também circunstâncias relevantes, 

podendo o juiz valorar a sua posição social, política e econômica.

A valoração da situação econômica do ofendido constitui matéria 

controvertida, pois parte da doutrina e da jurisprudência entende que se deve 

evitar que uma indenização elevada conduza a um enriquecimento injustifi cado, 

aparecendo como um prêmio ao ofendido.

O juiz, ao valorar a posição social e política do ofendido, deve ter a mesma 

cautela para que não ocorra também uma discriminação, em função das 

condições pessoais da vítima, ensejando que pessoas atingidas pelo mesmo 

evento danoso recebam indenizações díspares por esse fundamento.

Na culpa concorrente da vítima, tem-se a incidência do art. 945 do CC/2002, 

reduzindo-se o montante da indenização na medida em que a própria vítima 

colaborou para a ocorrência ou agravamento dos prejuízos extrapatrimoniais por 

ela sofridos.

[...]

Na jurisprudência do STJ, em julgados das duas turmas integrantes da Seção de 

Direito Privado, tem sido reconhecida a possibilidade de redução da indenização 

na hipótese de culpa concorrente do devedor, conforme se depreende dos 

seguintes julgados:

a) STJ, 4ª T., AG 1.172.750/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 6.9.2010.

b) STJ, 4ª T., REsp 632.704/RO, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 1º.2.2006.

c) STJ, 3ª T., REsp 712.591/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.11.2006, DJe 

4.12.2006.

Mostra-se correta essa orientação, pois, devendo o juiz proceder a um 

arbitramento equitativo da indenização, não pode deixar também de valorar essa 

circunstância relevante, que é a concorrência de culpa do devedor negativado.

Essas circunstâncias judiciais, que constituem importantes instrumentos para 

auxiliar o juiz na fundamentação da indenização por dano extrapatrimonial, 

apresentam um problema de ordem prática, que difi culta a sua utilização.

Ocorre que, na responsabilidade civil, diferentemente do Direito Penal, não existem 

parâmetros mínimos e máximos para balizar a quantifi cação da indenização.

Desse modo, embora as circunstâncias judiciais moduladoras sejam importantes 

elementos de concreção na operação judicial de quantifi cação da indenização por 

danos.

No futuro, na hipótese de adoção de um tarifamento legislativo, poder-se-iam 

estabelecer parâmetros mínimos e máximos bem distanciados, à semelhança das 
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penas mínima e máxima previstas no Direito Penal, para as indenizações relativas 

aos fatos mais comuns.

Mesmo essa solução não se mostra alinhada com um dos consectários lógicos 

do princípio da reparação integral, que é a avaliação concreta dos prejuízos 

indenizáveis.

De todo modo, no momento atual do Direito brasileiro, mostra-se 

impensável um tarifamento ou tabelamento da indenização para os prejuízos 

extrapatrimoniais, pois a consagração da sua reparabilidade é muito recente, 

havendo necessidade de maior amadurecimento dos critérios de quantifi cação 

pela comunidade jurídica.

Deve-se ter o cuidado, inclusive, com o tarifamento judicial, que começa 

silenciosamente a ocorrer, embora não admitido expressamente por nenhum 

julgado, na fixação das indenizações por danos extrapatrimoniais de acordo 

com precedentes jurisprudenciais, considerando apenas o bem jurídico atingido, 

conforme será analisado a seguir.

IV – Interesse jurídico lesado

A valorização do bem ou interesse jurídico lesado pelo evento danoso (vida, 

integridade física, liberdade, honra) constitui um critério bastante utilizado na 

prática judicial, consistindo em fi xar as indenizações por danos extrapatrimoniais em 

conformidade com os precedentes que apreciaram casos semelhantes.

Na doutrina, esse critério foi sugerido por Judith Martins-Costa, ao observar 

que o arbítrio do juiz na avaliação do dano deve ser realizado com observância 

ao “comando da cláusula geral do art. 944, regra central em tema de indenização” 

(MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil: do inadimplemento 

das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 5, t.1-2, p. 351). A autora remete 

para a análise por ela desenvolvida acerca das funções e modos de operação das 

cláusulas gerais em sua obra A boa-fé no direito privado (São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 330).

Salienta que os operadores do direito devem compreender a função das 

cláusulas gerais de molde a operá-las no sentido de viabilizar a ressistematização 

das decisões, que atomizadas e díspares em seus fundamentos, “provocam 

quebras no sistema e objetiva injustiça, ao tratar desigualmente casos similares”.

Sugere que o ideal seria o estabelecimento de “grupos de casos típicos”, 

“conforme o interesse extrapatrimonial concretamente lesado e consoante a 

identidade ou a similitude da ratio decidendi, em torno destes construindo a 

jurisprudência certos tópicos ou parâmetros que possam atuar, pela pesquisa do 

precedente, como amarras à excessiva fl utuação do entendimento jurisprudencial”. 

Ressalva que esses “tópicos reparatórios” dos danos extrapatrimoniais devem ser 

fl exíveis de modo a permitir a incorporação de novas hipóteses e evitar a pontual 

intervenção do legislador.
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Esse critério, bastante utilizado na prática judicial brasileira, embora sem 

ser expressamente reconhecido pelos juízes e tribunais, valoriza o bem ou 

interesse jurídico lesado (vida, integridade física, liberdade, honra) para fixar 

as indenizações por danos morais em conformidade com os precedentes que 

apreciaram casos semelhantes.

A vantagem desse método é a preservação da igualdade e da coerência nos 

julgamentos pelo juiz ou tribunal. Assegura igualdade, porque casos semelhantes 

recebem decisões similares, e coerência, pois as decisões variam na medida em que os 

casos se diferenciam.

Outra vantagem desse critério é permitir a valorização do interesse jurídico 

lesado (v.g. direito de personalidade atacado), ensejando que a reparação do dano 

extrapatrimonial guarde uma razoável relação de conformidade com o bem jurídico 

efetivamente ofendido.

Esse método apresenta alguns problemas de ordem prática, sendo o primeiro 

deles o fato de ser utilizado individualmente por cada unidade jurisdicional (juiz, 

câmara ou turma julgadora), havendo pouca permeabilidade para as soluções 

adotadas pelo conjunto da jurisprudência.

Outro problema reside no risco de sua utilização com excessiva rigidez, 

conduzindo a um indesejado tarifamento judicial das indenizações por prejuízos 

extrapatrimoniais, ensejando um engessamento da atividade jurisdicional e 

transformando o seu arbitramento em uma simples operação de subsunção, e 

não mais de concreção.

O tarifamento judicial, tanto quanto o legal, não se mostra compatível com o 

princípio da reparação integral que tem, como uma de suas funções fundamentais, 

a exigência de avaliação concreta da indenização, inclusive por prejuízos 

extrapatrimoniais. Na França, a jurisprudência da Corte de Cassação entende 

sistematicamente que a avaliação dos danos é questão de fato, prestigiando 

o poder soberano dos juízes na sua apreciação e criticando as tentativas de 

tarifamento de indenizações (VINEY, Geneviève; MARKESINIS, Basil. La Reparation 

du dommage corporel: Essai de comparaison des droits anglais e français. Paris: 

Economica, 1985, p. 48). No Brasil, a jurisprudência do STJ tem respeitado as 

indenizações por danos extrapatrimoniais arbitradas pelas instâncias ordinárias 

desde que atendam a um parâmetro razoável, não podendo ser excessivamente 

elevadas ou ínfi mas, consoante será analisado em seguida.

Em suma, a valorização do bem ou interesse jurídico lesado é um critério 

importante, mas deve-se ter o cuidado para que não conduza a um engessamento 

excessivo das indenizações por prejuízos extrapatrimoniais, caracterizando um 

indesejado tarifamento judicial com rigidez semelhante ao tarifamento legal.

VI – Método bifásico para o arbitramento equitativo da indenização

O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por 

dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados 

(valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado).
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Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, 

considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes 

jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se, com isso, uma 

exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para 

casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente 

na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fi xação defi nitiva da indenização, ajustando-se o 

seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-

se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com 

as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do 

agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar 

o montante defi nitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente eqüitativo, 

que respeita as peculiaridades do caso.

Chega-se, com isso, a um ponto de equilíbrio em que as vantagens dos dois critérios 

estarão presentes. De um lado, será alcançada uma razoável correspondência entre o 

valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á 

um montante que corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento 

equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial.

Realmente, o referido método bifásico parece ser o que melhor atende 

às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos 

extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar 

critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação 

do dano.

Nesse sentido, pacifi cou-se a recente jurisprudência da Terceira Turma 

desta Corte, em que se constata, primeiramente, a existência do dano moral pela 

violação a situações jurídicas existenciais, isto é, a valoração do fato lesivo, e, 

num segundo momento, a extensão e a quantifi cação do dano extrapatrimonial, 

individualizando-o de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Acredito que a adoção, também pela Quarta Turma, do sobredito critério, 

além de segurança jurídica, traria um norte de estabilização às duas Turmas 

desta Corte Superior, para o arbitramento dos danos morais.

Aliás, o em. Min. Marco Buzzi, em seu voto-vista, no julgamento do REsp 

n. 1.354.346/PR, já demonstrou apreço pela tese aqui vertida.

10. Tomando-se essa linha de entendimento, o STJ tem arbitrado valores 

aproximados ao do presente caso em situações semelhantes, a saber:

a) no julgamento do REsp 731.593/SE, Rel. Min. Castro Filho, Terceira 

Turma, em caso que houve publicação de âmbito nacional com inverídica 
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acusação - de envolvimento dos autores em fraudes na realização de negócios 

fi nanceiros com o Banestado -, o colegiado reduziu a indenização em danos 

morais para R$ 300.000,00 (estava fi xadas em R$ 1 milhão);

b) já no julgamento do REsp 351.779/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Franciulli Netto, Segunda Turma, no famoso caso da Escola Base - em que 

a imprensa, de forma sensacionalista e falaciosa, divulgou resultados da 

investigação policial como sendo defi nitivos - falsas denúncias de abuso sexual 

-, culpando os ex-proprietários do colégio pelos fatos cometidos, quando, em 

verdade, as investigações policiais ainda estavam em curso, no fi nal das quais 

foram os autores inocentados das levianas acusações - a indenização a título 

de danos morais foi aumentada para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais), para cada um dos recorrentes;

c) em outro caso emblemático (REsp 438.696/RJ), de relatoria do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, a Terceira Turma entendeu como razoável 

a indenização fi xada no importe de R$ 300.000,00, a título de danos morais 

em favor do autor que, em razão de notícia inverídica - aposentadoria do 

requerente sete meses após ter sido nomeado Desembargador; de que ele teria 

se benefi ciado de empréstimos na Caixa Econômica Federal; da insinuação de 

que era desonesto quando garoto, de que usufruíra de empréstimos agrícolas 

com juros subsidiados; e do desconforto proveniente dos adjetivos lançados 

contra ele, além da intromissão não consentida em assuntos de sua esfera íntima 

- com a fi nalidade de achincalhá-lo e desacreditá-lo perante a opinião pública, 

em plena campanha eleitoral, acabou acarretando na sua renúncia à candidatura 

ao cargo de Vice-Presidente da República, além de ter maculada a sua honra e 

dignidade;

d) a Quarta Turma, no julgamento do REsp 295.175/RJ, Rel. Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, condenou em R$ 100 mil o veículo de comunicação 

que, de forma leviana e irresponsável, divulgou reportagem incluindo juíza 

federal em um esquema de fraudes ocorridas contra a Previdência Social.

e) a Terceira Turma, julgando o AgRg no Ag 1.151.052/SP, Rel. Ministro 

Massami Uyeda, em que se apurava o mesmo fato, só que em relação a outra 

vítima - “em razão da veiculação de programa televisivo no qual supostos 

integrantes do chamado PCC teriam ameaçado a vida do agravado e as de 

seus familiares” - entendeu que a condenação, no importe de R$ 375.000,00, 

era condizente com o dano moral suportado, não destoando dos padrões de 
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quantifi cação de ressarcimento pelos quais a egrégia Segunda Seção tem se 

orientado.

f ) no julgamento do REsp 838.550/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 

em decorrência dos danos sofridos pela exibição desautorizada e deturpada no 

meio televisivo, de matéria editada na comunidade naturista “Colina do Sol”, 

reduziu o valor da reparação moral para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

para cada um dos demandantes, corrigido a partir desta data.

g) mais recentemente (julgamento de 3.12.2015), a Terceira Turma 

manteve indenização arbitrada no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

por ter a emissora de televisão veiculado notícia de relevante destaque - “Morte 

na Santa Casa”, em que, apesar de cunho informativo à sociedade sobre a morte 

de três pacientes que estavam internados na UTI devido à falta de energia, 

apontou determinada pessoa como a responsável pelo evento morte, quando, 

na verdade, nada teve a ver com os fatos ali narrados e apurados, sendo que 

tais mortes não ocorreram nas dependências desta, mas no Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá (AgRg no AREsp 768.560/MT, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva).

h) Já a Quarta Turma, há pouco tempo, estabeleceu como razoável a 

indenização no importe de R$ 150.000,00, em favor do autor, porque reconheceu 

o exercício abusivo da liberdade de informação na transmissão de matéria que, 

de forma jocosa e depreciativa, zombava da fé professada por pastor que acolhia 

fi és homossexuais em sua igreja (AgRg no AREsp 313.672/SP, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2.12.2014, DJe 10.12.2014).

Assim, tendo em mira os parâmetros assinalados, observadas as 

circunstâncias do caso e das partes envolvidas, tenho por razoável a condenação 

que foi imposta pelo Tribunal de origem, não destoando da proporcionalidade 

e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela jurisprudência desta 

Corte.

Com efeito, na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização, fi xado 

em R$ 250.000,00, considerando o interesse jurídico lesado (vida, honra, imagem 

e dignidade), em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da 

matéria (grupo de casos), foi razoável e dentro da média das turmas integrantes 

da Segunda Seção do STJ acima aludidos, além de que, não se pode olvidar, teve 

como base outro julgado daquele próprio Tribunal, tratando do mesmo fato, 

mas com referência pessoal de outra vítima (Hélio Bicudo).
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Na segunda fase, para a fi xação defi nitiva da indenização, ajustando-se 

às circunstâncias particulares do caso, deve-se considerar, em primeiro lugar, a 

gravidade do fato em si, que, na hipótese em tela, trata de dano moral de grande 

e intensa proporção. A responsabilidade dos agentes, reconhecida pelo juízo 

de primeiro grau e pelo acórdão recorrido, é intensa para o evento danoso, 

tendo sido reconhecida a culpa grave na veiculação da matéria, que acarretou 

consequências extremamente graves. Deve-se reconhecer ainda os elementos 

acerca da condição econômica dos ofensores, que foram assim destacados pela 

Corte de origem: “uma indenização de R$ 375.000,00 não é metade do que 

o SBT paga a pessoas que vão enfrentando perguntinhas de múltipla escolha 

sobre determinados assuntos e fi guras, de interesse da audiência; é, na balança 

dos valores, migalha do salário do autor da farsa” (fl . 493), tendo, por outro lado, 

assentado que “em razão da especifi cidade própria à cada vítima, componente 

indissociável da valoração dessa espécie de verba reparatória, não se pode perder 

de vista que o autor - ‘à época - capitaneava conhecido programa de jornalismo 

televisivo policial (sensacionalista), circunstância que o preparava - ao menos 

do ponto de vista hipotético’ - para situações como a da espécie; daí porque - 

conquanto majorada - sua indenização não atingirá o parâmetro, da referência” 

(fl . 494).

Realmente, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, 

constata-se que a reportagem prejudicou demasiadamente a psique do recorrido, 

das demais pessoas ameaçadas, além de temor e clamor de toda a população que 

assistia ao canal televisivo, tendo o meio de comunicação e o apresentador, por 

outro lado, lucrado à custa das mazelas de outrem, aviltando à dignidade dos 

envolvidos.

É de se ter, ainda, que a reportagem envolveu supostos criminosos armados 

justamente para causar maior impacto nos telespectadores, trazendo a morbidade 

do meio criminal, a custa de pessoas inocentes, para galgar melhores posições no 

ibope, provocando, por consequência, diversas ações em diferentes searas.

O impacto da matéria, ressalte-se, foi destacado pelo membro do 

Parquet responsável pela ação civil pública movida em face do apresentador: 

“A impropriedade do programa nesse particular foi grandiosa, pois segundo 

informações obtidas no site do SBT, o potencial lesivo poderia alcançar 

150.000.000 (cento e cinquenta milhões) de brasileiros, difusamente 

considerados em 98% do território nacional, como demonstrado à fl s. 51 do 

Inquérito Civil”.
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Indiscutível, portanto, o abalo que matérias desse jaez venham a causar 

no estado anímico de qualquer pessoa, mostrando-se evidente o sentimento de 

medo do autor, ora recorrido, advindo da entrevista que, supostamente alicerçada 

por integrantes de temida organização criminosa, notoriamente conhecida pela 

violência e pelo apreço à morte das pessoas, intimidavam ceifar a sua vida e, por 

decorrência lógica, de algum familiar que estivesse eu seu convívio.

Impossível negar que a rotina de qualquer pessoa seria alterada por fato 

aterrador advindo da facção PCC, trazendo intranquilidade para o seu dia a dia.

Verifi ca-se, ainda, que, no tocante a outras vítimas, como dito, o STJ 

manteve a condenação do Tribunal bandeirante em face da emissora de televisão, 

pelos mesmos fatos do presente caso, no importe de R$ 375.000,00.

Assim, não se mostra necessária nova adequação da verba indenizatória na 

via estreita do recurso especial.

11. Por tais razões, nego provimento aos recursos especiais.

É como voto.

VOTO-VOGAL

O Sr. Ministro Raul Araújo: Senhora Presidente, quero também 

cumprimentar o eminente Relator pela qualidade do voto; o ilustre advogado, 

pela sustentação apresentada. Entendo que, no caso de um programa de 

entretenimento – nem estamos diante da discussão de liberdade de imprensa 

–, houve a exibição de uma matéria de conteúdo totalmente descabido, que não 

deve receber senão a censura de todos que tiverem oportunidade.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti: Senhores Ministros, também 

cumprimento o advogado pela combativa sustentação oral, mas acompanho o 

muito bem lançado voto do Ministro Luis Felipe Salomão, considerando que 

os gravíssimos fatos, que são falsos inclusive, não têm nada a ver com liberdade 

de imprensa e causaram consequências graves, justificando plenamente a 

indenização fi xada na origem.
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RECURSO ESPECIAL N. 1.532.544-RJ (2013/0208370-6)

Relator: Ministro Marco Buzzi

Recorrente: Município do Rio de Janeiro

Procurador: José Marcos Vieira Rodrigues Filho e outro(s) - RJ163083

Recorrido: Francisco de Santiago Dantas Barbosa Quental

Recorrido: Felippe de San Tiago Dantas Barbosa Quental

Recorrido: Lucia de San Tiago Dantas Barbosa Quental

Recorrido: Ines Quental Ferreira

Recorrido: Violeta de San Tiago Dantas Barbosa Quental

Recorrido: Joao Luiz de San Tiago Dantas Barbosa Quental

Recorrido: Isabel de Araujo Quental

Recorrido: Joao Guilherme Sanders Quental

Recorrido: Raff aella de Filippis Quental

Recorrido: Regina Maria Sanders Quental

Recorrido: Alex Klein

Recorrido: Anna Victoria Lemann Osorio

Recorrido: Paulo Alberto Lemann

Recorrido: Jorge Felipe Lemann

Recorrido: Marcilio Marques Moreira

Advogados: Miguel Pachá e outro(s) - RJ133874

Michel Pachá Junior - RJ121168

EMENTA

Recurso especial. Procedimento de inventário. Testamento 

público. Herdeira pré-morta. Quota-parte. Conversão em herança 

jacente. Impossibilidade. Interpretação do testamento. Princípio da 

soberania da vontade do testador. Aplicabilidade. Recurso especial 

desprovido.

Insurgência do município.

Hipótese: A quaestio iuris a ser enfrentada diz respeito à 

determinação do método interpretativo adequado para as disposições 

testamentárias controversas, em atenção ao princípio da soberania da 

vontade do testador, disposto no art. 1.899 do Código Civil.
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1. Na existência de cláusula testamentária duvidosa, que remete a 

interpretações distintas, deve-se compreendê-la de modo que melhor 

se harmonize com a vontade manifestada pelo testador, em atenção ao 

princípio da soberania da vontade desse, insculpido nos artigos 112 e 

1.899 do Código Civil.

2. Quanto à aplicação do princípio da soberania da vontade 

do testador na interpretação dos testamentos pode-se determinar 

as seguintes premissas: a) naquelas hipóteses em que o texto escrito 

ensejar várias interpretações, deverá prevalecer a que melhor assegure 

a observância da vontade do testador; b) na busca pela real vontade 

do testador, deve ser adotada a solução que confi ra maior efi cácia 

e utilidade à cláusula escrita; c) para poder aferir a real vontade do 

testador, torna-se necessário apreciar o conjunto das disposições 

testamentárias, e não determinada cláusula que, isoladamente, 

ofereça dúvida; e d) a interpretação buscada deve ser pesquisada no 

próprio testamento, isto é, a solução deve emergir do próprio texto do 

instrumento.

3. O instituto da herança jacente foi desenvolvido para proteger o 

patrimônio do de cujus de eventuais abusos de terceiros, destinando-o 

à coletividade, na pessoa do Estado. Em assim sendo, a mens legis 

que orienta o instituto é de considerá-lo como a ultima ratio, isto 

é, considerar a ocorrência da jacência em última análise quando, de 

nenhuma outra forma, for possível atribuir a herança a quem de 

direito.

4. Na presente hipótese, a interpretação teleológica do 

testamento de acordo com a real vontade do testador, em observância 

dos artigos 112 e 1.899 do Código Civil, conduz à conclusão de 

que a testadora objetivamente desejava que todo seu patrimônio, à 

exceção das duas obras legadas ao MAM/RJ, fosse repartido entre 

sua irmã e os sobrinhos de seu marido e que, em consequência, a 

previsão de substituição recíproca escrita na parte fi nal da disposição 

testamentária viesse à abranger à irmã pré-morta, sem que houvesse 

modifi cação no texto das últimas vontades.

5. Dessa forma, em razão da interpretação conjunta das 

disposições testamentárias combinada com a aplicação do princípio 

da soberania da vontade do testador associada às peculiaridades do 
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caso concreto, em que a testadora foi interditada após a feitura do 

testamento, de modo que fi cou inviabilizada qualquer alteração deste 

a fi m de adequar-se à nova situação fática, conclui-se pela inexistência 

de herança jacente na hipótese, devendo a quota-parte da herdeira 

pré-morta reverter ao demais herdeiros testamentários.

6. Não houve demonstração de dissídio jurisprudencial, diante da 

ausência de similitude fática entre os acórdãos, de maneira que inviável 

o inconformismo apontado pela alínea c do permissivo constitucional.

7. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti 

(Presidente) e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 8 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Isabel Gallotti, Presidente

Ministro Marco Buzzi, Relator

DJe 30.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ministro Marco Buzzi: Cuida-se de recurso especial 

interposto por Município do Rio de Janeiro, fundado no artigo 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, desafi ando acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro.

Depreende-se dos autos que o município recorrente interpôs agravo de 

instrumento contra decisão interlocutória, proferida nos autos do Inventário 

Judicial, pela qual se interpretou o testamento deixado por Edméa de San Tiago 

Dantas, concluindo, em conformidade com a vontade da testadora e com os 

atuais princípios hermenêuticos, não ser razoável inferir que o legado destinado 
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à irmã pré-morta fosse concedido à municipalidade a título de herança jacente, 

determinado, ao fi nal, o acréscimo de referido percentual às quotas-parte dos 

sobrinhos herdeiros (e-STJ, fl . 436).

No procedimento de inventário defl agrado pelo respectivo testamenteiro, 

o Município ora recorrente ingressou no feito a pedido do Ministério Público, 

consoante manifestação de fl . 358 (e-STJ) e decisão de intimação para integrar 

a lide de fl . 367 (e-STJ); sendo que, nas razões do agravo de instrumento 

(e-STJ, fl s. 5-22), o aludido ente público municipal sustentou que as cláusulas 

testamentárias tinham sido redigidas de forma clara, técnica e direta e, portanto, 

desnecessária qualquer outra interpretação além da literal, para que lhe fosse 

transferido o patrimônio de Edméa em razão do seu óbito.

Asseverou, ainda, que a falecida cuidou de regulamentar expressamente 

o direito de acrescer na cláusula contemplativa dos sobrinhos de seu marido, 

ora recorridos, permanecendo silente quanto à referida reversão na disposição 

atinente à sua irmã.

O insurgente defendeu que a conclusão alcançada pela instância de origem 

confi guraria verdadeira inovação testamentária, porquanto faria inserir regra 

nova no testamento a benefício dos recorridos.

Aduziu, ainda, ofensa aos arts. 1.788, 1.829 e 1.844 do Código Civil, 

asseverando que a morte prévia da irmã da testadora, sem a existência de 

cláusula de reversão do quinhão a ela atribuído e diante da ausência de herdeiros 

necessários, levaria à inevitável conclusão de que o testamento caducou nesta 

parte, devendo tal parcela do patrimônio ser arrecadada como herança jacente.

As contrarrazões (e-STJ, fl s. 450-467), por sua vez, sustentaram que a 

decisão de primeira instância encontra respaldo na doutrina nacional.

Avocando as relações afetivas recíprocas com sua falecida tia, os recorridos 

defenderam a clareza das disposições testamentárias em estabelecer que a última 

vontade da testadora era de instituí-los herdeiros, como entendem que de fato o 

fez, sem descuidar de sua irmã, morta na abertura da sucessão, mas viva à época 

da feitura do instrumento, não almejando sua instituidora, em tempo algum, 

destinar parte de seu patrimônio à Fazenda Municipal.

Os recorridos discorreram sobre a aplicação do art. 1.889 do Código Civil 

à espécie, salientaram que a cláusula testamentária dispõe de forma límpida 

sobre o direito dos sobrinhos de substituir a irmã pré-morta ao utilizar-se da 

expressão “que deixa o restante de seus bens, em partes iguais, a seus sobrinhos”.
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Com vista dos autos, o Ministério Público Federal salientou que os 

recorridos não são parentes da falecida, nem mesmo por afi nidade, consoante 

dicção do art. 1.595 do Código Civil, mas que, diante do fato da morte da 

irmã da testadora ter ocorrido quando essa já estava interditada, sem condições, 

portanto, de alterar seu testamento, a decisão de origem, que aplicou os 

princípios hermenêuticos insculpidos nos arts. 112 e 1.899 do Código Civil, a 

fi m de perquirir a real intenção da testadora e afastar a pretensão do município 

recorrente, deveria ser mantida (e-STJ, fl s. 470-473).

O Tribunal de origem, por sua vez, mantendo a decisão atacada, reiterou 

a prevalência da vontade última do testador, afi rmou que, no presente caso, essa 

vontade era de dispor de todos os bens em favor de seus familiares e não para o 

município, conforme corrobora a carta do testamenteiro Marcílio Marques de 

Moreira.

O acórdão recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fl . 476):

1) Agravo de Instrumento. Inventário. Testamento. Morte da legatária antes 

da testadora. Caducidade. Pretensão do Município, rejeitada, de ver decretada 

herança jacente referente ao quinhão da legatária pré-morta, pelo fato 

da caducidade do testamento, sem que o testador tenha deixado herdeiros 

necessários e não existir direito de acrescer entre os colegatários. Arts. 1.788, 

1.939-V e 1.944, par. único, do Código Civil. - 2) Pedido subsidiário de remeter os 

litigantes às vias ordinárias rejeitado. Ausência das situações elencadas no art. 

984, do Cód. Proc. Civil, ou seja, não estamos diante de questão que demanda alta 

indagação nem que dependa de outras provas. - 3) Interpretação do testamento 

que não deve ser apenas literal, olvidando-se da efetiva e última vontade da 

testadora, a qual, efetivamente, era dispor de todos os seus bens em favor dos 

familiares, irmã e sobrinhos, ressalvadas as obras de arte destinadas ao MAM. 

- 4) Registre-se, ademais, que o falecimento da irmã legatária se deu quando a 

testadora já estava interditada, sequer tendo a oportunidade de adequar seu 

último ato de vontade à nova situação. - 5) Inexistência de herança, jacente, 

fazendo-se valer a real vontade daquela que testou. - 6) Decisão mantida. Recurso 

desprovido.

Nas razões do especial (e-STJ, fls. 483-505), o Município recorrente 

aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos artigos 1.829, 1.844, 

1.899, 1.947, 1.788, 1.906, 1.944, caput e parágrafo único, 1.939, V do Código 

Civil, afi rmando, em síntese, a sufi ciência da interpretação literal do testamento 

que, por ter sido escrito de forma clara, técnica e direta, exteriorizou a intenção 

da testadora sem mácula ou obscuridade, de modo que dispensável qualquer 

outra técnica interpretativa.
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A Municipalidade irresigna-se contra a compreensão adotada na decisão 

recorrida, porque violadora das disposições testamentárias, já que criou regra 

atinente ao direito de acrescer que não estava escrita.

Para tanto, salienta que a falecida cuidou de regulamentar expressamente 

o direito de acrescer na cláusula contemplativa dos sobrinhos de seu marido, 

ora recorridos, permanecendo silente quanto à referida reversão na disposição 

atinente à sua irmã. Assim, argumenta “o Código Civil é claro ao prever, no art. 

1.947, a possibilidade do testamento abrigar a substituição de herdeiros, para que 

uma ou algumas pessoas sejam benefi ciadas diante da renúncia ou impossibilidade de 

aceitação pelo herdeiro originalmente nomeado. No entanto, tal previsão, como já foi 

dito acima, deve ser expressamente aposta pelo testador, o que afasta a possibilidade de 

se instituir uma substituição por simples presunção”. (e-STJ, fl . 493).

Aduz, por fi m, que, “existe expressa previsão em lei (art. 1.788, art. 1.939, V, 

art. 1.944 do CC/2002), no sentido de que quinhões da herança não contemplados no 

testamento ou contemplados em disposições de última vontade que caducaram seguem 

as regras da sucessão legitima” (e-STJ, fl . 500). De modo que, ante à inexistência 

de previsão de substitutos à quota da irmã pré-morta e de outros herdeiros 

necessários, a parcela do patrimônio deve ser arrecadada como jacente.

Por último, suscitou dissídio jurisprudencial, com o julgamento proferido 

no REsp n. 147.959/SP, quanto à interpretação a ser dada às disposições 

testamentárias na hipótese de ausência de herdeiro legal e pré-morte do 

testamentário.

Contrarrazões ofertadas às fl s. 525-543 (e-STJ) pela inadmissibilidade 

do especial, ante a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte e, no 

tocante ao dissídio apontado, a falta de similitude fática entre as demandas. No 

mérito, reitera que a interpretação dada pela Corte de origem privilegia a real 

vontade da testadora, isto é, que no caso da pré-morte da irmã, todo o restante 

caberia aos sobrinhos.

O juízo de admissibilidade deu-se mediante à interposição de agravo 

(e-STJ, fl s. 555-562), com apresentação de contraminuta às fl s. 566-577 (e-STJ).

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público Federal 

manifestou-se pelo não provimento do agravo (e-STJ, fl s. 586-590), face à 

aplicação do óbice da Súmula 83/STJ, pois a decisão de origem, ao privilegiar 

a interpretação que melhor assegurasse a observância da vontade do testador, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
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Por força da decisão de fl . 583 (e-STJ), foi dado provimento ao agravo para 

convertê-lo em recurso especial para melhor análise da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Marco Buzzi (Relator): O recurso não merece prosperar.

1. Primeiramente, cabe destacar que a quaestio iuris a ser enfrentada diz 

respeito à determinação do método interpretativo adequado para as disposições 

testamentárias controversas, em atenção ao princípio da soberania da vontade 

do testador, disposto no art. 1.899 do Código Civil.

2. Assim, para melhor exame da controvérsia, faz-se prudente explicitar o 

delineamento fático e probatório traçado pelas instâncias ordinárias no tocante 

às declarações testamentárias, com observância da vontade da testadora. Para 

tanto, destaca-se os seguintes trechos da decisão recorrida (e-STJ, fl . 432-434):

1. A inventariada deixou testamento e o testamenteiro apresentou o respectivo 

esboço de partilha às fl s. 733/764.

2. A testadora não possuía herdeiros necessários e legou, excluídas as obras de 

arte deixadas ao MAM/RJ, 25% do seu patrimônio à sua irmã e o restante de seus 

bens a seus sobrinhos, fi lhos de João e Dulce.

3. Ocorre que a irmã que seria benefi ciada é pré-morta à testadora, sendo 

caduco, então, o legado, retornando tais bens para o próprio monte.

O MP, às fl s. 766, apresentou a sua cota explicitando o seu entendimento a 

respeito da partilha de todo o monte componente da herança, requerendo o MP 

que o inventariante e o testamenteiro se manifestassem para esclarecer quanto 

ao parentesco dos benefi ciários do testamento em relação à testadora (art. 1.839, 

CC/2002).

5. Às fl s. 769/774, manifestaram-se o testamenteiro e os demais interessados 

anotando que a interpretação que estaria sendo dada ao inventário não 

respeitaria a última vontade da testadora, que, em nenhum momento, explicitou 

desejo de que, se sua irmã gêmea fosse pré-morta, 25% do patrimônio fi cassem 

como “herança jacente”. Ao contrário, o desejo da testadora, como posto nos itens 

25 e 26 de fl s. 773, seria que tais valores voltassem àqueles já benefi ciados e não 

que tal quinhão fosse para a municipalidade, forte nos artigos 112 e 1.899, do 

CC/2002.

6. Às fls. 821/822, veio nova manifestação do MP entendendo que o 1/4 

legado à irmã pré-morta seria realmente herança jacente, com os argumentos ali 

expendidos, requerendo a intimação do Município do Rio de Janeiro.
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7. Despachei às fl s. 822 determinando a intimação do Município do Rio de 

Janeiro e, importante registrar, aqui revogo a primeira parte da minha decisão 

que acolhia a cota do MP.

8. Às fl s. 824/828, nova manifestação do testamenteiro e dos interessados 

no sentido de que não há que se falar em herança jacente, pois a testadora 

tinha como vontade que todo o seu patrimônio, excluídas as obras de arte 

discriminadas no testamento, fosse dividido entre os demais legatários, como 

ressaltado no item 14 de fl s. 828.

9. Às fl s. 838/840, juntou-se carta do próprio testamenteiro Marcílio Marques 

Moreira expressando que a vontade de Edméa era deixar todos os seus bens 

para o conjunto dos seus sobrinhos, caso sua irmã fosse pré-morta, que foi o que 

ocorreu. Veja-se, a seguir, o seguinte trecho da carta do testamenteiro às fl s. 839, 

penúltimo parágrafo:

Conhecendo bem a testadora, não me parece crível nem razoável que 

ela, sem outros herdeiros legítimos, quisesse deixar seus bens ao Município 

do Rio de Janeiro ou a qualquer outra entidade fora da família. Quando 

quis fazê-lo, como no caso do legado do MAM, ela o fez explicitamente e 

especifi camente, nomeando a instituição e os bens correspondentes. Não 

haveria de fazer diferentemente, e através de uma tecnicalidade jurídica, 

no caso do Município. Nunca tive dúvida de que, no caso do falecimento 

de sua irmã antes do seu, D. Edméa entendia que, com a exceção das duas 

obras de arte destinados ao MAM, todos os bens restantes reverteriam para 

o conjunto dos sobrinhos do casal.

E do acórdão (e-STJ, fl . 480):

Ademais, cabe acrescentar, porque deveras importante, que quando do 

falecimento da irmã Edmée, ocorrido em 11.2.2008 (fl s. 302), a testadora estava 

interditada (fl s. 303), daí que sequer teve a oportunidade de adequar seu último 

ato de vontade à nova situação, isto que, por certo o faria, a fi m de contemplar os 

seus sobrinhos com a parte que havia legado à irmã falecida.

A partir dos excertos acima transcritos, depreende-se incontroverso que 

a testadora não possuía herdeiros necessários e que contemplou, por meio de 

testamento público, duas obras de arte deixadas ao MAM/RJ, 25% do seu 

patrimônio à sua irmã pré-morta à data da abertura da sucessão e o restante 

de seus bens aos sobrinhos de seu falecido marido. Infere-se, igualmente, que, no 

momento da morte de sua irmã, a testadora estava interditada, razão pela qual lhe foi 

impossível adequar o testamento à nova realidade.

Da mesma maneira, ficou certo que o testamenteiro afirmou 

peremptoriamente, reforçando o coro dos recorridos, que, à exceção das duas 
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obras de arte destinados ao MAM/RJ e na falta da irmã, a intenção da testadora 

era deixar todos os bens restantes para os sobrinhos de seu falecido marido.

Conclui-se, por último, que o Município do Rio de Janeiro, ora recorrente, 

reclama o percentual de 25% deixado à irmã pré-morta na qualidade de herança 

jacente, face à falta de herdeiros necessários e à inexistência da cláusula de 

acrescer.

O acórdão recorrido, confi rmando a decisão de primeira instância, entendeu 

pela necessidade de interpretação do testamento para além da literalidade, isto 

é, para buscar-se a real manifestação de última vontade do testador, que, no 

presente caso, compreendeu fosse a de deixar todos os seus bens, a exceção das 

duas obras de arte ao MAM/RJ, a seus familiares, especialmente, aos sobrinhos 

do casal, pronunciando-se nestes termos (e-STJ, fl s. 479):

Na interpretação dos atos jurídicos, deve-se atentar mais para a intenção 

neles consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem (Cód. Civil, art. 

112), em especial no caso de testamento, cujo cumprimento só ocorrerá quando 

o declarante não mais estiver presente, daí que deve prevalecer, sempre, a 

interpretação que melhor assegure a observância da vontade do testador (Cód. 

Civil, art. 1.899). Na lição de Caio Mario da Silva Pereira (Instituições de Direito 

Civil, Forense, 15ª edição, 2004, vol. VI, atualizado por Carlos Roberto Barbosa 

Moreira), “não se pode perder de vista, além do que acima se disse, que ao fator 

psíquico da declaração testamentária não falta o elemento afetivo...” (pág. 268).

Enfi m, cabe transcrever um pequeno trecho da decisão agravada, cuja integra 

passa a fazer parte deste aresto, na forma regimental. Verbis:

... 20. Não é crível que uma pessoa sem herdeiros necessários que deixou 

testamento dispondo sobre todo o seu patrimônio tivesse a in- tenção 

de, na falta de um dos legatários, deixar bens para a municipalidade. 

Especialmente pelo fato de que quando a inventariada desejou deixar parte 

do seu patrimônio para outros que não os benefi ciários objetivamente 

referidos, ela o fez deixando obras de arte destina-das ao MAM. Portanto, 

foge à lógica do razoável que por uma interpretação literal, que abandona 

a vontade da testadora, se aceite que existe herança jacente. Não. Não 

existe, conforme acima explanado, utilizando-se interpretação mais 

contemporânea com a nossa realidade e, insista-se, fazendo-se valer a real 

vontade daquela que testou.

Por todo o até aqui exposto, portanto, verifica-se que a essência da 

controvérsia posta em debate passa por três grandes temas do direito das 

sucessões, a saber: o princípio da prevalência da vontade do testador, as 
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substituições testamentárias e a herança jacente, com o objetivo de esclarecer o 

modo pelo qual as disposições testamentárias devem ser interpretadas a fi m de 

que se cumpra a última vontade do testador.

3. Cabe ressaltar, ainda, que no caso em foco não se aplica o óbice da 

Súmula 5 da Casa, pois o exame das teses jurídicas relativas à principiologia 

hermenêutica voltada às disposições testamentárias, assim como à verifi cação 

das hipóteses do direito de acrescer, das substituições testamentárias e da 

herança jacente clamam pelo pronunciamento deste Colegiado, afastando o 

referido óbice sumular.

4. Estabelecida tal premissa, saliente-se ser tarefa do intérprete do 

testamento desvendar o conteúdo duvidoso do ato, elucidar a essência da 

vontade expressada, buscar o seu verdadeiro sentido, a sua exata signifi cação. 

Nas palavras de Carlos Maximiliano “esforça-se o intérprete por fi xar, através 

de todas as circunstâncias, a vontade real do testador, contida em cada disposição” 

(MAXIMILIANO, Carlos. Direito das Sucessões. apud MALUF, Carlos 

Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de 

Direito das Sucessões. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 341).

Na esteira desse raciocínio, Carlos Roberto Gonçalves destaca, por sua 

vez, que mesmo a aparente clareza do texto não afasta a atividade interpretativa, 

salientando que o brocardo romano in claris cessat interpretativo não mais 

prevalece de forma absoluta, pois até “para afi rmar que o contrato, ou o testamento, 

é claro é preciso interpretá-lo” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil 

Brasileiro. Vol. VII. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 323).

Dessa forma, vê-se que a missão do juiz dos testamentos é interpretá-lo a 

fi m de resguardar o melhor possível a vontade do testador. A doutrina nomeia 

essa direção interpretativa como princípio da soberania da vontade do testador, 

que Pontes de Miranda chamou de o “coração do direito testamentário”.

Assim, para o autor, o intérprete deve “antes que tudo e acima de tudo”:

Encher os vazios, remediar os defeitos (...); investigar a verdadeira vontade; 

suprir no sentido da vontade do testador; penetrar em suas intenções para ver, 

lá dentro, o que o testamento o disponente quis. Nada de agarrar-se às palavras, 

como que a castigar o testador pelo que disse mal. No fundo da sua consciência, 

ele deve ser sempre a palavra de comando: Salve, se possível, a verba!

(MIRANDA, Pontes. Tratado sobre testamentos. Vol. III. São Paulo: Bookseller, 

2005, p. 170.)
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Importante notar que esse princípio interpretativo consolidou-se ainda 

sob a égide do Código Civil de 1916, que dispôs, em seu art. 1.666: “Quando 

a cláusula testamentaria for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que 

melhor assegure a observância da vontade do testador”.

E, hodiernamente, encontra albergue no art. 1.899 do Código Civil de 

2002:

Art. 1.89 9. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações 

diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do 

testador.

Logo, entende-se que se a intenção do testador é manifestada com clareza, 

podendo ser facilmente interpretada, e com segurança, não deve o intérprete ir 

além, buscando outro sentido ou efeito.

Em sendo, porém, equívoca a disposição, indispensável se torna a pesquisa 

da real vontade do disponente, levando-se em conta, para tanto, “a pessoa do 

testador, sua idade, caráter, estado de saúde, nível cultural e intelectual, modo como 

se expressava, o ambiente em que vivia, suas relações familiares e afetivas; enfi m, 

tem o intérprete, se é bom interprete, de se colocar no lugar do testador, levando em 

conta as circunstâncias que o envolviam, quanto testou. A apuração da vontade, 

com tais providências, será mais segura, f idedigna. Mais humana, com certeza” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. VII. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 327).

Dessa forma, quando a palavra escrita não for clara e ensejar várias 

interpretações, deverá prevalecer a que melhor assegure a observância da vontade 

do testador.

Sob a égide do Código Civil de 1916, esta Corte Superior abraçou referido 

princípio, consoante exemplifi cam os seguintes precedentes:

Civil. Acórdão estadual. Nulidade não confi gurada. Inventário. Testamento. 

Quinhão de filha gravado com cláusula restritiva de incomunicabilidade. 

Habilitação de sobrinhos e netos. Discussão sobre a sua extinção em face da 

cláusula, pelo óbito, anterior, da herdeira, a beneficiar o cônjuge supérstite. 

Prevalência da disposição testamentária. CC, arts. 1.676 e 1.666.

I. A interpretação da cláusula testamentária deve, o quanto possível, 

harmonizar-se com a real vontade do testador, em consonância com o art. 1.666 

do Código Civil anterior.

(...)
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III. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 246.693/SP, Rel. Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 4.12.2001, DJ 17.5.2004, p. 228)

Civil. Sucessão. Testamento. Formalidades. Extensão.

O testamento é um ato solene que deve submeter-se a numerosas formalidades 

que não podem ser descuradas ou postergadas, sob pena de nulidade.

Mas todas essas formalidades não podem ser consagradas de modo 

exacerbado, pois a sua exigibilidade deve ser acentuada ou minorada em razão 

da preservação dos dois valores a que elas se destinam - razão mesma de ser do 

testamento -, na seguinte ordem de importância: o primeiro, para assegurar a 

vontade do testador, que já não poderá mais, após o seu falecimento, por óbvio, 

confi rmar a sua vontade ou corrigir distorções, nem explicitar o seu querer que 

possa ter sido expresso de forma obscura ou confusa; o segundo, para proteger o 

direito dos herdeiros do testador, sobretudo dos seus fi lhos.

Recurso não conhecido. (REsp 302.767/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 

Quarta Turma, julgado em 5.6.2001, DJ 24.9.2001, p. 313)

Assim também o fez sob a luz do Código Civil de 2002:

Agravo regimental nos embargos de divergência em agravo em recurso 

especial. Processual Civil. Ação declaratória de nulidade de testamento 

público. Vício de forma. Flexibilização. Prevalência da real vontade do testador. 

Impossibilidade de discutir o acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica 

de conhecimento de recurso especial. Ausência de similitude fática. Acórdão 

embargado em consonância com a atual jurisprudência desta Corte Superior. 

Súmula 168/STJ. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

(...)

3. Ademais, ambas as Turmas da 2ª Seção desta Corte Superior têm 

contemporizado o rigor formal do testamento, reputando-o válido sempre que 

encerrar a real vontade do testador, manifestada de modo livre e consciente, 

como reconhecido pelo acórdão recorrido, circunstância que faz incidir o óbice da 

Súmula 168/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EAREsp 365.011/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda 

Seção, julgado em 28.10.2015, DJe 20.11.2015)

Portanto, na busca pela real vontade do testador, deve ser adotada a solução 

que maior efi cácia e utilidade reconheça à cláusula escrita, ou, nas palavras de 

Pontes de Miranda, a expressão que “assegure a observância da vontade do 

testador” que “assegure efi cácia, resultado, à disposição”. “Vale dizer, adotar a 
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interpretação, mediante a qual valha o que o testador dispôs (...) assim, na dúvida, 

há de entender-se que o testador quis o juridicamente possível, e não o juridicamente 

impossível, que lhe tornaria inefi caz toda a disposição. Mais: que ordenou o lícito, e 

não o ilícito, se cabe duvidar-se do que ele quis. Além disto, que subordinou o querer 

a condição fi sicamente possível e não a impossível, que seria inexistente. Sempre que 

a dúvida dê ensejo a entendimento diferentes, e um deles dá efi cácia, mais completa 

efi cácia, ou mais plenamente serve à observância do querer, este se já de ter por mais 

acertado. É um dos favores do direito testamentário” (MIRANDA, Pontes. Tratado 

sobre testamentos. Vol. III. São Paulo: Bookseller, 2005, p. 184).

Aliado a esse princípio interpretativo, acrescenta-se o princípio constante 

do art. 112 do diploma civil, segundo o qual “nas declarações de vontade se atenderá 

mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

Portanto, partindo-se da premissa da similitude das regras de interpretação 

dos contratos com as do testamento, cabe ressaltar que esta Corte Superior já 

se pronunciou, no tocante à aplicação do art. 112 do Código Civil de 2002, no 

sentido de que a real vontade do declarante – contratante ou testador – deve ser 

buscada no próprio ato de declaração de vontade.

Assim, o entendimento manifestado no julgamento do REsp n. 1.013.976/

SP, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em cujo voto condutor extrai-

se:

No particular, quanto à interpretação de negócios jurídicos, vem a calhar a 

correta hermenêutica do art. 112 do Código Civil de 2002 - mais técnico e explícito 

que o anterior -, que não se apegou nem à vontade psíquica do agente nem à 

literalidade da manifestação, mas à intenção consubstanciada nas declarações, 

verbis:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

De fato, o intérprete deve partir das declarações externadas para alcançar, 

na medida do possível, a manifestação efetivamente desejada, sem conferir 

relevância, dessa forma, à vontade omitida na declaração.

Essa é a sempre valiosa doutrina de Pontes de Miranda:

Diz o art. 85, do Código Civil: “Nas declarações de vontade se atenderá 

mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem”. A regra jurídica de 

interpretação que se edicta no art. 85 impõe que se veja, através do sentido 

literal, a intenção ou propósito do manifestante da vontade. De modo 
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nenhum se disse que o sentido literal é sem importância, ou que se poderia 

buscar a intenção para se entender algo diferente do que foi dito; apenas se 

explicitou que a intenção há de servir, ao lado, ou, até, afastando o sentido 

literal, na interpretação da vontade manifestada.

[...]

Objeto da interpretação não é a vontade interior, que o fi gurante teria podido 

manifestar, mas sim a manifestação de vontade, no que ela revela da vontade 

verdadeira do manifestante. É preciso que o querido esteja na manifestação; o que 

não foi manifestado não entra no mundo jurídico; o simples propósito, que se não 

manifestou, não pode servir para a interpretação. A vontade, ainda que buscada 

segundo o art. 85, há de estar dentro, não fora, nem, com maioria de razão, 

contra o que se manifestou. A decida em profundidade é dentro das raias do 

manifestado (MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, tomo 3. Campinas: 

Bookseller, 2001, p. 375-377, sem grifo no original).

Em síntese, com base nos delineamentos doutrinários supra referidos, 

pode-se determinar as seguintes premissas quanto à aplicação do princípio da 

predominância da vontade do testador na interpretação dos testamentos: a) 

naquelas hipóteses em que a texto escrito ensejar várias interpretações, deverá 

prevalecer a que melhor assegure a observância da vontade do testador; b) na 

busca pela real vontade do testador, deve ser adotada a solução que confi ra 

maior efi cácia e utilidade à cláusula escrita; c) para poder aferir a real vontade do 

testador, torna-se necessário apreciar o conjunto das disposições testamentárias, 

e não determinada cláusula que, isoladamente, ofereça dúvida; e d) que a 

interpretação buscada deve ser pesquisada no próprio testamento, isto é, a 

solução deve emergir do próprio texto do instrumento.

5. Partindo das premissas supra estabelecidas, colhe-se, no caso em exame, 

que a intenção da testadora era deixar seu patrimônio para seus entes próximos, 

na hipótese de ausência de sua irmã, contemplando os sobrinhos de seu marido 

- que se não parentes no aspecto jurídico, o eram em vida -, com a totalidade dos 

seus bens, à exceção das duas obras de arte destinadas ao MAM/RJ.

Tal conclusão pode ser extraída das próprias declarações do testamento, 

que postas em um único parágrafo, devem ser interpretadas em conjunto, e, não 

isoladamente. Assim, transcreve-se o trecho em questão para melhor esclarecer 

o debate (e-STJ, fl . 140):

II) que, não tendo ascendentes nem descendentes, podendo, por conseguinte, 

dispor da totalidade de seus bens, a Testadora deixa os dois seguintes legados, 
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livres de quaisquer ônus ou encargos, para o Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro, situado nesta cidade, na Av. Beira Mar, s/n; a) a tapeçaria de Lurçat, 

assinada, sem data, denominada “Noite Tropical”, medindo 2,68 x 4,18m; b) o 

quadro de autoria do pintor Cândido Portinari denominado “Bordas de Cana” (sic), 

painel de pintura de tempera, sobre madeira, medindo 1,80m x 4,00m, 1956/57, 

com dez fi guras em tamanho natural, estabelecendo a testadora, como obrigação 

do donatário, a inscrição do nome de seu falecido marido Francisco Clementino 

de San Tiago Dantas, a cuja coleção e arte a tapeçaria e o quadro pertencerem, 

sendo que ambas as peças se acham na residência da testadora; III) que ela 

testadora, deixa 25% (vinte e cinco por cento), do restante de todos os bens que 

lhe constituem o patrimônio, para a sua irmã Edmée de Carvalho Brandão; IV) que 

deixa o restante de seus bens, em partes iguais, a seus sobrinhos, fi lhos de João José 

Barbosa Quental e Dulce Maria de San Tiago Dantas Barbosa Quental, já falecidos, 

sendo os que faltarem representados por seus descendentes, se os tiverem, e indo, 

em caso contrário, suas quotas acrescer às dos demais; V) que as deixas de caráter 

efetivo e remuneratório serão reguladas em codicilos; (...)

Desse modo, levando-se em consideração a amplitude da manifestação 

de vontade externada no testamento, é cristalina a interpretação de que a real 

intenção da testadora era deixar todos os seus bens aos seus familiares, tanto 

que a expressão utilizada para a deixa dos sobrinhos é “o restante dos seus bens”, 

justamente para reforçar o intento de que, na falta de um ou outro herdeiro, o 

patrimônio permanecesse no seio familiar.

Logo, na existência de cláusula testamentária duvidosa, que remete a 

interpretações distintas, como a presente, deve o intérprete compreendê-la de 

modo que melhor se harmonize com a vontade manifestada pelo testador, em 

atenção ao princípio da soberania da vontade do testador, insculpido, como dito, 

no artigo 1.899 do Código Civil.

Portanto, na busca pela melhor exegese das disposições testamentárias, faz-

se relevante transcrever a conclusão alcançada pelo testamenteiro, o ex-Ministro 

de Estado Marcílio Marques Moreira, que, em carta narrou (e-STJ, fl s. 375-

376):

Na qualidade de testamenteiro nomeado pela Sra. Edméa de San Tiago Dantas, 

venho à presença de Vossa Excelência, em atenção à intimação de fl s., para trazer 

meu depoimento sobre a questão surgida no trâmite do inventário, de que parte 

da herança da testadora deveria ser revertida ao Município do Rio de Janeiro.

(...)

Não tendo fi lhos, outros irmãos ou parentes próximos de sua linhagem, a 

relação familiar mais próxima de Edméa circunscreveu-se a seus pais e a sua irmã 
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Edmée, enquanto viviam, e aos sobrinhos de San Tiago, a quem o casal dedicou 

especial atenção e amor.

(...)

Conhecendo bem a testadora, não me parece crível nem razoável que ela, 

sem outros herdeiros legítimos, quisesse deixar seus bens ao Município do Rio de 

Janeiro ou a qualquer outra entidade fora da família. Quando quis fazê-lo, como 

no caso do legado ao MAM, ela o fez explicitamente e especifi camente, nomeando a 

instituição e os bens correspondentes. Não haveria de fazer diferentemente, e através 

de uma tecnicalidade jurídica, no caso do Município. Nunca tive dúvida de que, no 

caso do falecimento de sua irmã antes do seu, D. Edméa entendia que, com a exceção 

das duas obras de arte destinados ao MAM, todos bens restantes reverteriam para o 

conjunto dos sobrinhos do casal.

Com efeito, quando a testadora quis destinar parte dos seus bens para 

ente alheio ao seio familiar, fê-lo expressamente, ao destinar as obras de arte ao 

MAM/RJ.

Some-se a isso o fato de que “quando do falecimento da irmã Edmée, ocorrido 

em 11.2.2008 (fl s. 302), a testadora estava interditada (fl s. 303), daí que sequer teve 

a oportunidade de adequar seu último ato de vontade à nova situação, isto que, por 

certo o faria, a fi m de contemplar os seus sobrinhos com a parte que havia legado à 

irmã falecida” (e-STJ, fl . 479).

Dessa forma, em razão da interpretação conjunta das disposições 

testamentárias à luz da aplicação do princípio da soberania da vontade do 

testador, chega-se à conclusão inegável da inexistência de herança jacente na 

hipótese, devendo a quota-parte da herdeira pré-morta reverter em benefício 

dos sobrinhos.

De outro lado, cabe ressaltar, que a interpretação contrária do testamento, 

isto é, no sentido de que a testadora, de maneira silenciosa, tácita, teria querido 

deixar 25% dos seus bens para o Município na ausência de sua irmã, em 

detrimento de seus sobrinhos, conduziria a uma situação, que como bem 

arrematou o magistrado de primeira instância (e-STJ, fl . 435), “desproporcional e 

irrazóavel, que foge ao bom senso e, logo, se afasta do Direito”.

Assim, a interpretação do testamento como defendida pelos recorrentes vai 

de encontro aos ditames da interpretação teleológica, pautada nos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, normatizada pelo art. 1.899 do Código 

Civil.

6. O Município recorrente ainda defende que na presente hipótese, 

em face da caducidade do legado pela pré-morte da benefi ciária somada a 
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ausência de direito de acrescer, subsistiria a sucessão legítima da quota vaga, em 

atendimento ao disposto nos arts. 1.788, 1.829, 1.844, 1.906, 1.944, 1.939, V, 

do Código Civil, mormente porque, no presente caso, não houve a instituição 

expressa de substituição testamentária, nos moldes preconizados pelo art. 1.947 

do Código Civil, e que não se pode presumi-la.

Com efeito, o direito de acrescer é decorrência da vontade presumida do 

testador, ou seja, presume a lei que o testador desejava instituir o direito de 

acrescer para os demais co-herdeiros, ou co-legatários, caso um deles viesse a 

faltar, embora não fi zesse alusão ao jus accrescendi no ato de última vontade. Tal 

instituto tem previsão no art. 1.941 do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 1.941. Quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, 

forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados, e 

qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá à dos co-

herdeiros, salvo o direito do substituto.

Em outras palavras, o direito de acrescer ocorre naquelas hipóteses em que, 

havendo vários herdeiros favorecidos com uma só liberalidade, a quota do titular 

faltante, que não quer ou não pode receber, será aumentada à parte de outro.

Como explicitou Pontes de Miranda, quis a lei que, na falta de um dos 

sucessores, os outros adquiram a sua quota “como se não houvesse existido o que 

faltou”. (apud NONATO, Orosimbo. Estudos sobre sucessão testamentária. Vol. 

III. Ed. Revista Forense, 1957, p. 219.)

Nas lição de Maria Helena Diniz, “o direito de acrescer (jus accrescendi) 

consiste no direito de co-herdeiro ou co-legatário de receber o quinhão originário 

de outro co-herdeiro ou co-legatário, que não quis ou não pôde recebê-lo, desde 

que sejam, pela mesma disposição testamentária, conjuntamente chamados a 

receber a herança ou o legado” (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 

15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 1.319).

A doutrinadora ainda salienta que para que haja o direito de acrescer 

é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) nomeação de co-

herdeiros, ou co-legatários na mesma disposição testamentária para recolher 

o acervo hereditário ou porção dele; b) incidência na mesma herança, já que a 

deixa deve abranger os mesmos bens ou a mesma porção de bens; c) ausência 

de determinação das quotas de cada um e de indicação de substituto. (DINIZ, 

Maria Helena. Código Civil anotado. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

1.320.)
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Diante desse quadro, constata-se que razão assiste ao recorrente quando 

diz que não há direito de acrescer na hipótese, visto que não estão presentes os 

requisitos necessários para confi guração do instituto, pois, a testadora, na mesma 

disposição testamentária (disposição conjuntiva), designou seus herdeiros 

especifi cando o quinhão de cada um, o que, em tese, confi guraria, a chamada 

conjunção verbal (verbis tantum, em contraposição às conjunções re tantum e re 

et verbis) (Cf.: NONATO, Orosimbo. Estudos sobre Sucessão Testamentária. 

Vol. II. Ed. Forense, 1957, p. 224-225).

Esta Corte Superior já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, 

para concluir que, de fato, “Quando o testador fi xa a cota ou o objeto de cada 

sucessor, não há direito de acrescer. Ocorre a conjunção verbis tantum quando 

são utilizadas as expressões partes iguais, partes equivalentes ou outras que 

denotem o mesmo significado, o que exclui o direito de acrescer.” (REsp 

566.608/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 28.10.2004, 

DJ 17.12.2004, p. 525).

Nesse mesmo sentido: REsp 565.097/RS, Rel. Ministro Castro Filho, 

Terceira Turma, julgado em 9.3.2004, DJ 19.4.2004, p. 197 e REsp 594.535/SP, 

Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 19.4.2007, DJ 

28.5.2007, p. 344.

Contudo, a concordância com os argumentos levantados pelo Município 

recorrente, acerca da inexistência do direito de acrescer na espécie, param neste 

ponto, e isso porque esse pretende ver reconhecida a incidência dos arts. 1.788, 

1.829, 1.844, 1.906, 1.939, V, 1.944 e 1.947 do Código Civil, para que haja 

a transmissão da quota da herdeira pré-morta aos herdeiros legítimos e, em 

última análise, em razão da ausência desses, ao próprio Município; quando, 

na verdade, a interpretação do testamento, segundo o princípio da soberania 

da vontade do testador, leva à conclusão de que a testadora previu hipótese de 

substituição testamentária.

Com efeito, consiste a substituição testamentária na disposição segundo 

a qual o testador indica uma pessoa para receber, no todo ou em parte, a 

herança ou legado, quando o herdeiro ou legatário primitivo não herda, seja 

porque faleceu antes de aberta a sucessão, foi excluído ou renunciou seu direito, 

podendo, como se sabe, ser ordinária, recíproca, fi deicomissária ou compendiosa.

Aqui interessa a substituição ordinária ou vulgar, pela qual haverá 

a convocação direta e imediata do substituto em caso de falta do herdeiro 

primitivo, conforme estabelece os arts. 1.947 e 1.948 do Código Civil:
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Art. 1.947. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário 

nomeado, para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança 

ou o legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas 

alternativas, ainda que o testador só a uma se refi ra.

Art. 1.948. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, 

ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela.

Assim, tendo o conta o caso em exame, pode-se concluir, com base no 

princípio da predominância da vontade do testador, que, de fato, houve a 

designação de substituição testamentária entre a irmã da testadora e sobrinhos 

de seu marido, como destacou o acórdão recorrido (e-STJ, fl . 478):

Como bem ressaltado em contrarrazões e também no parecer do ilustre 

Procurador de Justiça João Martins Freitas, a vontade da testadora, efetivamente, 

era dispor de todos os seus bens em favor de seus familiares, a irmã gêmea e os 

sobrinhos, nunca para o município. Isto é o que se extrai da leitura do testamento 

visto às fl s. 146/151, trasladado às fl s. 130/133 o qual se verifi ca, quanto à deixa 

para os sobrinhos, que houve ressalva de que as cotas dos que faltarem seriam 

acrescidas às dos demais (cláusula IV), devendo-se entender que assim também o 

seria na falta da irmã (cláusula III).

Dessa forma, a interpretação teleológica do testamento de acordo com a 

real vontade da testadora, em observância dos artigos 112 e 1.899 do Código 

Civil, conduz à conclusão de que Edméa objetivamente desejava que todo seu 

patrimônio, a exceção das duas obras legadas ao MAM/RJ, fosse repartido entre 

sua irmã e os sobrinhos de seu marido e que, em consequência, a previsão de 

substituição recíproca escrita na parte fi nal da disposição testamentária abrange 

à da irmã.

Assim, transcreve-se novamente a disposição testamentária para melhor 

compreensão do debate:

III) que ela testadora, deixa 25% (vinte e cinco por cento) do restante de todos 

os bens que lhe constituam o patrimônio, para a sua irmã Edmée de Carvalho 

Brandão; IV) que deixa o restante de seus bens, em partes iguais, a seus sobrinhos, 

fi lhos de João José Barbosa Quental e Dulce Maria de San Tiago Dantas Barbosa 

Quental, já falecidos, sendo os que faltarem representados por seus descendentes, 

se os tiverem, e indo, em caso contrário, suas quotas acrescer às dos demais. (fl . 112).

Portanto, partindo da premissa que as disposições do Código Civil neste 

ponto são unicamente supletivas da vontade do testador, deve ser excluída a 

tese referente à aplicação do art. 1.944 do Código Civil à presente hipótese, 

uma vez que pela aplicação do princípio da soberania da vontade do testador, 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

646

compreende-se que houve designação de substituição testamentária recíproca 

entre os legatários, de tal sorte que a quota vaga deve ser revertida em proveito 

dos sobrinhos do falecido marido da testadora.

7. Ademais, tal conclusão também é corroborada pela noção de que o 

instituto da herança jacente foi desenvolvido para proteger o patrimônio do de 

cujus de eventuais abusos de terceiros, destinando-o à coletividade, na pessoa do 

Estado, nas hipóteses em que alguém falece “sem deixar testamento nem herdeiro 

legítimo notoriamente conhecido” (art. 1.819 do Código Civil) ou quando “todos os 

chamados a suceder renunciarem a herança” (art. 1.823 do Código Civil).

Em assim sendo, a mens legis que orienta o instituto é de considerá-lo como 

a ultima ratio, isto é, considerar a ocorrência da jacência em última análise quando, 

de nenhuma outra forma, for possível atribuir a herança a quem de direito.

Nesse sentido Francisco José Cahali explica “Por qualquer das hipóteses legais 

verifi ca-se, em última análise, a ocorrência da jacência quando ignorada a existência 

de herdeiros (legítimos ou testamentários) que reclamem ou não repudiem a herança”. 

(CAHALI, Franciso José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes. Direito das 

Sucessões. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 87).

Isso signifi ca dizer que o poder público só entra como sucessor irregular 

quando não existir nenhum herdeiro, havendo este, afasta-se este da condição 

de benefi ciário dos bens do de cujus. (DINIZ, Maria Helena. Código Civil 

Anotado. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, fl . 1.273.), conforme se depreende da 

leitura do art. 1.844 do Código Civil:

Art. 1.844. Não sobrevivendo cônjuge, ou companheiro, nem parente algum 

sucessível, ou tendo eles renunciado a herança, esta se devolve ao Município 

ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, 

quando situada em território federal.

Portanto, a interpretação consentânea com os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, bem como ao princípio da soberania da vontade do 

testador é aquela que, analisando o conjunto das disposições testamentárias, 

entende que a real manifestação de última vontade da testadora Edméa de 

Carvalho Brandão era dispor da totalidade de seu patrimônio aos seus familiares, 

na pessoa de sua irmã e sobrinhos, e que na ausência de um ou outros, houvesse 

a reversão em benefício dos demais.

Desse modo, não há que se falar em sucessão legítima na presente hipótese, 

devendo se rejeitada a alegação de violação dos arts. 1.788, 1.829, 1.906, 1.844, 

1.939, V, 1.944 e 1.947 do Código Civil.
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8. Destaca-se, além disso, que a Quarta Turma desta Corte já teve a 

oportunidade de analisar situação semelhante a dos autos, por ocasião do 

julgamento do REsp n. 147.959/SP, da relatoria do Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, que foi apontado como paradigma pelo Município 

recorrente para fi ns de interposição do especial pela alínea c do permissivo 

constitucional.

Referido julgado recebeu a seguinte ementa:

Direito Civil. Testamento público. Falecimento da herdeira testamentária antes 

da testadora. Nomeação posterior das fi lhas da herdeira por procuração particular. 

Impossibilidade. Rigor formal. Solenidade essencial. Arts. 1.592, II, 1.717 e 1.746, CC. 

Conversão de inventário em herança jacente. Possibilidade. Economia processual. 

Art. 1.142, CPC. Recurso desacolhido. I - A mitigação do rigor formal em prol da 

fi nalidade é critério que se impõe na interpretação dos textos legais. Entretanto, 

no caso dos testamentos, deve-se redobrar o zelo na observância da forma, tanto 

por não viver o testador no momento de esclarecer suas intenções, quanto pela 

suscetibilidade de fraudes na elaboração do instrumento e, conseqüentemente, 

na deturpação da vontade de quem dispõe dos bens para após a morte. II - 

A revogação parcial do testamento, para substituir a herdeira anteriormente 

nomeada e já falecida, deve dar-se pelo mesmo modo e forma do anterior 

(art. 1.746 do Código Civil), não tendo a procuração ad judicia por instrumento 

particular esse condão revogador. III - A capacidade para adquirir por testamento 

pressupõe a existência do herdeiro, ou legatário, à época da morte do testador. 

Tendo falecido antes o herdeiro, perde validade a cédula testamentária. IV - Na 

lição de Pontes, “a nulidade dos atos jurídicos de intercâmbio ou inter vivos é, 

praticamente, reparável: fazem-se outros, com as formalidades legais, ou se 

intentam ações que compensem o prejuízo, como a ação de in rem verso. Não se 

dá o mesmo com as declarações de última vontade: nulas, por defeito de forma, 

ou por outro motivo, não podem ser renovadas, pois morreu quem as fez. Razão 

maior para se evitar, no zelo do respeito à forma, o sacrifício do fundo” (Tratado 

de Direito Privado, t. LVIII, 2ª ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1969, § 5.849, p. 283). 

V - Iniciado o inventário e, no seu curso, verifi cada a inexistência de herdeiro 

testamentário, é de considerar-se jacente a herança, nos termos do art. 1.592, II, 

CC, caso em que “o juiz, em cuja comarca tiver domicílio o falecido, procederá 

sem perda de tempo à arrecadação de todos os seus bens” (art. 1.142, CPC). 

A conversão do procedimento e a nomeação do curador dá cumprimento a 

essa norma e atende ao princípio da economia processual, nele expressamente 

assentado. (REsp 147.959/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta 

Turma, julgado em 14.12.2000, DJ 19.3.2001, p. 111)

Porém, não é aqui de se cogitar em qualquer afronta ao rigor formal 

próprio do instituto dos testamentos, pois não se está criando regra não inserta 

ou mesmo modifi cando disposições testamentária por instrumento particular.
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Assim, em que pese esta Corte já ter se pronunciado em lide semelhante, 

não é o caso de reconhecer-se dissídio jurisprudencial, uma vez que as hipóteses 

trazidas não guardam similitude fática entre si, pois no presente confl ito a 

expressão da vontade está presente no próprio testamento, enquanto no caso 

apontado como paradigma – REsp n. 147.959/SP –, a vontade da testadora, 

em substituir a herdeira testamentária pré-morta por suas fi lhas, estava fora 

do instrumento testamentário, manifestada por meio de uma procuração em 

instrumento particular, assinada pela testadora, um mês antes da própria morte.

Logo, é inviável o conhecimento do recurso especial lastreado na alínea c 

do permissivo constitucional ante a ausência de similitude fática.

A propósito:

Processual Civil. Agravo interno no recurso especial. Art. 105, III, “c”, da CF/1988. 

Divergência jurisprudencial. Cotejo analítico não realizado. Similitude fática. 

Ausência. Agravo regimental desprovido.

1. Para a confi guração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação 

das circunstâncias que identifi quem as semelhanças entre o aresto recorrido e 

os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 

e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Na hipótese, contudo, o agravante não procedeu ao 

devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não fi cou 

caracterizada a sugerida divergência pretoriana.

2. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial somente tem 

cabimento quando os acórdãos recorrido e paradigma, proferidos sobre idêntica 

base fática, chegam a conclusão jurídica diversa. Não havendo similitude fática 

entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado, é inviável o conhecimento 

do recurso.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 816.040/MG, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.5.2013, DJe 18.6.2013)

Agravo interno no recurso especial. Ação indenizatória. Seguro de vida. 

Cancelamento unilateral. Violação do art. 188, I, do CC. Súmula n. 7/STJ. Incidência. 

Divergência jurisprudencial. Bases fáticas distintas.

[...]

2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados 

dissidentes cuidam de situações fáticas diversas.

3. Agravos internos desprovidos. (AgInt no AREsp 407.995/RS, Rel. Ministro 

João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21.6.2016, DJe 24.6.2016)

9. Do exposto, nega-se provimento ao recurso especial.

É como voto.



Terceira Seção





AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL N. 1.262.099-RR (2011/0120146-0)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Agravante: Jalser Renier Padilha

Advogado: Antonio Nabor Areias Bulhoes e outro(s) - DF001465

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de divergência 

em recurso especial. Parlamentar. Deputado Estadual. Execução 

provisória da pena. Possibilidade. Imunidade formal. Art. 53, § 2º, da 

CF. Restrição apenas à prisão cautelar diversa do fl agrante. Agravo 

regimental improvido.

1. A Constituição Federal de 1988 confere aos Deputados 

Federais e Senadores a imunidade parlamentar, que atua como 

proteção ao desempenho independente do mandato representativo, 

alcançando duas dimensões: a material, que tutela a inviolabilidade 

dos seus membros por suas palavras, opiniões e votos, e a formal, que 

impõe restrições ao processamento e prisão dos parlamentares.

2. Tais prerrogativas ratione muneris, conferidas aos membros 

do Congresso Nacional, estendem-se também integrantes das 

Assembléias Legislativas (Deputados Estaduais – art. 27, § 1º, da CF) 

e da Câmara Legislativa do Distrito Federal (Deputados Distritais – 

art. 32, § 3º, da CF), assegurando-lhes não só a liberdade de expressão, 

ainda que exercida fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 

131/1039 – RTJ 133/90 – RJ 135/509-510 – RTJ 155/396-397 – RT 

648/318), mas também especial prerrogativa consistente na outorga de 

um estado de relativa coercibilidade pessoal (freedom from arrest) (RE 

456.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2006).

3. A imunidade formal assegura, em uma de suas dimensões, a 

inarrestabilidade, ou seja, relativa coercibilidade pessoal (freedom from 

arrest), restringindo a prisão provisória ou cautelar apenas à hipótese 

de prisão em fl agrante por crime inafi ançável.
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4. A garantia de atuação plena no mandato, com custódia cautelar 

restringida à extrema situação de fl agrância por crime inafi ançável, em 

nada interfere no cumprimento da pena criminal.

5. Ressalvada pessoal compreensão diversa, a execução provisória 

da pena, na forma compreendida e reiterada pelo Supremo Tribunal 

Federal, pode dar-se quando ausentes recursos com efeito suspensivo, 

sem violação ao princípio constitucional da presunção de inocência 

(HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-100 de 

17.5.2016).

6. A concessão de efeito suspensivo submete-se a um prévio 

exame da viabilidade do recurso, de sua perspectiva de êxito e da 

extensão do seu provimento, que denote probabilidade de signifi cativa 

alteração do julgado, seja conduzindo à absolvição ou alterando o 

modo de cumprimento de pena, o regime prisional inicial.

7. Ausente relevância jurídica na pretensão de modifi cação do 

julgado condenatório, pois eventual acolhimento dos embargos de 

divergência para afastar a majorante do art. 327, § 2º, do CP, em 

decorrência de recente julgado do Supremo Tribunal Federal, no 

sentido de ser incabível a causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código 

Penal pelo mero exercício do mandato parlamentar (Inq 3.983, Rel. Min. 

Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-095 de 12.5.2016), não refl etiria 

de forma imediata na execução da pena, diante da existência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis para a manutenção do regime 

prisional semiaberto, as quais, em juízo perfunctório, não se mostram 

fl agrantemente inválidas.

8. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na 

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

provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Vencidos os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Jorge 

Mussi. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Felix 

Fischer, Maria Th ereza de Assis Moura e Rogerio Schietti Cruz votaram com o 

Sr. Ministro Relator.
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Vencidos os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e 

Jorge Mussi.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF), 26 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 24.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro: Jalser Renier Padilha interpõe agravo 

regimental em face de decisão que determinou a execução provisória da pena.

Sustenta que foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região à 

pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, porquanto, 

no exercício de mandato eletivo na Assembléia Legislativa de Roraima, teria 

sido benefi ciado por desvios de recursos públicos decorrentes da nomeação de 

servidores públicos estaduais.

Aduz que a pena-base foi fi xada acima do mínimo legal pela consideração 

de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e as consequências 

do delito, sem a devida fundamentação. Afi rma que a consciência da ilicitude e a 

possibilidade de agir de modo diverso não constituem base idônea para a aferição do 

grau de reprovação da conduta, na medida em que constituem pressupostos do juízo 

condenatório, assim como o entendimento de que a simples referência ao resultado 

naturalístico do delito não autoriza a consideração desfavorável das consequências do 

crime (fl . 7.570).

Aponta como paradigmas, nas razões dos embargos de divergência, o 

HC 238.219, Rel. Min. Walter de Almeida (Desembargador Convocado); HC 

288.658, Rel. Min. Gurgel de Faria; HC 331.119, Rel. Min. Rogério Schietti 

Cruz; HC 251.428, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado); 

AgRg no EREsp 152.433, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; REsp 1.295.780, 

Rel. Min. Leopoldo Raposo (Desembargador Convocado); REsp 1.269.173, 

Rel. Min. Maria Th ereza de Assis Moura.

Assevera, ainda, que a mera condição de parlamentar não caracteriza a 

causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do CP, consoante entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, no INQ 2.191, Rel. Min. Ayres Britto, segundo 
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o qual a sua incidência pressupõe que o parlamentar esteja no exercício de cargo em 

comissão ou em função de direção ou assessoramento (fl . 7.568). Cita, ainda, os INQs 

3.983/DF e 4.146/DF, Relator Min. Teori Zavaski; REsp 1.244.377/PR, Rel. 

Min. Sebastião Reis Júnior.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do INQ 510-

QO, Rel. Min. Celso de Mello, em razão da imunidade formal estabelecida 

em prol dos membros do Poder Legislativo (estado de relativa incoercibilidade 

pessoal – freedom from arrest), os parlamentares federais, estaduais e distritais só 

poderão sofrer prisão provisória na situação de fl agrância de crime inafi ançável. 

Afi rma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a extensão das 

prerrogativas estabelecidas nos arts. 53, § 2º, 27, § 1º, e 32, § 3º, da CF, aos 

membros das assembléias legislativas dos estados e do Distrito Federal.

Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos de divergência 

para obstar a execução provisória da pena, ao argumento de que a Constituição 

Federal só admite a prisão por condenação criminal de quem se acha no exercício de 

parlamentar após o trânsito em julgado (fl . 7.571).

Por expressa provocação do agravante, é o feito trazido à Seção de 25 de 

outubro de 2016, ciente a parte da data desse julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro (Relator): A decisão agravada deferiu 

o pedido de execução provisória da pena (fl s. 7.556/7.557), pelos seguintes 

fundamentos (fl s. 7.556/7.557):

Postula o Ministério Público Federal, em manifestação de fl . 7.553, a execução 

provisória da pena.

A Sexta Turma desta Corte, ao apreciar os EDcl no REsp 1.484.413/DF e no 

REsp 1.484.415/DF, na sessão de 3.3.2016, adotou a orientação fi rmada pelo Pleno 

do Supremo Tribunal Federal (HC 122.292/MG, de 17.2.2016) de que a execução 

provisória da condenação penal, na ausência de recursos com efeito suspensivo, 

não viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Os fundamentos do voto condutor do acórdão no Supremo Tribunal Federal, 

de relatoria do Ministro Teori Zavascki, encontram-se sintetizados na seguinte 

ementa:
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Constitucional. Habeas corpus. Princípio constitucional da presunção 

de inocência (CF, art. 5º, LVII). Sentença penal condenatória confi rmada por 

Tribunal de segundo grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 

1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em 

grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência 

afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus 

denegado (HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 

17.2.2016, Processo Eletrônico DJe-100 de 17.5.2016).

Em recente julgado, ocorrido em 5.10.2016, o Pleno Supremo Tribunal Federal, 

apreciando medida cautelar nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 

43 e 44, por maioria, reafi rmou o entendimento da possibilidade de execução 

provisória da pena, na ausência de recurso com efeito suspensivo. O acórdão 

encontra-se pendente de publicação.

Assim, prolatado o juízo condenatório por Tribunal de Apelação e na pendência 

de recursos especial ou extraordinário, somente casuísticos efeitos suspensivos 

concedidos – por cautelar ou habeas corpus –, impedirão a execução provisória.

Aplicam-se, pois, os arts. 637 do CPP e 27, § 2º, da Lei n. 8.038/1990, c/c a 

Súmula 267 do STJ, autorizando-se o imediato recolhimento do réu para o início 

do cumprimento da pena.

Nesse sentido a orientação fi rmada pelo art. 9º, § 2º, da Resolução n. 113, de 

20 de abril de 2010, do CNJ, de que, Estando o processo em grau de recurso, 

sem expedição de guia de recolhimento provisória, às Secretarias desses órgãos 

caberão expedi-la e remetê-la ao juízo competente.

Ante o exposto, defiro o pedido de fl. 7.553 e determino o imediato 

recolhimento do embargante à prisão, delegando-se ao Tribunal local a 

execução dos atos, a quem caberá a expedição de mandado de prisão e guia de 

recolhimento provisório.

Sustenta o recorrente a impossibilidade da execução provisória da pena, 

com fundamento no art. 53, § 2º, da CF.

A Constituição Federal de 1988 confere aos Deputados Federais e 

Senadores a imunidade parlamentar, que atua como proteção ao desempenho 

independente do mandato representativo, alcançando duas dimensões: a 

material, que tutela a inviolabilidade dos seus membros por suas palavras, 

opiniões e votos, e a formal, que impõe restrições ao processamento e prisão dos 

parlamentares.

Dispõe o art. 53, § 2º, da CF:
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Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por 

quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 35, de 2001)

(...)

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em fl agrante de crime inafi ançável. Nesse caso, os autos 

serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo 

voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão

Tais prerrogativas ratione muneris, conferidas aos membros do Congresso 

Nacional, estendem-se também aos integrantes das Assembléias Legislativas 

(Deputados Estaduais – art. 27, § 1º, da CF) e da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal (Deputados Distritais – art. 32, § 3º, da CF), assegurando-lhes 

não só a liberdade de expressão, ainda que exercida fora do recinto da própria Casa 

legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 133/90 – RJ 135/509-510 – RTJ 155/396-

397 – RT 648/318), mas também especial prerrogativa consistente na outorga 

de um estado de relativa coercibilidade pessoal (freedom from arrest), de tal modo 

que os membros integrantes do Poder Legislativo da União, dos Estados-membros 

e do Distrito Federal só possam ser presos em situação de flagrância, por crime 

inafi ançáveis, vedada, em consequência, contra eles, a efetivação da prisão preventiva 

(RE 456.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2006).

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento 

do INQ 510/QO, Rel. Min. Celso de Mello, em representação formulada por 

Governador de Estado em face de Senador da República, tangenciou o tema da 

imunidade formal, cujos parâmetros sinalizam o alcance da cláusula garantidora 

da imunidade parlamentar, prevista no art. 53 da CF, aplicável aos parlamentares 

estaduais pela norma de extensão do art. 27, § 1º, da CF.

Dentre as prerrogativas previstas na Carta Política, a imunidade formal, 

assegura, em uma de suas dimensões, a inarrestabilidade, ou seja, relativa 

coercibilidade pessoal (freedom from arrest), restringindo a prisão provisória 

ou cautelar apenas à hipótese de prisão em fl agrante por crime inafi ançável. 

Não se afasta, todavia, a possibilidade de o parlamentar, sujeito à condenação penal 

defi nitiva, vir a ser preso, para efeito de execução da decisão condenatória. Esse aspecto 

da imunidade formal – estado de relativa coercibilidade pessoal do congressista – não 

obsta, observado o due process law, a execução das penas privativas de liberdade 

defi nitivamente impostas ao parlamentar (RTJ, vol. 70/607) (Inq 510, Rel. Min. 

Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 19.4.1991).
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Desse modo, os parlamentares – salvo nas hipóteses de imunidade, 

taxativamente previstas no art. 53 da CF, que, em razão do interesse público, 

impõem condições à restrição de suas funções legiferantes – estão submetidos 

às mesmas leis dos demais cidadãos em face do princípio da igualdade, não 

havendo distinção constitucional da presunção da inocência por categoria 

funcional.

Inviável, portanto, a interpretação ampliativa do texto constitucional 

pretendida pelo agravante.

Cabe ressaltar, ainda, a título ilustrativo, que as imunidades parlamentares 

desenvolvidas no sistema constitucional inglês, com o duplo princípio freedom of 

speach (liberdade de palavra) e freedom from arrest (inarrestabilidade), possuem, 

em relação ao último princípio, no sistema norte-americano e inglês, dimensão 

menos abrangente, tutelando apenas prisões civis, excluindo as decorrentes da 

prática de crimes, ou pelo menos, em relação aos crimes mais graves, nem tampouco 

quanto às prisões preventivas ou prisão sem julgamento, por determinação do governo 

por motivo de segurança, nos termos da lei de defesa do país (MORAES, Alexandre 

de. Direito Constitucional. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 471).

Destaque-se, ainda, que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento do HC 89.417/RO, Relatora Min. Cármen Lúcia, interpretando 

o disposto no art. 53, § 2º, da CF/1988 de forma restritiva ao status libertatis de 

parlamentar, aplicou a regra da imunidade, com temperamentos, mesmo em se 

tratando de prisão cautelar, em que a previsão constitucional é expressa. Eis os 

fundamentos do acórdão:

Duas ordens de cuidados devem presidir a interpretação das normas 

constitucionais na matéria em causa na presente ação: a) a Constituição garante a 

imunidade relativa dos parlamentares e a Constituição proíbe a impunidade absoluta 

de quem quer que seja; h) a regra limitadora do processamento de parlamentar e 

a proibitiva de sua prisão são garantias do cidadão, do eleitor para a autonomia 

do órgão legiferante (no caso) e da liberdade do eleito para representar, conforme 

prometera, e cumprir os compromissos assumidos no pleito. Não configuram 

aqueles institutos direito personalíssimo do parlamentar, mas prerrogativa que 

lhe advém da condição de membro do poder que precisa ser preservado para que 

preservado seja também o órgão parlamentar em sua autonomia, a fi m de que ali 

se cumpram as atribuições que lhe foram constitucionalmente cometidas.

É com a percepção desta natureza jurídica da imunidade e a proibição de 

prisão do parlamentar que se há de interpretar a norma constitucional invocada 

pelo Impetrante no caso ora apreciado.
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Dito pela palavra de Black, em sua obra sobre a interpretação das leis, há que 

se enfatizar que: “Uma lei deve ser interpretada em consonância com seu espírito 

e razão; as Cortes têm poder para declarar que um caso conformado à letra da 

lei não é por ela alcançado quando não esteja conformado ao espírito e à razão 

da lei e da plena intenção legislativa” (BLACK, Henry Campbell. Handbook on the 

Construction and Interpretation of the Laws. West Publishing Co., St. Paul, Minn., 

1896. p. 48).

E, ainda, citando decisão da Suprema Corte americana, o grande jurista 

transcreve as seguintes considerações: “É uma regra cediça a de que algo pode 

estar conforme à letra de uma lei e, entretanto, não com a própria lei, porque 

não está conforme ao seu espírito nem com o de seus fatores. Isto tem sido 

freqüentemente afi rmado e os repertórios estão repletos de casos ilustrativos 

de sua aplicação. Isto não é a substituição da intenção do juiz pela do legislador; 

pois, freqüentemente, palavras de sentido geral são usadas em uma lei, palavras 

amplas o bastante para abarcar o ato em questão, e, todavia, a consideração da 

legislação em sua totalidade, ou das circunstâncias que envolvem sua produção 

ou dos resultados absurdos que promanariam de se atribuir tal sentido amplo às 

palavras, fazem com que seja descabido admitir que o legislador pretendeu nelas 

abranger o caso específi co” (Rector of Holy Trinity Cherch v. U.S.).

9. A norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de 

sua prisão, ressalvada a hipótese prevista na regra antes mencionada, não pode ser 

tomada em sua literalidade, menos ainda excluída do sistema constitucional, como 

se apenas aquela regra existisse, sem qualquer vinculação com os princípios que a 

determinam e com os fi ns a que ela se destina. Lembro a lição de Ruy Barbosa, que 

em seus Comentários à Constituição de 1891 anota que “... a lei política de um 

País não se interpreta com essa rigidez, não está subordinada, permita-se-lhe a 

expressão, à mesma literalidade que um regimento militar.

Não são disposições que principiem e acabem cada uma em si mesmo; 

debaixo da lei política de cada País, existe uma substrutura de idéias gerais que 

ela propõe, uma fi nalidade de relações imanentes que ela não defi ne, uma base 

comum, uma rede intrincada e sutil de princípios, que a apoiam, que a orientam, 

mas que ela não particulariza. Esse conjunto de princípios constitui, a respeito 

da lei fundamental do País, a fonte superior de sua interpretação e às conclusões 

que dela decorrem estão subordinadas era sua inteligência todas as cláusulas 

constitucionais” (Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva, 

1933, v. III, p. 411).

A imunidade parlamentar e a proibição de prisão do parlamentar, que 

foram contemplados desde a primeira Constituição brasileira (a monárquica de 

1824), objetivaram sempre a) a garantia de autonomia das instituições estatais, 

especialmente dos órgãos que compõem o poder encarregado de elaborar o 

direito, pelo qual se dota de segurança jurídica a sociedade; b) a garantia de que o 

representante dos cidadãos possa exercer o mandato que recebeu, sem se submeter a 
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pressão de qualquer natureza; c) a garantia de que o voto do cidadão fi rma um pacto 

desse com o seu representante, o qual não pode ser desvirtuado.

A Constituição não diferencia o parlamentar para privilegiá-lo. Distingue-o e 

torna-o imune ao processo judicial e até mesmo à prisão para que os princípios do 

Estado Democrático da República sejam cumpridos; jamais para que eles sejam 

desvirtuados. Afi nal, o que se garante é a imunidade, não a impunidade. Essa é 

incompatível com a Democracia, com a República e com o próprio princípio do 

Estado de Direito.

Afi rmava Geraldo Ataliba, que pensar que a impunidade possa ser acolhida no 

Estado de Direito, sob qualquer disfarce, é imaginar que se pode construir uma 

fortaleza para dar segurança e nela instalar um portão de papelão. E seria isso o 

que teria sido construído, constitucionalmente, se se admitisse que a Constituição 

estabeleceu, expressamente, os princípios da República, com os consectários 

principiológicos que lhe são próprios, a garantia da liberdade do eleitor para 

escolher o seu representante a fi m de que ele crie o direito que possa atender 

às demandas sociais, a garantia da moralidade e a obrigação da probidade dos 

representantes para segurança ética dos eleitores e, paralelamente, se tivesse 

permitido que se o representante trair o eleitor e fraudar a Constituição rui o 

Estado Democrático, afunda-se a Constituição, sossega-se o juiz constitucional, 

cala-se o direito, porque nada há a fazer, diante de uma regra que se sobreporia 

a toda e qualquer outra; a garantir que uma pessoal pudesse se ressalvar de 

qualquer regra jurídica em face da regra proibitiva de seu processamento e de sua 

prisão em qualquer caso.

Isso porque, nas palavras da ilustre Ministra Carmén Lúcia, O que se põe, 

constitucionalmente, na norma do art. 53, §§ 2º e 3º, c/c o art. 27, § 1º, da Constituição 

da República há de atender aos princípios constitucionais, fundamentalmente, a) 

ao da República, que garante a igualdade de todos e a moralidade das instituições 

estatais; b) ao da democracia, que garante que as liberdades públicas, individuais e 

políticas (aí incluída a do cidadão que escolhe o seu representante) não podem jamais 

deixar de ser respeitadas, especialmente pelos que criam o direito e o aplicam, sob pena 

de se esfacelarem as instituições e a confi ança da sociedade no direito e a descrença 

na justiça que por ele se pretende realizar (HC 89.417, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

Primeira Turma, DJ 15.12.2006).

Assim, imunidade formal não tem o condão de excluir a responsabilidade 

penal do parlamentar, decorrente de sentença penal condenatória, impedindo, 

apenas, a decretação de prisão cautelar.

A garantia de atuação plena no mandato, com custódia cautelar restringida 

à extrema situação de fl agrância por crime inafi ançável, em nada interfere no 

cumprimento da pena criminal.
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É o que se tem na espécie. Antecipação da execução penal, provisoriamente 

cumprida, pelo esgotamento da jurisdição fática, da Corte local.

A execução provisória da pena, na forma compreendida pelo Supremo 

Tribunal Federal, pode dar-se quando ausentes recursos com efeito suspensivo, 

sem violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 

126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-100 de 17.5.2016), 

reafirmada no julgamento da medida cautelar nas Ações Declaratórias de 

Constitucionalidade 43 e 44, na sessão de 5.10.2016.

Entendeu a maioria dos integrantes do Pleno do Supremo Tribunal Federal 

que a execução da pena na pendência de recursos de natureza extraordinária não 

compromete o núcleo essencial do pressuposto da não-culpabilidade, sendo compatível 

com o postulado a produção dos efeitos próprios da responsabilização criminal 

reconhecida pelas instâncias ordinárias (HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, 

Tribunal Pleno, DJe-100 de 17.5.2016).

Assevera, ainda, o voto condutor do acórdão:

Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é, portanto, no âmbito das instâncias 

ordinárias que se exaure a possibilidade de exame de fatos e provas e, sob esse 

aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado. É dizer: os 

recursos de natureza extraordinária não configuram desdobramentos do duplo 

grau de jurisdição, porquanto não são recursos de ampla devolutividade, já que 

não se prestam ao debate da matéria fático-probatória. Noutras palavras, com 

o julgamento implementado pelo Tribunal de apelação, ocorre espécie de 

preclusão da matéria envolvendo os fatos da causa. Os recursos ainda cabíveis para 

instâncias extraordinárias do STJ e do STF – recurso especial e extraordinário – têm, 

como se sabe, âmbito de cognição estrito à matéria de direito. Nessas circunstâncias, 

tendo havido, em segundo grau, um juízo de incriminação do acusado, fundado 

em fatos e provas insuscetíveis de reexame pela instância extraordinária, parece 

inteiramente justifi cável a relativização e até mesmo a própria inversão, para o 

caso concreto, do princípio da presunção de inocência até então observado. Faz 

sentido, portanto, negar efeito suspensivo aos recursos extraordinários, como o 

fazem o art. 637 do Código de Processo Penal e o art. 27, § 2º, da Lei n. 8.038/1990.

Desse modo, a concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos de 

divergência submete-se a um prévio exame da viabilidade do recurso, de sua 

perspectiva de êxito e da extensão do seu provimento, que denote probabilidade 

de signifi cativa alteração do julgado, seja conduzindo à absolvição ou alterando 

o modo de cumprimento de pena, o regime prisional inicial.

Na hipótese, ainda que acolhidos os embargos de divergência para afastar 

a majorante do art. 327, § 2º, do CP, em decorrência de recente julgamento do 
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Pleno Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a causa de aumento 

do art. 327, § 2º, do Código Penal pelo mero exercício do mandato parlamentar (Inq 

3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe-095 de 12.5.2016), não 

haveria refl exo, de forma imediata, na execução da pena, diante da existência 

de circunstâncias judiciais desfavoráveis para a manutenção do regime prisional 

semiaberto, as quais, em juízo perfunctório, não se mostram fl agrantemente 

inválidas.

De fato, a culpabilidade foi valorada negativamente em virtude do fato de 

o agravante ter utilizado de seus contatos políticos para obter indevidamente recursos 

públicos, inclusive fazendo campanha política através de ‘ajuda’ dada a eleitores 

com recursos públicos, benefi ciando-se do esquema, montado pelo Governador do 

Estado de Roraima, além de exercer a coordenação das atividades do grupo de 

réus da presente Ação Penal (fl . 7.054). Já as consequências foram consideradas 

extremamente danosas, em face do vulto dos recursos desviados (fl . 7.055).

Desse modo, à mingua de manifesta ilegalidade no acórdão embargado, 

mantenho a decisão que deferiu a execução provisória da pena.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de agravo regimental 

interposto por Jalser Renier Padilha contra decisão proferida pelo Relator no 

sentido de deferir requerimento formulado pelo Ministério Público Federal 

para determinar “o imediato recolhimento do embargante à prisão, delegando-

se ao Tribunal local a execução dos atos, a quem caberá a expedição de mandado 

de prisão e guia de recolhimento provisório” (e-STJ fl s. 7.556/7.557).

Em suas razões (e-STJ fl s. 7.566/7.578), o agravante defende a plausibilidade 

jurídica das teses sustentadas nos embargos de divergência, insurgindo-se contra 

a determinação da execução provisória da pena. Afi rma que esta “no exercício 

de mandato parlamentar, decorrendo dessa particular circunstância um plexo de 

prerrogativas de caráter político-institucional, estabelecidas pela Constituição 

Federal em defesa da independência do Poder Legislativo e dos que o integram 

(e-STJ fl . 7.573)”. Aduz que a imunidade formal estabelecida na Constituição 

Federal somente permite a prisão provisória de Deputado Estadual na hipótese 

de fl agrância em crime inafi ançável, circunstância não verifi cada na espécie.

O eminente Ministro Nefi  Cordeiro, nesta assentada, proferiu voto no 

sentido de negar provimento ao agravo regimental.
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Entretanto, peço vênia ao Relator para divergir.

É indiscutível que até 2009 havia orientação jurisprudencial no sentido 

da possibilidade da execução provisória da pena, ou seja, antes do trânsito em 

julgado da condenação.

Entretanto, a partir do julgamento do HC 84.078/MG (Pleno, Rel. 

Ministro Eros Grau, j. 5.2.2009, DJe 25.2.2010), o Supremo Tribunal Federal 

passou a entender que o princípio da presunção de inocência obsta a imposição 

de prisão antes do trânsito em julgado da condenação se inexistentes motivos de 

ordem cautelar para embasá-la.

Esse entendimento perdurou até o julgamento do HC 126.292/SP (Pleno, 

Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.5.2016), oportunidade em que a Suprema 

Corte retomou a sua anterior jurisprudência, assentando que “a execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda 

que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII 

da Constituição Federal”.

Esse novo entendimento embasou a decisão ora agravada, proferida 

pelo eminente Ministro Nefi  Cordeiro, que determinou a imediata prisão do 

agravante, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação.

Entretanto, a prisão do agravante envolve duas questões peculiares, 

que merecem especial análise. A primeira diz respeito ao fato de que a sua 

condenação decorre de ação penal originária do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região e, portanto, não teria passado pelo crivo do duplo grau de jurisdição. A 

segunda refere-se ao fato de o agravante ser Deputado do Estado de Roraima, 

com prerrogativas próprias do cargo parlamentar.

No que toca ao primeiro aspecto, a Corte Especial do Superior Tribunal 

de Justiça fi rmou entendimento no sentido de que “o exaurimento da cognição 

de matéria fática é o balizador determinante a autorizar a execução provisória 

da pena” (QO na APn 675/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 26.4.2016). 

Segue a ementa do referido acórdão:

Penal e Processual Penal. Questão de ordem. Ação penal originária. 

Desembargador. Tribunal de Justiça. Acórdão condenatório. Embargos 

declaratórios. Rejeitados. Exaurimento da cognição de matéria fática. Possibilidade 

de expedição imediata de mandado de prisão em face do réu.

1. Com fundamento na alteração de entendimento do STF, preconizada no 

julgamento do HC 126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, o exaurimento 
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da cognição de matéria fática é o balizador determinante a autorizar a execução 

provisória da pena.

2. Verifi cado o transcurso do prazo para recurso relativo à matéria de fato, 

após a publicação do acórdão condenatório, opera-se o exaurimento da cognição 

fática.

3. Na hipótese, o acórdão condenatório foi publicado em 2.2.2016, tendo sido 

rejeitados os embargos declaratórios na sessão de julgamento do dia 2.3.2016, da 

Corte Especial.

4. É possível iniciar-se o cumprimento da pena, pendente o trânsito em 

julgado, porque eventual recurso de natureza extraordinária não é dotado de 

efeito suspensivo. Determinada a expedição, incontinenti, do mandado de prisão 

e da guia de cumprimento provisório da pena.

No mesmo sentido, segue julgado da Sexta Turma desta Corte Superior:

Recurso especial. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Fraude 

ao caráter competitivo e corrupção passiva. Atipicidade. Não ocorrência. 

Objetivo de prequestionamento de matéria constitucional. Impossibilidade. 

Pedido do Ministério Público para início da execução provisória. Presunção de 

não culpabilidade. Marco defi nidor. Réu condenado pelo Tribunal de origem. 

Prerrogativa de função. Recurso especial já analisado. Ausência de efeito 

suspensivo. Novas diretrizes do STF. Possibilidade.

[...]

4. A decisão proferida pela composição plena do STF, no Habeas Corpus n. 

126.292-MG (ainda não publicado), indica que a mais elevada Corte do país, a 

quem a Lex Legis incumbe a nobre missão de “guarda da Constituição” (art. 102, 

caput, da CF), sufragou pensamento afi nado ao de Gustavo Zagrebelsky - juiz 

que já presidiu a Corte Constitucional da Itália -, para quem o direito é disciplina 

prática, necessariamente ancorada na realidade. Deveras, em diversos pontos 

dos votos dos eminentes juízes que participaram da sessão ocorrida em 17 de 

fevereiro próximo passado, assinalou-se a gravidade do quadro de “desarrumação” 

do sistema punitivo brasileiro, máxime por permitir a perene postergação do juízo 

defi nitivo de condenação, mercê do manejo de inúmeros recursos previstos na 

legislação processual penal.

5. Sob tal perspectiva é possível assimilar o novo posicionamento da Suprema 

Corte, forte na necessidade de se empreender, na interpretação e aplicação 

de qualquer norma jurídica que interfi ra com a liberdade, uma visão também 

objetiva dos direitos fundamentais, a qual não somente legitima eventuais e 

necessárias restrições às liberdades públicas do indivíduo, em nome de um 

interesse comunitário prevalente, mas também a própria limitação do conteúdo e 

do alcance dos direitos fundamentais - preservando-se, evidentemente, o núcleo 
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essencial de cada direito - que passam a ter, como contraponto, correspondentes 

deveres fundamentais.

6. O aresto proferido pelo STF sinaliza que o recurso especial, tal como o 

recurso extraordinário, por ser desprovido de efeito suspensivo, não obsta o 

início da execução provisória da pena, sem que isso importe em malferimento ao 

princípio da não culpabilidade. Trata-se de importante precedente que realinha a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com o entendimento prevalecente 

até fevereiro de 2009, momento em que, por sete votos a quatro, aquela 

Corte havia decidiu que um acusado só poderia ser preso depois de sentença 

condenatória transitada em julgado (HC n. 84.078/MG, DJ 26.2.2010). Em verdade, 

a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância, quando se 

esgota a análise dos fatos e das provas, é coerente com praticamente todos os 

tratados e convenções internacionais que versam direitos humanos.

7. Isso não signifi ca afastar do julgador, dentro de seu inerente poder geral de 

cautela, a possibilidade de excepcionalmente atribuir, no exercício da jurisdição 

extraordinária, efeito suspensivo ao REsp ou RE e, com isso, obstar o início da 

execução provisória da pena. Tal seria possível, por exemplo, em situações 

nas quais estivesse caracterizada a verossimilhança das alegações deduzidas 

na impugnação extrema, de modo que se pudesse constatar, à vol d’oiseau, a 

manifesta contrariedade do acórdão com a jurisprudência consolidada da Corte a 

quem se destina a impugnação.

8. Todavia, no caso dos autos, o embargante foi condenado, por fatos ocorridos 

há quase dez anos, pelo crime de fraude ao caráter competitivo da licitação e por 

corrupção passiva. O recurso especial interposto pela defesa foi analisado com 

profundidade e, ao fi m e ao cabo, manteve o decisum proferido pelo Tribunal de 

origem. Os embargos de declaração em nada integraram o acórdão, impondo 

ressaltar que a demora na tramitação de todo o processo, desde a origem até o 

julgamento por esta Corte, já resultou em benefício para o embargante, dado 

o reconhecimento de causa extintiva da punibilidade (prescrição da pretensão 

punitiva apenas com relação ao crime de quadrilha).

9. Nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamento do sistema de justiça 

criminal resulta da não vinculação de magistrados à clara divisão de competências 

entre os diversos órgãos judiciários, com base na qual cabe ao Superior Tribunal 

de Justiça a interpretação do direito federal e ao Supremo Tribunal Federal a 

interpretação da Constituição da República.

10. Embargos de declaração rejeitados. Acolhido o pedido do Ministério 

Público Federal e determinando a expedição de mandado de prisão, com envio 

de cópia dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - 

juízo da condenação - para que encaminhe guia de recolhimento provisória ao 

juízo da VEC, para efetivo início da execução provisória das penas impostas ao 

recorrente. (EDcl no REsp 1.484.415/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 

14.4.2016).
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Portanto, afi gura-se possível que esta Corte, em sede de embargos de 

divergência em recurso especial, determine a prisão de réu condenado em ação 

penal originária de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal.

Não obstante, entendo que o fato de o agravante ser membro da Assembléia 

Legislativa do Estado de Roraima impede que a execução da pena seja iniciada 

antes do trânsito em julgado da condenação.

Com efeito, prescreve o § 2º do art. 53 da Constituição da República:

Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não 

poderão ser presos, salvo em fl agrante de crime inafi ançável. Nesse caso, os autos 

serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo 

voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

A imunidade formal prevista na norma supra, dentre outras prerrogativas, 

estende-se aos Deputados Estaduais e Distritais, conforme o § 1º do art. 27 e o 

§ 3º do art. 32, ambos da Constituição Federal, in verbis:

Art. 27, § 1º. Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, 

aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, 

inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, 

impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Art. 32, § 3º. Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o 

disposto no art. 27.

As normas supra representam inovação trazida pela Constituição Federal 

de 1998, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle 

difuso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 456.679/DF (Rel. Ministro 

Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2006), assentou o seguinte:

Com o advento da Constituição de 1988 (art. 27, § 1º), que tornou aplicáveis, 

sem restrições, aos membros das Assembléias Legislativas dos Estados e do 

Distrito Federal, as normas sobre imunidades parlamentares dos integrantes 

do Congresso Nacional, fi cou superada a tese da Súmula 3/STF (“A imunidade 

concedida a Deputados Estaduais é restrita à Justiça do Estado”), que tem 

por suporte necessário que o reconhecimento aos deputados estaduais das 

imunidades dos congressistas não derivava necessariamente da Constituição 

Federal, mas decorreria de decisão autônoma do constituinte local.

Dessa forma, resulta inquestionável que a imunidade formal, prevista no § 

2º do art. 53 e dirigida aos Senadores e Deputados Federais, aplica-se também 

aos Deputados Estaduais e Distritais.
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Nessa esteira, entendo que a prisão de parlamentar federal, estadual ou 

distrital somente é possível na hipótese de fragrância na prática de crime 

inafi ançável (art. 53, § 2º c/c 27, § 1º, da CF) ou em decorrência de condenação 

defi nitiva, a qual importa em perda do cargo (art. 55, inciso VI, da CF).

Com efeito, a imunidade formal dos parlamentares tem por escopo garantir 

a sua independência no exercício do mandato representativo, enquanto vigente, 

conferindo máxima efetividade ao princípio da separação dos poderes e ao 

princípio federativo, razão pela qual a prisão dessas pessoas, impondo obstáculo 

ao exercício do seu múnus público, somente é possível antes do trânsito em 

julgado da condenação na estrita hipótese ressalvada no § 2º do art. 53 da 

Constituição da República, ou seja, no caso de prisão em fl agrante pela prática 

de crime inafi ançável.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fi rmada no 

julgamento do Inq 510/DF (Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 

19.4.1991), cuja ementa segue transcrita (grifei):

Inquérito. Crime contra a honra. Senador da Republica. Imunidade parlamentar 

material. Constituição Federal de 1988. Evolução do constitucionalismo 

brasileiro. Aspectos do instituto da imunidade parlamentar. Inviolabilidade e 

improcessabilidade. “Freedom from arrest”. Discurso parlamentar. Irrelevância do 

local em que proferido. Incidência da tutela constitucional. Pedido de arquivamento 

do Chefe do Ministério Público. Irrecusabilidade. Monopólio constitucional da ação 

penal pública. Inquérito arquivado. - O instituto da imunidade parlamentar atua, 

no contexto normativo delineado por nossa Constituição, como condição e 

garantia de independência do Poder Legislativo, seu real destinatário, em face 

dos outros poderes do Estado. Estende-se ao congressista, embora não constitua 

uma prerrogativa de ordem subjetiva deste. Trata-se de prerrogativa de caráter 

institucional, inerente ao Poder Legislativo, que só e conferida ao parlamentar 

ratione muneris, em função do cargo e do mandato que exerce. E por essa razão 

que não se reconhece ao congressista, em tema de imunidade parlamentar, 

a faculdade de a ela renunciar. Trata-se de garantia institucional deferida ao 

Congresso Nacional. O congressista, isoladamente considerado, não tem, sobre 

ela, qualquer poder de disposição. - O exercício do mandato parlamentar recebeu 

expressiva tutela jurídica da ordem normativa formalmente consubstanciada 

na Constituição Federal de 1988. Dentre as prerrogativas de caráter político-

institucional que inerem ao Poder Legislativo e aos que o integram, emerge, 

com inquestionável relevo jurídico, o instituto da imunidade parlamentar, que 

se projeta em duas dimensões: a primeira, de ordem material, a consagrar a 

inviolabilidade dos membros do congresso Nacional, por suas opiniões, 

palavras e votos (imunidade parlamentar material), e a segunda, de caráter 

formal (imunidade parlamentar formal), a gerar, de um lado, a improcessabilidade 
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dos parlamentares, que só poderão ser submetidos a procedimentos penais 

acusatórios mediante previa licença de suas Casas, e, de outro, o estado de relativa 

incoercibilidade pessoal dos congressistas (freedom from arrest), que só poderão 

sofrer prisão provisoria ou cautelar numa única e singular hipótese: situação de 

fl agrância em crime inafi ançável. - Dentro do contexto normativo delineado pela 

Constituição, a garantia jurídico-institucional da imunidade parlamentar formal não 

obsta, observado o “due process of law”, a execução de penas privativas da liberdade 

definitivamente impostas ao membro do Congresso Nacional. Precedentes: RTJ 

70/607. - A imunidade parlamentar material só protege o congressista nos 

atos, palavras, opinioes e votos proferidos no exercício do ofi cio congressual. 

São passiveis dessa tutela jurídico-constitucional apenas os comportamentos 

parlamentares cuja pratica seja imputavel ao exercício do mandato legislativo. 

A garantia da imunidade material estende-se ao desempenho das funções de 

representante do Poder Legislativo, qualquer que seja o âmbito, parlamentar 

ou extraparlamentar, dessa atuação, desde que exercida ratione muneris. - O 

monopólio da ação penal pública, incondicionada ou condicionada, pertence 

ao Ministério Público. Trata-se de função institucional que lhe foi deferida, com 

exclusividade, pela Constituição Federal de 1988. É incontrastável o poder 

jurídico-processual do Chefe do Ministério Público que requer, na condição 

de dominus litis, o arquivamento judicial de qualquer inquérito ou peca de 

informação. Inexistindo, a critério do Procurador-Geral elementos que justifi quem 

o oferecimento de denuncia, não pode o Tribunal, ante a declarada ausência de 

formação da opinio delicti, contrariar o pedido de arquivamento deduzido pelo 

Chefe do Ministério Público. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Esse entendimento foi reafi rmado no voto do eminente Ministro Celso de 

Mello, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 456.679/DF (Rel. Ministro 

Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2006), ao asseverar que, dentre as 

várias prerrogativas previstas na Carta Política, ao parlamentar é assegurado 

“um ‘estado de relativa incoercibilidade pessoal (...) (freedom from arrest)’, pois 

‘só poderão sofrer prisão provisória ou cautelar numa única e singular hipótese: 

situação de fragrância em crime inafi ançável’ (RTJ 135/509-510, Rel. Min. Celso 

de Mello)”.

Ressalta-se, por oportuno, que tais julgados foram proferidos ao tempo 

em que o Supremo Tribunal Federal admitia a mitigação do princípio da 

não culpabilidade (art. 5º, inciso LVII, CF), de forma que o resgate desse 

entendimento, consubstanciado no recente julgamento do HC 126.292/SP 

(Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.5.2016), não permite a execução 

antecipada da pena dos parlamentares, sejam eles federais, estaduais ou distritais.

Em outras palavras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

não admite a execução provisória da pena aplicada aos parlamentares, ainda 
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que mitigado o princípio da presunção de inocência, como regra, no caso de 

condenação confi rmada em segundo grau de jurisdição.

Para reforçar tal interpretação, vale a pena recordar que, para a perda do 

mandato do parlamentar, nas circunstâncias como a dos autos, o STF exige 

também o trânsito em julgado da sentença condenatória. Logo, não se pode, 

por via refl exa, provocar a antecipação da perda do mandato do agravante, com 

a execução provisória da pena privativa de liberdade imposta pelas instâncias 

ordinárias. A propósito, confi ra-se:

Ação penal originária. Preliminares rejeitadas, salvo a de cerceamento de 

defesa pela não intimação de advogado constituído. Anulação do processo em 

relação ao réu Carlos Alberto Quaglia, a partir da defesa prévia. Consequente 

prejudicialidade da preliminar de cerceamento de defesa pela não inquirição de 

testemunhas arroladas pela defesa. (...)

Perda do mandato eletivo. Competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência 

de violação do princípio da separação de poderes e funções. Exercício da função 

jurisdicional. Condenação dos réus detentores de mandato eletivo pela prática de 

crimes contra a administração pública. Pena aplicada nos termos estabelecidos 

na legislação penal pertinente. 1. O Supremo Tribunal Federal recebeu do Poder 

Constituinte originário a competência para processar e julgar os parlamentares 

federais acusados da prática de infrações penais comuns. Como consequência, é 

ao Supremo Tribunal Federal que compete a aplicação das penas cominadas em 

lei, em caso de condenação. A perda do mandato eletivo é uma pena acessória 

da pena principal (privativa de liberdade ou restritiva de direitos), e deve ser 

decretada pelo órgão que exerce a função jurisdicional, como um dos efeitos da 

condenação, quando presentes os requisitos legais para tanto. 2. Diferentemente 

da Carta outorgada de 1969, nos termos da qual as hipóteses de perda ou 

suspensão de direitos políticos deveriam ser disciplinadas por Lei Complementar 

(art. 149, § 3º), o que atribuía eficácia contida ao mencionado dispositivo 

constitucional, a atual Constituição estabeleceu os casos de perda ou suspensão 

dos direitos políticos em norma de efi cácia plena (art. 15, III). Em consequência, 

o condenado criminalmente, por decisão transitada em julgado, tem seus direitos 

políticos suspensos pelo tempo que durarem os efeitos da condenação. 3. A previsão 

contida no artigo 92, I e II, do Código Penal, é refl exo direto do disposto no art. 

15, III, da Constituição Federal. Assim, uma vez condenado criminalmente um 

réu detentor de mandato eletivo, caberá ao Poder Judiciário decidir, em defi nitivo, 

sobre a perda do mandato. Não cabe ao Poder Legislativo deliberar sobre aspectos 

de decisão condenatória criminal, emanada do Poder Judiciário, proferida em 

detrimento de membro do Congresso Nacional. A Constituição não submete a 

decisão do Poder Judiciário à complementação por ato de qualquer outro órgão 

ou Poder da República. Não há sentença jurisdicional cuja legitimidade ou efi cácia 
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esteja condicionada à aprovação pelos órgãos do Poder Político. A sentença 

condenatória não é a revelação do parecer de umas das projeções do poder 

estatal, mas a manifestação integral e completa da instância constitucionalmente 

competente para sancionar, em caráter defi nitivo, as ações típicas, antijurídicas e 

culpáveis. Entendimento que se extrai do artigo 15, III, combinado com o artigo 

55, IV, § 3º, ambos da Constituição da República. Afastada a incidência do § 2º do 

art. 55 da Lei Maior, quando a perda do mandato parlamentar for decretada pelo 

Poder Judiciário, como um dos efeitos da condenação criminal transitada em julgado. 

Ao Poder Legislativo cabe, apenas, dar fi el execução à decisão da Justiça e declarar 

a perda do mandato, na forma preconizada na decisão jurisdicional. 4. Repugna à 

nossa Constituição o exercício do mandato parlamentar quando recaia, sobre o 

seu titular, a reprovação penal defi nitiva do Estado, suspendendo-lhe o exercício de 

direitos políticos e decretando-lhe a perda do mandato eletivo. A perda dos direitos 

políticos é “consequência da existência da coisa julgada”. Consequentemente, 

não cabe ao Poder Legislativo “outra conduta senão a declaração da extinção 

do mandato” (RE 225.019, Rel. Min. Nelson Jobim). Conclusão de ordem ética 

consolidada a partir de precedentes do Supremo Tribunal Federal e extraída 

da Constituição Federal e das leis que regem o exercício do poder político-

representativo, a conferir encadeamento lógico e substância material à decisão 

no sentido da decretação da perda do mandato eletivo. Conclusão que também 

se constrói a partir da lógica sistemática da Constituição, que enuncia a cidadania, 

a capacidade para o exercício de direitos políticos e o preenchimento pleno das 

condições de elegibilidade como pressupostos sucessivos para a participação 

completa na formação da vontade e na condução da vida política do Estado. 5. 

No caso, os réus parlamentares foram condenados pela prática, entre outros, de 

crimes contra a Administração Pública. Conduta juridicamente incompatível com 

os deveres inerentes ao cargo. Circunstâncias que impõem a perda do mandato 

como medida adequada, necessária e proporcional. 6. Decretada a suspensão 

dos direitos políticos de todos os réus, nos termos do art. 15, III, da Constituição 

Federal. Unânime. 7. Decretada, por maioria, a perda dos mandatos dos réus 

titulares de mandato eletivo. (AP 470, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal 

Pleno, julgado em 17.12.2012, Acórdão Eletrônico DJe-074 divulg 19.4.2013 

public 22.4.2013 RTJ vol-00225-01 pp-00011).

Ementa: Questão de ordem na ação penal. Constitucional. Perda de mandato 

parlamentar. Suspensão e perda dos direitos políticos. 1. A perda do mandato 

parlamentar, no caso em pauta, deriva do preceito constitucional que impõe a 

suspensão ou a cassação dos direitos políticos. 2. Questão de ordem resolvida no 

sentido de que, determinada a suspensão dos direitos políticos, a suspensão ou a 

perda do cargo são medidas decorrentes do julgado e imediatamente exequíveis 

após o trânsito em julgado da condenação criminal, sendo desimportante para a 

conclusão o exercício ou não de cargo eletivo no momento do julgamento. (AP 

396 QO, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2013, 

Acordão Eletrônico DJe-196 divulg 3.10.2013 public 4.10.2013).
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Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, Ministro Nefi  Cordeiro, 

para dar provimento ao agravo regimental e, em consequência, determinar o 

recolhimento do mandado de prisão e da respectiva carta de guia, expedidos 

contra o agravante. Indefi ro, pois, o pleito ministerial de execução provisória da 

pena ofertado.

É o voto.

VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Senhor Presidente, estava tendente a 

acompanhar o voto do eminente Ministro Nefi Cordeiro, até porque o 

argumento mais forte do memorial que me foi distribuído era a invocação do 

art. 36, VI, da Constituição. Entretanto, esse dispositivo não trata de prisão, mas 

de perda de mandato.

Os outros argumentos do memorial, muitos deles baseados em precedentes 

de ambas as Turmas desta Seção, são anteriores à mudança de orientação do 

Supremo Tribunal Federal.

Mas o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca trouxe um critério diferente, 

ou seja, ver como o Supremo Tribunal Federal tratava deste tema ao tempo em 

que como agora admitia a execução provisória das penas. Esse me parece ser um 

critério muito interessante, porque foi o critério que acolhi na Quinta Turma 

quando recebi pleitos de execução provisória de penas restritivas de direitos. Fui 

ver como o Supremo Tribunal Federal tratava do tema ao tempo em que, como 

agora, admitia a execução provisória das penas, e ele não admitia a execução 

provisória das penas restritivas de direitos. Então, se naquele tempo a orientação 

do Supremo Tribunal Federal era a de não admitir a execução provisória de prisão 

dos detentores de mandato parlamentar, acho que esse é um critério razoável 

para que sigamos agora que o Supremo Tribunal Federal voltou à sua anterior 

orientação no que tange à execução provisória das penas privativas de liberdade.

Nesse sentido, com todas as vênias ao Ministro Nefi  Cordeiro, acompanho 

a divergência aberta pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Senhor Presidente, peço vênia à 

divergência para acompanhar o voto do eminente Relator, por entender que não 

há, no caso concreto, ilegalidade a sanar, mesmo de ofício.



Jurisprudência da TERCEIRA SEÇÃO

RSTJ, a. 29, (245): 649-711, janeiro/março 2017 671

Debate-se, na espécie, a possibilidade ou não de um parlamentar, no 

exercício de seu mandato, vir a ser preso e a iniciar, forçosamente, a execução de 

sanção criminal.

Vale repisar que, por construção do direito consuetudinário inglês, 

concebeu-se o privilégio da incoercibilidade pessoal ou inarrestabilidade do 

parlamentar (freedom from arrest), que hoje, tanto nos Estados Unidos quanto 

na Inglaterra, não tem a amplitude conferida a tal garantia no passado. É 

apenas um registro para que se diminua, talvez, o alcance que se pretendeu dar 

no Direito brasileiro a este privilégio – privilégio no sentido jurídico e não na 

acepção popular.

Entendo que a Constituição, ao fazer a distinção entre a liberdade de 

pensamento ou de discurso, o freedom of speach, e a liberdade contra prisões, o 

freedom from arrest, apenas diz respeito à prisão de natureza cautelar, decretada 

no curso de uma investigação ou de um processo. Tanto é que a Constituição 

fala que o parlamentar não poderá ser preso, salvo em caso de fl agrante delito de 

crime inafi ançável.

Esse acórdão referido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que 

muito gentilmente me cedeu agora para leitura de sua íntegra, e que poderia 

talvez me levar a uma compreensão diversa, na verdade, segundo pude perceber, 

não desabona a compreensão da maioria até aqui formada, porque ali se tratou 

de um inquérito policial, Inquérito n. 510, julgado em 1991, em que se discutia 

a imunidade material do parlamentar, porque se tratava de um crime contra 

a honra, tendo havido, no corpo do voto, uma breve referência à imunidade 

processual.

E a contraposição que se fez no corpo do acórdão foi meramente, diria eu, 

um obiter dictum, para apenas mencionar que a proibição de prisão durante o 

mandato parlamentar não afastaria, como dito, a possibilidade de o parlamentar 

sujeito à condenação defi nitiva vir a ser preso. Então, esta expressão que se 

utilizou naquele voto, “possibilidade de ser preso em razão de condenação 

defi nitiva”, não me parece, salvo melhor juízo, que tivesse como mira a distinção 

que se poderia fazer entre a execução provisória e execução defi nitiva.

Na verdade, a contraposição que se fez foi entre a execução defi nitiva e a 

prisão de natureza cautelar, não se podendo, com a máxima vênia, afi rmar que 

o precedente em aperço tenha afastado a possibilidade de execução provisória 

da pena - na forma que se admitia à época, antes da mudança jurisprudencial 

ocorrida em 2009 - para um parlamentar.
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Como a Constituição não faz esse distinguishing entre o parlamentar e 

outro cidadão que não detém este cargo, para, na nova compreensão do Supremo 

Tribunal Federal, permitir ou não a execução provisória da pena, creio que não 

há ilegalidade a sanar. Poderíamos até cogitar de uma ordem de ofício, numa 

eventualidade, ou a suspensão da execução, se houvesse plausibilidade do direito 

numa perspectiva de mudança substancial da pena de tal modo que pudesse, 

diminuindo-a sensivelmente, alterar o seu regime inicial de cumprimento.

Porém, o Ministro Relator salienta que foram reconhecidas circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, de modo que, mesmo com a redução da pena por conta 

da não consideração de uma causa de aumento de pena, ainda assim a pena 

ensejaria o mesmo regime prisional.

Com essas considerações e com a vênia dos eminentes Pares que divergiram 

do Relator, acompanho na íntegra o voto do Senhor Ministro Relator.

RECLAMAÇÃO N. 32.015-RN (2016/0175844-0)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Reclamante: Salvador Santos

Advogado: Lucas Clemente de Brito Pereira e outro(s) - PB014300

Reclamado: Juiz Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio 

Grande do Norte

Interes.: Ministério Público Federal

EMENTA

Reclamação. Acórdão que determina a redução da pena-base de 

duas condenações relativas ao art. 89 da Lei n. 8.666/1993 e o juízo 

de origem diminui apenas uma. Descumprimento do julgado. Pedido 

procedente.

1. No caso, analisando o voto condutor do acórdão proferido 

no RHC 62.885/PE, bem como as respectivas notas taquigráfi cas, 

verifi ca-se, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, que o 
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reclamante foi benefi ciado com a redução de ambas as penas-base 

relativas ao crime tipifi cado no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, tanto 

pela aquisição de próteses dentárias, armações oculares e lentes sem 

licitação, quanto pela contratação irregular da Unimed Caicó.

2. Assim, impõe-se seja determinado ao juízo de origem que 

proceda à adequação da pena relativa à condenação pela contratação 

da Unimed sem licitação.

3. Pedido procedente.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: A 

Terceira Seção, por unanimidade, julgou procedente a reclamação, nos termos 

do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Rogerio 

Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, 

Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com a 

Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF), 9 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 16.11.2016

RELATÓRIO

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

ajuizada por Salvador Santos, com fundamento no art. 105, inciso I, alínea “f ”, 

da Constituição Federal, e 187 e seguintes do RISTJ, alegando descumprimento 

do julgado proferido pela Quinta Turma deste Tribunal, nos autos do RHC 

62.885/PE, de relatoria do Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador 

Convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - cuja ementa está assim 

redigida:

Penal e Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Art. 89 da Lei n. 

8.666/1993. Dano ao erário caracterizado. Inviabilidade do revolvimento de 
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provas para verifi cação do dolo específi co que, de resto, encontra-se evidenciado. 

Absolvição quanto ao delito do art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967 que não infl ui 

na confi guração do delito previsto na Lei de Licitações. Aumento desproporcional 

da pena base.

1. As aquisições de próteses dentárias pelo recorrente, na qualidade de 

secretário municipal de saúde, sem licitação, não trouxeram qualquer benefício à 

população, o que evidencia o dano ao erário.

2. Desinfl uência da absolvição quanto ao crime de responsabilidade.

3. Análise fundamentada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal.

4. Desproporcionalidade no aumento da pena base.

5. Provimento parcial do recurso para redimensionamento da pena.

Narra a inicial que o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio 

Grande do Norte proferiu decisão reconhecendo a redução apenas em relação 

a uma das penas, determinando a execução da outra em montante maior que o 

fi xado por esta Corte.

Pleiteia, “para evitar dano irreparável (execução da pena em montante 

superior ao fi xado pelo STJ), a suspensão da decisão atacada”.

No mérito, requer a procedência do pedido reduzindo-se as duas penas 

para o montante de quatro anos cada, assegurando-se o cumprimento de ambas 

em regime aberto.

Solicitadas informações, enviou o juízo reclamado o ofício de fl s. 61/68, 

no qual esclarece que o julgamento proferido no RHC 62.885/PE diz respeito 

à conduta relativa à aquisição de próteses dentárias sem licitação, não havendo 

decisão no tocante à pena aplicada à conduta delitiva consistente na contratação 

da Unimed sem a realização de procedimento licitatório. Em assim sendo, 

concluiu o magistrado:

Logo, com fulcro no que restou decidido pelo STJ no Recurso acima referido, as 

sanções aplicadas ao réu Salvador Santos, após referida alteração, permaneceram 

da seguinte forma:

a) Aquisição de próteses dentárias, lentes e armações oculares sem licitação: 

04 (quatro) anos de detenção e 26,66 dias-multa (art. 89 da Lei n. 8.666/1993):

b) Contratação da UNIMED/Caicó sem licitação e recebimento irregular de 

consultas médicas: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de detenção e multa no 

montante de 4% dos valores repassados à UNIMED (art. 89 da Lei n. 8.666/1993).
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Em sendo assim, após manifestação do representante do Ministério Público, 

este Juízo, analisando as alegações trazidas pela Defesa do reclamante no que se 

refere à prescrição retroativa dos crimes remanescentes em razão da diminuição 

de uma das penas ao patamar de 4 (quatro) anos de detenção, reconheceu a 

incidência da referida prescrição, declarando extinta a punibilidade do réu com 

relação ao delito consistente na aquisição das próteses dentárias em desacordo 

com a Lei de Licitações, tudo conforme o acórdão desse Egrégio Tribunal.

Feitos tais esclarecimentos, o que se constata, portanto, é a não veracidade 

da afirmação do reclamante, porquanto este Juízo, ao contrário do que fora 

sustentado pelo advogado do reclamante Salvador Santos, reconheceu a reforma 

de uma das penas aplicadas para o crime já exposto (aquisição de próteses 

dentárias sem licitação), mantendo, no entanto, a condenação remanescente 

(relativa ao crime de contratação da UNIMED sem realização do procedimento 

licitatório), haja vista que, conforme pormenorizadamente explicitado acima, ao 

menos até o momento, este último crime não foi objeto de discussão nos autos 

do Habeas Corpus n. 62.855/PE, estando ainda este em trâmite regular na Quinta 

Turma desse Egrégio Tribunal.

Acrescento, por fim, que os autos se encontram atualmente em fase de 

expedição da guia de execução provisória das penas remanescentes.

Às fl s. 79/91, junta o reclamante as notas taquigráfi cas do julgamento 

proferido no RHC 62.885/PE a fim de comprovar que a pena relativa à 

contratação, sem licitação, da Unimed, também foi reduzida.

Indeferida a liminar, manifestou-se o Ministério Público Federal pela 

improcedência desta reclamação (fl s. 110/111).

É o relatório.

VOTO

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

relatado, sustenta o reclamante que o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Rio Grande do Norte proferiu decisão aquém do decidido no RHC 62.885/

PE, reduzindo apenas uma das penas, sendo certo que a Quinta Turma deste 

Superior Tribunal de Justiça determinou a redução das duas sanções a ele 

impostas.

Com razão.

O voto condutor do aludido julgado, de relatoria do Ministro Lázaro 

Guimarães - Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região - está assim redigido:
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O dolo específi co no cometimento do delito do art. 89 da Lei de Licitações 

e o efetivo prejuízo ao erário nas compras de próteses dentárias sem licitação 

pelo ora recorrente resultam evidentes, o que fi cou constatado na auditoria do 

Ministério da Saúde, até porque, como acentuado na sentença, sequer foi possível 

identifi car se a população do município foi direta ou indiretamente benefi ciada 

pelas aquisições. A reforma parcial da sentença, no julgamento da apelação, 

quanto ao delito do art. 1º, II, do Decreto-Lei n. 201/1967 não elide a conclusão de 

dano ao erário, muito menos a confi guração do delito da Lei de Licitações.

No tocante à aplicação da pena, contudo, entendo caracterizada a 

desproporcionalidade. É certo que o juízo de primeiro grau e o acórdão 

encontram-se ajustados às exigências do art. 59, analisando detalhadamente as 

circunstâncias judiciais. A culpabilidade desfavorável decorreu da maneira como o 

agente exerceu o cargo de Secretário Municipal de Saúde, e não simplesmente de 

tal condição. A exasperação pelas conseqüências do crime também mereceram 

correta avaliação.

Há, contudo, desproporcionalidade no aumento da pena-base, estabelecida 

em quatro anos de reclusão com elevação de 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses 

de detenção. É que a pena abstratamente cominada é de 3 a 5 anos de detenção. 

Creio adequada a fi xação da pena-base em 3 anos de detenção, considerando-se as 

circunstâncias defi nidas na sentença, com aumento de 1/3, dada a regra do § 2º do 

art. 84 da Lei n. 8.666/1993, do que resulta a pena de 4 anos de detenção.

Adoto ainda o parecer da Dra. Maria Eliane Menezes de Farias para rechaçar 

o argumento de ilegalidade no afastamento da atenuante genérica do art. 65, 

II, do Código Penal e de ilegalidade no aumento de pena do art. 84, § 2º da Lei 

n. 8.666/1993, eis que o recorrente ocupava o cargo de Secretário Municipal de 

Saúde.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para redimensionar o 

aumento da pena-base pelo delito do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, de modo que 

a pena defi nitiva para esse crime passe a 4 (quatro) anos de detenção, mantida a 

multa fi xada em 4% dos valores repassados à UNIMED, com o que está assegurado 

o cumprimento das penas em regime aberto, dadas as condições favoráveis da 

primariedade, integração social e familiar do paciente.

É o voto. (destaquei)

A corroborar a alegação, vale conferir as notas taquigráfi cas juntadas aos 

autos pelo reclamante.

Com efeito, após a sustentação oral, na qual o causídico fi naliza afi rmando 

que “esses são os apelos que faço para absolver o paciente, na primeira 

condenação, e se não for o caso de absolver, que reduza as penas-base de ambas 

as condenações, para o mínimo legal de três anos, como foi fi xada para o prefeito 
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do município, e exclua a aplicação da majorante do art. 84, § 2º, da Lei de 

Licitações” (fl . 85), acentuou o relator:

Senhor Presidente, quero ressaltar inicialmente que o jovem advogado se 

houve muito bem na tribuna, e dá continuidade à atuação também brilhante 

do seu pai, Subprocurador-geral, Doutor Eitel Santiago, que desde lá da Quinta 

Região venho o acompanhando, desde sua atuação como Procurador da 

República na Paraíba, depois Procurador Regional e Subprocurador-geral; e 

agora, o seu fi lho, com pouca idade, mas muito conhecimento e eloqüência, vem 

realizar um bom trabalho na tribuna.

Senhor Presidente, o dolo específi co no cometimento do delito do art. 89 da 

Lei de Licitações e o efetivo prejuízo ao erário nas compras de próteses dentárias 

sem licitação pelo ora recorrente resultam evidentes. E isso fi cou constatado na 

auditoria do Ministério da Saúde, até porque como acentuado na sentença, sequer 

foi possível identifi car se a população do município foi direta ou indiretamente 

benefi ciada pelas aquisições. A reforma parcial da sentença, no julgamento da 

apelação, quanto ao delito do art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n. 2001/1967, não é 

lide à conclusão de dano ao erário, muito menos a confi guração do delito da Lei 

de Licitações.

No tocante à aplicação da pena, contudo, entendo caracterizada a 

desproporcionalidade. É certo que o juiz de primeiro grau e o acórdão 

encontram-se ajustados às exigências do art. 59, no aspecto formal, analisando 

detalhadamente as circunstâncias judiciais. A culpabilidade desfavorável decorreu 

da maneira como o agente exerceu o cargo de Secretário Municipal de Saúde, e 

não simplesmente de tal condição. A exasperação pelas conseqüências do crime 

também mereceram correta avaliação.

Há, contudo, repito, desproporcionalidade no aumento da pena-base estabelecida 

em quatro anos de reclusão, com elevação de um terço, totalizando cinco anos e 

quatro meses de detenção. É que a pena, abstratamente cominada, é de três a cinco 

anos de detenção. Creio adequada a fi xação da pena-base em três anos de detenção, 

considerando-se as circunstâncias defi nidas na sentença, com o aumento de um 

terço, dada a regra do § 2º do art. 84 da Lei n. 8.666/1993, do que resulta a pena de 

quatro anos de detenção. As penas-base, porque são dois delitos, duas fi guras.

Adoto, ainda, o parecer da Doutora Maria Eliane Menezes de Farias, para 

rechaçar o argumento de ilegalidade no afastamento da atenuante genérica do 

art. 65, II, do Código Penal, e de ilegalidade no aumento da pena do art. 84, § 2º, 

da Lei de Licitações, eis que o recorrente ocupava o cargo de Secretário Municipal 

de Saúde.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de habeas corpus para 

redimensionar o aumento da pena-base pelo delito do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, 

de modo que a pena defi nitiva para esse crime passe a quatro anos de detenção, 

mantida a multa fi xada em 4% dos valores repassados à Unimed, com o que está 

assegurado o cumprimento das penas em regime semiaberto.
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Como visto, ao proferir seu voto, o relator ressaltou que são dois os delitos 

cujas penas-base são diminuídas, ênfase, todavia, que não constou do voto 

publicado, é bem verdade.

De todo modo, cumpre registrar que o Regimento Interno deste Superior 

Tribunal de Justiça, no § 1º do art. 103, preconiza que: “Prevalecerão as notas 

taquigráfi cas, se o seu teor não coincidir com o do acórdão”.

Na sequência, verifi ca-se que o Ministro Felix Fischer acompanhou o 

relator, assim como o Ministro Jorge Mussi, que ponderou se não seria o caso 

de se fi xar o regime aberto. Então, o relator afi rmou que retifi caria seu voto para 

assegurar o cumprimento da pena em regime aberto. Os Ministros Reynaldo 

Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram de acordo com o relator.

Nesse contexto, resta evidente que o reclamante foi benefi ciado com a 

redução de ambas as penas-base relativas ao crime tipifi cado no art. 89 da Lei 

n. 8.666/1993, tanto pela aquisição de próteses dentárias, armações oculares e 

lentes sem licitação, quanto pela contratação irregular da Unimed Caicó.

Assim, impõe-se seja determinado ao juízo de origem que proceda à 

adequação da pena relativa à condenação pela contratação da Unimed sem 

licitação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar ao Juízo da 9ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que reduza a pena 

do reclamante relativa à contratação sem licitação da Unimed, nos termos do 

efetivamente decidido no RHC 62.885/PE.

Encaminhe-se cópia das notas taquigráficas do mencionado recurso 

ordinário ao juízo de origem.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 64.086-DF (2015/0234797-0)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Relator para o acórdão: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Recorrente: Krishnamon Alves dos Passos
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Advogado: Defensoria Pública do Distrito Federal

Recorrido: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Homicídio tentado. Réu foragido. 

Produção antecipada de provas. Testemunhas policiais. Art. 366 do 

CPP. Súmula 455 do STJ. Temperamento. Risco de perecimento da 

prova. Tempo e memória. Jurisdição penal e verdade. Afetação da 

matéria à Terceira Seção do STJ. Recurso não provido.

1. Desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação 

por edital, pode o Juiz, fundamentadamente, determinar a produção 

antecipada das provas consideradas urgentes, visando a justamente 

resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, comprometida com 

a busca da verdade, diante da possibilidade de perecimento da prova 

em razão do decurso do tempo.

2. Se, por um lado, a jurisdição penal tem o dever de evitar que 

o acusado seja processado e julgado à revelia, não pode, a seu turno, 

ter seus resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas 

que, pela natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática 

de crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos 

similares e o decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado 

exercitar seu jus puniendi de modo civilizado e efi caz, devendo as regras 

pertinentes ser lidas e interpretadas sob dúplice vertente – proteção do 

acusado e proteção da sociedade – sob pena de desequilibrarem-se os 

legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução penal. É dizer, 

repudia-se tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de liberdade 

individual (proibição de excesso), quanto a defi ciente proteção estatal 

de que são titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de 

proteção penal defi ciente).

3. A Lei n. 9.271/1996 – cujo objetivo maior foi o de corrigir 

a distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de 

permitir o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para 

serem pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal – 

buscou, todavia, evitar que a nova sistemática introduzida em nosso 

ordenamento engendrasse a total inefi cácia do futuro provimento 
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jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a 

norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), 

a saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas 

urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu. A oportuna 

produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo 

de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após 

o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, 

de difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do 

processo prejudique o encontro da verdade, em face da difi culdade 

de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça 

acusatória, ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelo réu.

4. Estudos recentes de Psicologia demonstram a ocorrência 

frequente do fenômeno psíquico denominado “falsa memória”, em 

razão do qual a pessoa verdadeiramente acredita que viveu determinado 

fato, frequentemente distorcido, porém, por interpretações subjetivas, 

convergência de outras memórias e por sugestões externas, de sorte a 

interferirem no processo de resgate dos fatos testemunhados.

5. Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa 

judicial, é justifi cável a antecipação da colheita da prova testemunhal 

com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira 

a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não 

comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a 

busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de 

alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, 

deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução dos fatos em caráter 

aproximativo.

6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento segundo 

o qual o simples argumento de que as testemunhas poderiam 

esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo não autoriza a 

produção antecipada de provas, sendo indispensável fundamentá-la 

concretamente, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal. 

É que, muito embora tal esquecimento seja passível de concretização, 

não poderia ser utilizado como mera conjectura, desvinculado de 

elementos objetivamente deduzidos. Razão de ser da Súmula 455, do 

STJ e necessidade de seu temperamento na hipótese retratada nos 

autos.
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7. A fundamentação da decisão que determina a produção 

antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de 

que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, 

pela natureza de sua atuação profi ssional, marcada pelo contato diário 

com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, 

devem ser ouvidas com a possível urgência.

8. No caso sob análise, o Juízo singular, ao antecipar a oitiva 

das testemunhas arroladas pela acusação, salientou que, por ser a 

testemunha policial, sua oitiva deve realizar-se com urgência, pois 

“... o atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente 

da segurança pública a inúmeras situações conflituosas com o 

ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma 

acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que 

ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sem que isso confi gure 

violação à garantia da ampla defesa do acusado...”.

9. A realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à 

defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor 

nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do 

processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas 

que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se 

indispensável, da prova produzida antecipadamente.

10. Recurso em Habeas Corpus, afetado à Terceira Seção, 

desprovido.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Terceira Seção, retomado o julgamento, após o voto-

vista do Sr. Ministro Jorge Mussi (declarou-se apto a votar), acompanhando 

a divergência, negando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por 

maioria, negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos termos do 

voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, que lavrará o acórdão. Vencidos os 

Srs. Ministros Nefi  Cordeiro (Relator), Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan 

Paciornik e Maria Th ereza de Assis Moura, que davam provimento ao recurso 

ordinário em habeas corpus. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Antônio Saldanha 
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Palheiro, Felix Fischer e Jorge Mussi votaram com o Sr. Ministro Rogério 

Schietti Cruz (Relator para acórdão). Vencidos os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro 

(Relator), Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Maria Th ereza de 

Assis Moura. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

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

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 9.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de recurso ordinário interposto 

por Krishnamon Alves dos Passos em face de acórdão da 2ª Turma Criminal 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, nos autos do 

Habeas Corpus n. 2015002016889-0, denegou a ordem.

Consta dos autos que o Paciente foi denunciado pela suposta prática 

do delito do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Não tendo 

sido localizado nos endereços conhecidos, o Réu foi citado por edital e não 

compareceu em juízo e nem constituiu advogado. O Juízo de primeiro grau 

decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, deferindo a produção 

antecipada de provas.

Irresignada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus perante o Tribunal 

a quo que, por sua vez, denegou a ordem (fl s. 198/207).

No presente writ, alega a Impetrante, em síntese, ausência de 

fundamentação concreta para a produção antecipada de provas, em ofensa ao 

enunciado da Súmula 455/STJ. Destaca a tentativa do acórdão recorrido de 

suprir a fundamentação defi ciente daquele decisum, atendo-se apenas à hipótese 

abstrata do precedente do STJ, sem mencionar qualquer elemento concreto dos autos 

(fl . 220).

Requer seja dado provimento ao presente recurso ordinário, para reforma o 

acórdão vergastado.

O Ministério Público Federal ofertou parecer, às fls. 246/249, pelo 

desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro (Relator): Na hipótese, pretende o impetrante 

a declaração de nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de 

provas.

Referida decisão, proferida pelo Juízo de 1ª instância, fundou-se nos 

seguintes aspectos (fl . 156):

Decreto a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na forma 

do art. 366 do CPP.

Muito embora o STJ tenha editado o Enunciado 455 da sua respectiva 

Súmula, restringindo as hipóteses de antecipação da prova, não há se negar 

existir entendimento pacífi co de que se a testemunha for policial, o juiz poderá 

autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso considerado prova 

urgente. Segundo tal posição, o atuar constante no combate à criminalidade 

expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações confl ituosas com o 

ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam 

se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela 

própria similitude dos fatos, sem que isso confi gure violação à garantia da ampla 

defesa do acusado, caso a defesa técnica repute necessária a repetição do seu 

depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal (STJ. 5ª Turma. RHC 

51.232-DF, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 2.10.2014 - Info 549).

Ante o exposto, determino a realização da antecipação de prova, mediante 

designação de data para audiência de instrução e julgamento, quando será 

procedida à oitiva das testemunhas (...).

Nomeio a Defensoria Pública para patrocínio do interesse do acusado.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim fundamentou 

a denegação do writ na origem (fl s. 198/207):

Processual Penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualifi cado. Produção 

antecipada de provas. Possibilidade de perecimento da prova testemunhal. 

Testemunhas policiais. Fundamentação concreta e idônea. Ordem denegada.

1. Demonstrada a possibilidade concreta de perecimento da prova, sobretudo 

por serem as testemunhas policiais, cuja própria atividade contribui para 

o esquecimento de fatos e das circunstâncias da infração penal, é cabível a 

produção antecipada de provas, uma vez que determinada com fundamentação 

concreta e idônea.

2. Há há que se falar em cerceamento de defesa, haja vista a possibilidade de 

reinquirição das testemunhas, bem como a realização de outras diligências que 
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entenda necessárias, em caso, de comparecimento em juízo do paciente, em 

obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Ordem denegada.

Sabe-se que o art. 366 do Código de Processo Penal autoriza a produção 

antecipada de provas consideradas urgentes, nos casos em que suspenso o 

processo, quando, após a citação por edital, o acusado não comparecer nem 

constituir advogado.

Ao examinar o tema, a em. Ministra Laurita Vaz, nos autos do HC 

141.808, ressaltou que o Juízo sentenciante deve conduzir o processo em busca da 

verdade real, e para salvaguardar tal obrigação é que medidas cautelares, como a 

antecipação da produção de provas, constitui-se importante instrumento para a 

concretização desse objetivo. Assinalou, no entanto, que a produção antecipada 

de provas está adstrita àquelas hipóteses consideradas de natureza urgente pelo 

Magistrado, consoante sua prudente avaliação, no caso concreto, embora não se 

preste como fundamentação para sua justifi cativa apenas a mera referência ao 

artigo de lei que a prevê; (...) (HC 141.808/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 21.2.2011).

No caso concreto, consta dos autos que a denúncia foi recebida em 

30.1.2015 (fl . 136) e a citação pela via editalícia (efetivada em 18.3.2015 - fl . 

152) decorreu da impossibilidade de citação pessoal do réu, por se encontrar 

em lugar incerto e não sabido. Denota-se da leitura dos trechos supratranscritos 

que a decisão que determinou a providência acautelatória, datada de 29.4.2015, 

fundou-se no decurso do tempo, em razão da condição de policial militar dos 

depoentes, os quais realizam diligências diárias.

Como se vê, o aresto impugnado encontra-se em dissonância com a 

Súmula 455 do STJ, segundo a qual a decisão que determina a produção antecipada 

de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a 

justifi cando unicamente o mero decurso do tempo.

Isso porque, consoante mencionado, para que se admita a produção 

antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP, exige-se a demonstração, 

com fundamento em dados concretos, da necessidade da medida excepcional, não sendo 

bastante a mera alegação abstrata de urgência e de decurso do tempo.

No caso, como bem se vê, é de se reconhecer a nulidade, porquanto 

imprescindível a fundamentação da decisão judicial, nos termos do art. 93, IX, 

da Constituição Federal:
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Processual Penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Produção 

antecipada de provas. Art. 366 do CPP. Oitiva de testemunhas. Urgência não 

demonstrada.

1. A doutrina e a jurisprudência admitem, excepcionalmente, o uso do 

Mandado de Segurança contra ato judicial, quando o mesmo é teratológico, 

manifestamente ilegal ou abusivo.

2. Segundo a jurisprudência consolidada nesta Corte, nos termos do que 

dispõe o art. 366 do CPP, poderá o magistrado determinar a produção antecipada 

de provas consideradas urgentes.

3. A simples afi rmação de que as testemunhas, por se tratarem de policiais civis, 

poderão se esquecer dos fatos, ser transferidos de comarca, ou até mesmo morrer em 

serviço, não justifi ca a produção antecipada de prova.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido.

(RMS 20.641/PR, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9.6.2015, 

DJe 30.6.2015).

Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Denunciação caluniosa. 

Réu não localizado. Suspensão do processo e do lapso prescricional. Produção 

antecipada de prova oral. Mero decurso do tempo. Justificativa insuficiente. 

Demonstração concreta da necessidade. Imprescindibilidade. Súmula 455/STJ. 

Recurso provido.

1. Nos termos do entendimento pacífi co desta Corte, cristalizado no Verbete 

Sumular n. 455, a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do 

Código de Processo Penal, deve ser concretamente fundamentada, não bastando 

a mera alegação de que o decurso do tempo poderá levar as testemunhas ao 

esquecimento.

2. In casu, existe manifesta ilegalidade pois, datado o fato de 13.12.2012, foi a 

providência cautelar determinada em 16.4.2015, sem qualquer motivação a ensejar 

a medida excepcional.

3. Recurso provido a fi m de anular a colheita de prova antecipada, com o 

desentranhamento desses elementos probatórios dos autos, caso porventura já 

colhidos.

(RHC 63.674/RN, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado 

do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 3.11.2015, DJe 30.11.2015).

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Processual Penal. Suspensão 

do processo. Art. 366 do CPP. Pedido de produção antecipada de provas. 

Indeferimento. Caráter de urgência não demonstrado.

1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas hipóteses 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo a quo, consoante sua prudente 
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avaliação, no caso concreto. In casu, não há justifi cativa idônea para a aplicação 

da medida.

2. Cabe ressaltar que não serve como justifi cativa do pedido a alusão abstrata 

e especulativa de que as testemunhas podem se esquecer dos fatos ou mudar de 

endereço ou até vir a falecer durante o tempo em que perdurar a suspensão do 

processo. Não passa, no caso, de mera suposição, já que desvinculada de elementos 

objetivamente deduzidos.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança improvido. (RMS 30.965/

SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8.4.2014, DJe 

25.4.2014).

É que justifi cativa de diferenciação no caso de testemunha que atue como 

policial não destoa da inadmitida regra geral da impossibilidade de antecipar 

prova oral por presunção de esquecimento pelo tempo, expressada pela Súmula 

455 do STJ. Fator concreto necessitaria ser arguido, como o tempo de anos 

efetivamente já decorrido, a transferência da testemunha para o exterior, sua 

condição de saúde gravemente abalada, enfi m, fatores diversos do esquecimento 

antecipadamente presumido.

Assim, ausente justifi cativa concreta, é de ser reconhecida como ilegal a 

antecipação realizada da prova oral.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso ordinário para anular a 

decisão que determinou a produção antecipada de provas.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Krishnamon Alves dos Passos estaria 

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

proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no HC n. 

2015002016889-0.

Depreende-se dos autos que o recorrente – denunciado como incurso no 

art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal – foi citado por edital, não 

havendo comparecido em juízo, tampouco constituído advogado.

Consta, ainda, que o Juízo de primeiro grau decretou a suspensão do 

processo e do prazo prescricional, deferindo a produção antecipada de provas.

Irresignada, a Defensoria Pública impetrou o habeas corpus originário, 

ocasião em que o Tribunal local denegou a ordem.
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Nesta impugnação – submetida ao crivo da Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça com o propósito de uniformizar entendimentos divergentes 

das duas turmas que a integram – alega a Defensoria Pública, em suma, a 

ausência de fundamento concreto para a produção antecipada de provas, 

incidindo a Súmula n. 455 do STJ, bem como o fato de a Corte local ter 

suplementado a fundamentação defi ciente do decisum de primeira instância, no 

âmbito de ação exclusiva para a tutela da liberdade.

A defesa requer o provimento do recurso, para reformar o acórdão exarado 

pelo Tribunal de origem.

Os autos foram enviados ao Ministério Público Federal, que ofi ciou pelo 

não provimento do recurso (fl s. 246-249).

O relator, Ministro Nefi  Cordeiro, deu provimento ao recurso para anular 

a decisão que determinou a produção antecipada de provas, sob o argumento 

de que a “justifi cativa de diferenciação no caso de testemunha que atue como 

policial não destoa da inadmitida regra geral da impossibilidade de antecipar 

prova oral por presunção de esquecimento pelo tempo, expressada pela Súmula 

455 do STJ”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia.

Passo ao exame do recurso.

I. Contextualização

A Juíza de 1ª instância determinou a antecipação da produção de provas 

sob os seguintes fundamentos:

[...]

Decreto a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na forma 

do art. 366 do CPP.

Muito embora o STJ tenha editado o Enunciado 455 da sua respectiva 

Súmula, restringindo as hipóteses de antecipação da prova, não há se negar 

existir entendimento pacífico de que se a testemunha for policial, o juiz poderá 

autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, sendo isso considerado prova 

urgente. Segundo tal posição, o atuar constante no combate à criminalidade expõe o 

agente da segurança pública a inúmeras situações confl ituosas com o ordenamento 

jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua 

memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, 

sem que isso confi gure violação à garantia da ampla defesa do acusado, caso a 

defesa técnica repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da 
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retomada do curso da ação penal (STJ. 5ª Turma. RHC 51.232-DF, Rel. Min. Jorge 

Mussi, julgado em 2.10.2014 - Info 549).

Ante o exposto, determino a realização da antecipação de prova, mediante 

designação de data para audiência de instrução e julgamento, quando será 

procedida à oitiva das testemunhas [...].

Nomeio a Defensoria Pública para patrocínio do interesse do acusado.

Expeçam-se as diligências necessárias.

Intimem-se e requisitem-se.

Sobradinho/DF, 29 de abril de 2015.

Ana Letícia Martins Santini

Juíza de Direito. (fl . 156)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fundamentou a 

denegação do habeas corpus originário da seguinte forma:

[...]

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado porque no dia 02 de 

dezembro de 2014, por volta de 20h, nas proximidades da Caixa D´água da Caesb, 

Fercal, Sobradinho/DF, teria desferido disparos de arma de fogo contra Gleyson 

Gomes Mascarenhas e Gabriel Marino Meirelles, com intuito de ceifar-lhes a vida, 

não obtendo êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

[...]

Quanto à produção antecipada de provas, conforme informações prestadas 

pelo magistrado a quo, a denúncia foi recebida em 30.1.2015. Na mesma data, 

foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e 

segurança da aplicação da lei penal, não tendo sido a ordem cumprida, porquanto 

o acusado encontra-se em local incerto e não sabido.

Citado por edital, o paciente não atendeu ao chamamento jurisdicional. Diante 

disso, por decisão de 29.4.2015, o processo e o curso do prazo prescricional 

foram suspensos, e determinada a produção antecipada de provas, nos seguintes 

termos:

[...]

Conforme preceitua a Súmula 455 do STJ, “a decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente 

fundamentada, não a justifi cando o mero decurso do tempo.”

O que não se pode admitir é a produção antecipada da prova sem a necessária 

fundamentação justifi cando a urgência da medida, requisito estabelecido no 

artigo 366 do CPP.
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Na hipótese, a decisão vergastada está devidamente fundamentada, com 

argumentos, a meu ver, bastante convincentes, conforme acima transcrito.

Conquanto também lastreada no decurso do tempo, a magistrada justifi cou a 

urgência da prova com base em elementos concretos, haja vista serem as testemunhas 

agentes de polícia, cuja própria atividade contribui para o esquecimento de fatos 

e das circunstâncias da infração penal, havendo, portanto, possibilidade real de 

perecimento da prova.

Neste contexto, insta consignar ser inquestionável que o decurso do tempo 

prejudica a eficácia da produção de prova testemunhal, haja vista os efeitos 

danosos do tempo na memória das pessoas, ainda mais como no caso em questão 

em que o fato ocorreu há quase 08 (oito) meses – 2.12.2014, e as testemunhas 

são policiais, e, responsáveis por inúmeras investigações criminais específicas, 

relacionadas com homicídio, podendo, portanto, não se recordarem de detalhes 

importantes com o decorrer do tempo.

Não se trata de mera presunção do que pode ocorrer com as testemunhas, 

mas constatação irrefutável.

Na linha do precedente do STJ, citado pela MM. Juíza prolatora da decisão, 

colaciono os seguintes, deste E. Tribunal de Justiça:

[...]

Ademais, certo é que o acusado já registra contra si uma condenação por 

homicídio qualifi cado (fl . 156) e está respondendo a outras ações penais por 

roubos circunstanciados (fl s. 155 e 158), encontrando-se uma delas, inclusive, 

suspensa, com base no artigo 366 do Código de Processo Penal (fl . 158).

Não bastasse, possui dois mandados de prisão preventiva em aberto, conforme 

noticia a ocorrência policial de fl s. 29/32.

Tais circunstâncias denotam descaso com a justiça e a intenção de não comparecer 

para se submeter à instrução do processo, que não pode fi car eternamente sobrestada 

aguardando que o réu decida o momento próprio para tanto, certamente após o 

decurso de longo tempo, quando a prova se esvair.

Ressalta-se, ainda, que comparecendo para responder pela imputação a ele 

atribuída, o acusado poderá requerer a novas diligências, não havendo que se 

falar, portanto, de ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório como aduz 

a defesa.

Sendo assim, não vislumbrando qualquer constrangimento ilegal, denego a 

ordem.

É como voto. (fl s. 203-206)

II. Inexistência de constrangimento ilegal

Dos trechos anteriormente transcritos, não constato o apontado 

constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o recorrente.
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Consoante o disposto no art. 366 do Código de Processo Penal, “Se o 

acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, fi carão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar 

a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar 

prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”.

Do dispositivo anteriormente mencionado, pode-se concluir que, na 

hipótese de ser desconhecido o paradeiro do acusado após a sua citação por 

edital, fi ca o Juiz autorizado a determinar a produção antecipada das provas 

consideradas urgentes, visando justamente resguardar a efetividade da prestação 

jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do 

decurso do prazo que o processo permanecerá suspenso.

Se, de um lado, pondera-se que a produção antecipada de provas poderia 

pode representar prejuízo à ampla defesa, visto que não oportunizaria ao 

acusado o exercício da autodefesa, não se desconhece que, cuidando-se de prova 

testemunhal, evidencia-se certa urgência em sua colheita, haja vista o possível 

esquecimento dos fatos pelos depoentes durante o período em que o processo 

permanece, por força da norma referida, sobrestado.

II.I. A memória humana e o esquecimento

É induvidoso que a memória humana é suscetível de falhas com o decurso 

do tempo, não se podendo, pois, esperar que as testemunhas que irão depor 

sobre os fatos objeto da imputação conservem em sua mente os detalhes sobre 

aquilo que eventualmente sabem, enquanto o acusado permanece alheio à 

persecução penal defl agrada em seu desfavor.

Conforme observam Aury Lopes Jr. e Cristina Carla Di Gesu, “o delito, 

sem dúvida, gera uma emoção para aquele que o testemunha ou que dele é 

vítima. Contudo, pelo que se pode observar, a tendência da mente humana 

é guardar apenas a emoção do acontecimento, deixando no esquecimento 

justamente o que seria mais importante a ser relatado no processo, ou seja, a 

memória cognitiva, provida de detalhes técnicos e despida de contaminação 

(emoção, subjetivismo ou juízo de valor)” (Prova Penal e Falsas Memórias: Em 

Busca da Redução de Danos. In: Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais, n. 175, jun/2007, p. 14).

A psicologia diferencia a falsa memória da mentira, visto que, na primeira, 

a pessoa verdadeiramente acredita que viveu aquele fato, enquanto que, no 

segundo caso, há consciência de que a narrativa não aconteceu (PAYNE, D. G., 
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ELIE C. J., BLACKWELL, J. M., & NEUSCHATZ, J.. Memory illusions: 

recalling, recognizing and recollecting events that never occurred. Journal of 

Memory and Language, 35, 1996, 261-285).

Nesse ramo do conhecimento, a memória é conceituada como “o meio 

pelo qual uma pessoa recorre às suas experiências passadas a fim de usar 

essas informações no presente; refer[indo]-se a um processo de mecanismos 

dinâmicos associados à retenção e recuperação da informação” (STERNBERG, 

R. J.. Psicologia cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000, p. 204).

Todavia, esse mecanismo não é isento de erros, visto que mesmo um fato 

lembrado pode ser distorcido. É o que a ciência denomina de “falsas memórias”, 

defi nidas como lembranças de eventos não ocorridos, de situações não presenciadas, 

de lugares jamais vistos ou de lembranças distorcidas (ROEDIGER, H. L. III., & 

MCDERMOTT, K. B.. Distortions of memory. In E. Tulving, & F. I. M. Craik, 

Th e Oxford Handbook of Memory, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 

149-162 e STEIN, L. M., & PERGHER, G. K.. Criando falsas memórias em 

adultos por meio de palavras associadas. Psicologia: Refl exão e Crítica, 14, 2001, 

353-366). Ou, ainda, conceituadas como lembranças para além da experiência 

direta, na qual se inserem interpretações ou inferências, que podem, inclusive, 

refutar a própria experiência (REYNA, V. F., & LLOYD, F.. F. Th eories of false 

memory in children and adults. Learning and Individual Diff erences, 9, 1997, 

95-123).

Essas memórias podem até mesmo, consoante já provado em estudos 

empíricos, decorrer da convergência de lembranças verdadeiras e de sugestões vindas 

de outras pessoas, tornando a pessoa suscetível a esquecer a fonte da informação, 

bem como a não perceber a origem da informação sugestionada quando se 

é interrogado de maneira evocativa (LOFTUS, E. F.. Memory malleability: 

Constructivist and fuzzy-trace explanations. Learning and Individual Diff erences, 

7, 2005, 133-137). Aliás, não é porque o registro das memórias é expresso com 

confi ança, detalhe e emoção, que necessariamente o evento tenha ocorrido tal como 

narrado (LOFTUS, E. F.. Make believe memories. American Psychologist, 277, 

2003, 867-873).

Loftus e Palmer, ao estudarem a recordação de testemunhas oculares, 

observaram o “Efeito da Falsa Informação” (Misinformation Eff ects), no qual, 

imediatamente depois do evento, é apresentada uma informação coerente – mas 

falsa – para, em seguida, testar a memória. Verifi caram que os participantes 

do estudo apresentaram um aumento nos índices de reconhecimento falso e 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

692

uma diminuição nos de verdadeiro (LOFTUS, E. F.. Creating false memories. 

Scientifi c American, 1997, 70-75). Portanto, as falsas memórias tanto podem 

se originar espontaneamente como podem ser implantadas. As espontâneas 

são criadas internamente no indivíduo como resultado do processo normal 

de compreensão do evento, enquanto as sugestionadas dizem respeito 

às lembranças resultantes de um estímulo externo, intencional ou não, cujo 

conteúdo não pertence ao evento vivido, embora seja coerente com o fato. 

Fato é que há inúmeros estudos demonstrando que a memória pode, ao longo do 

tempo, se fragmentar e por fi m, se tornar inacessível quando comparada à essência 

do evento. Ao mesmo tempo, as falsas memórias podem ser mais resistentes do que as 

verdadeiras, com relatos mais vívidos em testes de recordação (REYNA, V. F., & 

LLOYD, F.. F. Th eories of false memory in children and adults. Learning and 

Individual Diff erences, 9, 1997, 95-123).

Desse modo, é natural sustentar que “as contaminações a que está sujeita 

a prova penal podem ser minimizadas através da colheita da prova em um 

prazo razoável, objetivando-se suavizar a infl uência do tempo (esquecimento) 

na memória”, bem como “a gravação das entrevistas realizadas na fase pré-

processual, [...], [o que] permite ao juiz o acesso a um completo registro 

eletrônico da entrevista” (LOPES JR, Aury; DI GESU, Cristina Carla. Prova 

penal e falsas memórias: em busca da redução de danos. Boletim IBCCRIM, São 

Paulo, ano 15, n. 175, p. 14-16, jun. 2007).

Nesse mesmo sentido, Nereu José Giacomolli e Cristina Carla Di Gesu 

enfatizam o fato de o transcurso do tempo ser fundamental para o esquecimento, 

sobretudo pela forma de retenção da memória, a qual não permite “que se busque 

em uma ‘gaveta’ do cérebro a recordação tal e qual ela foi apreendida”, bem como 

pelo fato de a memória conservar “tão-somente aquilo que é reconstruído”, 

motivo pelo qual defendem a necessidade de assegurar o menor intervalo de tempo 

entre o fato delituoso e as declarações das vítimas e das testemunhas, para que seja 

menor a possibilidade de haver esquecimento e de contaminação de influências 

externas, in verbis:

[...]

Com efeito, o transcurso do tempo é fundamental ao esquecimento, pois além de 

os detalhes dos acontecimentos desvanecerem-se no tempo, a forma de retenção da 

memória é bastante complexa, não permitindo que se busque em uma “gaveta” do 

cérebro a recordação tal e qual ela foi apreendida. E, a cada evocação da lembrança, 

esta acaba sendo modifi cada. A memória opera efetivamente a partir do presente, 

tal como o paradoxo apontado por Ost e confi rmado por Virilio, conservando-se na 
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memória tão-somente aquilo que é reconstruído, a velocidade e a instantaneidade 

dos acontecimentos, aliada ao decurso do tempo, não permitiriam a recordação, 

isto é, a fi xação dos fatos na memória. Por isso, a prova há de ser colhida em um 

prazo razoável.

[...] Destarte, diante da conflituosa relação entre tempo/memória e 

esquecimento, respondemos afirmativamente ao questionamento antes 

proposto, no sentido de a coleta da prova em um prazo razoável aumentar sua 

confiabilidade, ou, pelo menos, minimizar os danos em relação à falsificação da 

lembrança. Para isso, pensamos em uma equação simples: quanto menor o 

intervalo de tempo entre o fato delituoso e as declarações das vítimas e das 

testemunhas, menor será a possibilidade de haver esquecimento e menor a 

possibilidade de infl uências externas.

[...] (GIACOMOLLI, Nereu José e DI GESU, Cristina Carla. As falsas memórias 

na reconstrução dos fatos pelas testemunhas no processo penal. Anais do XVII 

Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em Brasília-DF, 20 a 22 de novembro 

de 2008. p. 4.346)

O problema da indução de falsas memórias é ainda maior, considerando-se 

que, no Brasil, os operadores jurídicos

adotam, para inquirir vítimas e testemunhas, a denominada “entrevista 

standart”, que se subdivide em duas etapas: narrativa e interrogativa. A fase 

narrativa caracteriza-se por perguntas abertas, tais como “o que aconteceu?”, 

restando minimizado o risco de indução da resposta por parte do entrevistador, 

em que pese não haja riqueza de detalhes. Na fase interrogativa, porém, há a 

formulação de perguntas abertas, fechadas e identifi cadoras, havendo, nessas duas 

últimas hipóteses, intensa probabilidade de contaminação da memória, haja vista 

que quanto mais se restringe a pergunta, maior a probabilidade de sugestão, e, 

portando, de indução da reposta.

(LOPES JR, Aury; DI GESU, Cristina Carla. Prova Penal e Falsas Memórias, p. 169-

171)

Essas limitações são consideradas tão sérias pelos psicólogos, que recentes 

estudos têm desenvolvido a denominada “entrevista cognitiva”: “um conjunto 

de estratégias para melhorar a recuperação de informações em situações de 

crime, baseando-a em cinco etapas fundamentadas em diversos estudos sobre a 

memória”:

na primeira etapa, busca-se a reinstalação do contexto de codifi cação, ou 

seja, o contexto no qual o episódio aconteceu; na segunda etapa, incentiva-se a 

testemunha a falar sobre tudo o que presenciou, independentemente do grau de 

certeza que tenha em relação a essa informação; na terceira, encoraja-se a pessoa 
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a fazer diversas evocações da lembrança; na quarta, solicita-se que a pessoa 

evoque a informação em ordens diferentes, partindo-se de um pressuposto de 

que tal variação ocorre igualmente no conjunto de informações a que se tem 

acesso, fazendo com que novas informações surjam; por fi m, o quinto passo 

consiste em pedir às pessoas que procurem relatar o episódio que presenciaram 

com base em outras perspectivas, como de uma outra testemunha que também 

estivesse no local (ALBUQUERQUE, Pedro Barbas de; SANTOS, Jorge Almeida. 

“Jura dizer a verdade?”: Traições e fi delidades dos processos mnésicos. Psicologia: 

teoria, investigação e prática, 1999, p. 257-266)

Aliás, Fisher e Geiselman defendem que a inquirição através da entrevista 

cognitiva deve ser realizada no momento mais próximo possível da ocorrência do fato 

para evitar o esquecimento (FISHER, R.P.; GEISELMAN, R.E.; MCCAULEY, 

M.R. Improving eyewitness testimony with the cognitive interview. In: D. 

ROSS, J.S. READ; M. TOGLIA (Eds.). Adult eyewitness testimony: current 

trends and developments. London: Cambridge University Press, 1994, p. 45-

269).

Portanto, diante do contexto apresentado, fi ca claro que o atual estágio 

de conhecimento científi co sobre a questão de fundo nos permite analisá-la com 

outro olhar, diferente do momento e dos dados considerados por ocasião da edição da 

Súmula n. 455 do STJ.

Com efeito, a partir das limitações da mente humana relatadas pelos 

inúmeros estudos transcritos, seria o caso de se interpretar a Súmula n. 455 do 

STJ cum grano salis, a fi m de se compreender pela idoneidade da fundamentação 

da produção antecipada de provas lastreada em circunstâncias que agravam as 

limitações normais da memória humana, como, por exemplo, o trabalho policial, 

em que a testemunha corre sério risco de confundir fatos em decorrência da 

sobreposição de eventos, que, de corriqueiros e cotidianos, tendem a perder 

sua importância no registro mnemônico dos agentes da segurança, sobretudo 

quando os fatos se assemelham, variando de um caso a outro por pequenos 

detalhes, como, por exemplo, a quantidade ou a natureza da droga apreendida 

em poder do acusado, em crimes de tráfi co de entorpecentes.

II.II. A compatibilidade da decisão que determina a produção antecipada de 
provas lastreada nas peculiaridades da atividade policial com a Súmula n. 455 do 
STJ

Assim, eventualmente se mostrará indispensável a antecipação da prova 

testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal – mormente 
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quando se constata que a data dos fatos narrados na denúncia já se distancia de 

forma proeminente –, de maneira a não se perderem detalhes relevantes para o 

deslinde da causa e não se comprometer um dos objetivos da persecução penal, 

qual seja, a busca da verdade, atividade que, muito embora não tenha a pretensão 

de alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, deve 

ser voltada, teleologicamente, à reconstrução histórica dos fatos em caráter 

aproximativo.

Decerto que este Superior Tribunal fi rmou o entendimento segundo o qual 

o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos 

fatos com o decurso do tempo não autorizaria, por si só, a produção antecipada 

de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à 

garantia do devido processo legal. É que, muito embora esse esquecimento 

seja passível de concretização, não poderia ser utilizado como mera conjectura, 

desvinculado de elementos objetivamente deduzidos.

Confira-se, a propósito, o disposto na Súmula n. 455 deste Superior 

Tribunal: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base 

no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justifi cando 

unicamente o mero decurso do tempo”.

Contudo, forçoso repetir que o enunciado na súmula anteriormente 

mencionada deve ser interpretado criteriosamente. Tenho que, na verdade, a 

prova testemunhal é, se comparada a outros meios de prova, mais urgente, de 

maneira que a tardança em coletá-la compromete, defi nitivamente, a prestação 

jurisdicional, com refl exos nos fi ns a que se destina a jurisdição penal.

Na espécie, verifico que o Juízo singular, ao determinar a produção 

antecipada da prova oral – oitiva das testemunhas arroladas pela acusação – 

salientou: “não há se negar existir entendimento pacífi co de que se a testemunha 

for policial, o juiz poderá autorizar que ela seja ouvida de forma antecipada, 

sendo isso considerado prova urgente. Segundo tal posição, o atuar constante no 

combate à criminalidade expõe o agente da segurança pública a inúmeras situações 

confl ituosas com o ordenamento jurídico, sendo certo que as peculiaridades de cada uma 

acabam se perdendo em sua memória, seja pela frequência com que ocorrem, ou 

pela própria similitude dos fatos, sem que isso confi gure violação à garantia da 

ampla defesa do acusado, caso a defesa técnica repute necessária a repetição do 

seu depoimento por ocasião da retomada do curso da ação penal” (fl . 156).

A Corte local, por sua vez, sem suplementar a fundamentação monocrática, 

mas reforçando o que já dissera o órgão jurisdicional de primeiro grau, enfatizou 
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que “Conquanto também lastreada no decurso do tempo, a magistrada 

justifi cou a urgência da prova com base em elementos concretos, haja vista 

serem as testemunhas agentes de polícia, cuja própria atividade contribui para 

o esquecimento de fatos e das circunstâncias da infração penal, havendo, portanto, 

possibilidade real de perecimento da prova” (fl . 204).

Por tais razões, entendo que não deve ser anulada a decisão atacada, visto que 

a prova oral, pela sua própria natureza, perde em qualidade e em fi dedignidade a 

cada dia que tarda a sua produção em juízo.

Bem observa Heráclito Mossin:

[...] se, por um lado, a suspensão do processo tende a favorecer o réu ausente, 

não permitindo seu julgamento à revelia, de outro não poderá ser prejudicada 

a instrução do processo, quando houver a necessidade de produção de prova 

considerada urgente, que, não sendo coletada de imediato, não poderá sê-lo 

em outra oportunidade, uma vez que poderá desaparecer. Embora a norma 

processual penal tenha tendência para limitar a produção da prova às situações 

consideradas urgentes, a verdade é que se torna aconselhável a coleta dos 

elementos probatórios, quaisquer que sejam eles, uma vez que, fi cando suspenso 

o prazo prescricional, não se sabe quando o processo terá seu prosseguimento 

normal, fazendo presumir que toda a prova a ser colacionada na instrução 

criminal tem caráter imprescindível, pois pode desaparecer com o decurso do 

tempo. (In: Curso de processo penal. São Paulo: Atlas, 1998. 3. v. p. 89)

O processo penal não deve pender para nenhum dos lados envolvidos na 

lide, como se ele existisse unicamente para a proteção dos direitos do acusado ou, 

de outro lado, dos direitos da sociedade. Em verdade, o exercício da jurisdição 

penal reclama o equilíbrio entre, de um lado, os justos anseios da sociedade por 

um grau maior de efi ciência do sistema punitivo, com a diminuição do nível de 

morosidade dos processos e de impunidade dos autores de condutas criminosas 

e, de outro, a não menos cara aspiração de que a atividade repressora do Estado 

jamais se afaste das conquistas civilizatórias que qualifi cam e condicionam 

aquela atividade como formal e substancialmente legítima.

O processo penal permite ao Estado exercitar seu jus puniendi de modo 

civilizado e efi caz, devendo as regras pertinentes sempre ser lidas e interpretadas 

sob dúplice vertente – proteção do acusado e proteção da sociedade – sob pena 

de desequilibrarem-se os legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução 

penal. É dizer, repudia-se tanto a excessiva intervenção estatal na esfera de 

liberdade individual (proibição de excesso), quanto a defi ciente proteção estatal 

de que são titulares todos os integrantes do corpo social (proibição de proteção 

penal defi ciente).
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Assim se posiciona Claus Roxin, ao asseverar que o direito penal serve 

simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o 

crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, 

mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo 

(In: Problemas fundamentais de direito penal. 2. ed. Lisboa: Vega, 1993. p. 76).

Daí o porquê – invocando o pensamento de Ingo Sarlet – de se propor 

uma perspecti va objetiva dos direitos fundamentais, que não somente legitima 

eventuais e necessárias restrições às liberdades públicas do indivíduo, em nome 

de um interesse comunitário prevalente, mas também a própria limitação 

do conteúdo e do alcance dos direitos fundamentais – preservando-se, 

evidentemente, o núcleo essencial de cada direito – que passam a ter, como 

contraponto, correspondentes deveres fundamentais (In: A efi cácia dos direitos 

fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 146).

No caso em exame, como em muitos outros, a não produção da prova 

equivaleria a praticamente condenar o processo – como meio de obter a verdade 

(processualmente válida) dos fatos – à inutilidade, haja vista ser inexorável 

o esquecimento dos fatos por parte das testemunhas (na espécie, agentes de 

polícia) ou mesmo o desaparecimento ou não localização delas com o passar dos 

anos (por mobilidade de endereço).

Releva destacar que a Lei n. 9.271/1996 – cujo objetivo maior foi o de 

corrigir a distorção, até então existente em nosso sistema punitivo, de permitir 

o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente 

citadas sobre a existência do processo penal – buscou, todavia, evitar que a nova 

sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total inefi cácia do 

provimento jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas, uma cogente e duas 

facultativas, a acompanhar a norma principal (suspensão do processo), a saber: 

a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a 

decretação da prisão preventiva do réu.

A oportuna produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito 

legislativo de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após 

o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, de difícil 

refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do processo prejudique 

o encontro da verdade material, em face da difi culdade de se reunirem provas 

idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão 

que venha a ser apresentada pelo réu.

Também se mostra evidente que, após alguns anos passados desde os 

fatos que se apuram em um processo penal, é pouco provável que as eventuais 
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testemunhas do delito consigam, se ainda estiverem vivas ou se localizadas, 

recordar-se de detalhes já muito distantes no tempo. Logo, mesmo se preservadas 

a prova pericial ou a documental eventualmente já colhidas antes da suspensão 

do processo, serão insufi cientes, muitas das vezes, para fi rmar a convicção 

judicial acerca do fato objeto da ação penal.

Vale lembrar que, entre os objetivos perseguidos pelo legislador, com 

a edição da Lei n. 9.271/1996, destaca-se o compromisso com o “[...] 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional penal, proporcionando-lhe maior 

celeridade, racionalidade e efi cácia, o que também trará refl exos na redução da 

impunidade” (grifos próprios) (Mensagem do Poder Legislativo n. 1.269, de 

29.12.1994).

Aliás, em caso semelhante, em que as testemunhas arroladas na denúncia 

eram policiais militares (basicamente os responsáveis pela prisão do acusado), 

este Superior Tribunal asseverou que a própria atividade dessas testemunhas 

“contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a 

apuração da suposta autoria de cada infração penal. Isto se deve não só em 

razão das semelhanças que cercam essas infrações penais, como também pela 

frequência de sua ocorrência no cotidiano de nossa sociedade” (RHC n. 30.482/

DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 29.6.2012).

Confi ram-se, ainda, os seguintes precedentes da Quinta e da Sexta Turmas 

do STJ:

[...]

I - O decisum que determina a produção antecipada de provas com base no art. 

366 do CPP, deve ser concretamente fundamentado (Precedentes das Turmas e da 

3ª Seção).

II - A necessidade da medida encontra-se devidamente fundamentada no fato 

de que o decurso do tempo poderá infl uir na memória da única testemunha, policial 

militar, responsável pelo atendimento de inúmeras ocorrências policiais.

Writ denegado. (HC n. 59.537/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJ 27.11.2006)

[...]

1. Segundo entendimento desta Corte Superior de Justiça, o simples 

argumento de que as testemunhas possam esquecer detalhes dos fatos com o 

decurso do tempo não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo 

indispensável fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa à garantia do 

devido processo legal. Inteligência da Súmula n. 455/STJ.
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2. A prova oral, pela sua própria natureza, perde em qualidade e em 

fidedignidade a cada dia que tarda a sua produção em juízo; ainda assim, o 

mero decurso do tempo, na dicção da Súmula, não justifica os depoimentos 

antecipados, salvo se, em interpretação razoável, houver particularidade no caso 

que explicite a necessidade de colher os testemunhos em caráter cautelar, de 

modo a não gerar prejuízos aos meios e aos fi ns a que se destinam o direito penal 

e o processual penal.

3. Na hipótese vertente, a não produção da prova equivaleria a praticamente 

condenar o processo - como meio de obter a verdade dos fatos - à inutilidade, 

haja vista ser inexorável o esquecimento dos fatos por parte das testemunhas 

arroladas, por serem policiais que se deparam com inúmeros casos similares ao 

longo de suas carreiras, circunstâncias que, naturalmente, difi culta a reconstrução 

precisa dos 4. A imprevisível duração da suspensão do processo prejudica o 

encontro da verdade material, em face da difi culdade de se reunirem provas 

idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão 

apresentada pelo réu.

5. Não há constrangimento ilegal quando verificado que o Juiz singular 

fundamentou, de maneira concreta, a produção antecipada da prova 

testemunhal no fato de todas as testemunhas serem policiais federais, “agentes 

que diariamente se deparam com situações semelhantes a dos autos, que estão 

envolvidos nos mais diversos tipos de investigação”.

6. A realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto 

que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o réu 

compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que 

julgar necessárias para a tese defensiva, podendo, inclusive, conseguir a repetição 

da prova produzida antecipadamente.

7. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.

(RHC n. 30.592/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 1º.7.2014)

[...]

I - Consoante dispõe a Súmula n. 455/STJ, “A decisão que determina a produção 

antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente 

fundamentada, não a justifi cando unicamente o mero decurso do tempo.” II - 

Na hipótese, contudo, as peculiaridades do caso, notadamente o decurso de 8 

(oito) anos da eventual prática do delito, e o fato de uma das testemunhas ser 

investigador de polícia, cujo ofício e rotina poderiam levar ao esquecimento 

dos fatos específicos do processo, justificaram a determinação da produção 

antecipada de provas, não havendo se falar em violação à Súmula n. 455/STJ.

Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 51.631/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., 

DJe 7.4.2015)

[...]
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1. A antecipação da produção de prova, com base no art. 366 do Código de 

Processo Penal, encontra-se, no caso em exame, concretamente fundamentada 

em razão do decurso do tempo aliado à condição e policial militar das 

testemunhas, circunstância fática relevante que autoriza a medida antecipatória e 

que não implica ofensa ao teor do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ.

2. Ademais, não há que se falar em prejuízo à defesa, na medida em que o 

ato será realizado na presença de defensor público e, caso o réu compareça ao 

processo, poderá pedir a repetição da oitiva de testemunhas ou quaisquer outras 

provas que julgar necessárias.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 51.861/AL, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio 

Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 19.5.2016)

[...]

1. A antecipação da produção de prova, com base no art. 366 do Código de 

Processo Penal, encontra-se, no caso em exame, concretamente fundamentada 

em razão do decurso do tempo aliado à condição de policial militar de uma das 

testemunhas, circunstância fática relevante que autoriza a medida antecipatória e 

que não implica ofensa ao teor do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ.

2. Em relação às demais testemunhas, também há motivação concreta a 

justifi car a oitiva antecipada, uma vez que as instâncias ordinárias embasaram-

se na difi culdade de localização, por não possuírem vínculo com a vítima ou 

com o acusado, especialmente porque constam dos autos apenas os endereços 

profi ssionais e não residenciais.

3. De toda sorte, justifi cada a antecipação da oitiva da testemunha policial 

militar, as demais também poderão ser ouvidas antecipadamente em audiência 

una, em prestígio à unidade da prova na formação do convencimento do julgador, 

que melhor condição terá de avaliar a veracidade das informações prestadas, 

além de atender à inovação legislativa trazida pela Lei n. 11.719/2008 (art. 400, 

§ 2º, do Código de Processo Penal). Acrescente-se, ainda, que, em princípio, 

a concentração dos atos de coleta de prova em audiência una enseja maior 

celeridade no trâmite processual.

4. Outrossim, a oitiva antecipada de todas as testemunhas concretiza o 

princípio da identidade física do juiz, previsto no § 2º do art. 399 do Código de 

Processo Penal, introduzido pela aludida Lei n. 11.719/2008. Embora não seja 

absoluto, o referido princípio, ao estabelecer que o magistrado que presidiu 

a instrução criminal será o mesmo a proferir a sentença, objetiva conferir ao 

julgador maior juízo de certeza, o que se dá, notadamente, quando se trata de 

coleta de depoimentos testemunhais, como ocorre na espécie.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 346.603/DF, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9.6.2016)
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De mais a mais, não se pode olvidar que a realização antecipada de provas 

não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença 

de defensor nomeado, o comparecimento eventual do réu – e a consequente 

retomada do curso processual – lhe permitirá requerer a produção das provas 

que julgar necessárias para sua defesa e, ante argumentos idôneos, poderá até 

mesmo lograr a repetição da prova produzida antecipadamente.

Isso signifi ca que a produção antecipada de provas urgentes, com propósito 

puramente conservativo e cautelar, não esgota a plena e efetiva realização do 

direito probatório do acusado, o que somente se verifi cará com a retomada a 

marcha processual, presente o acusado e seu defensor.

III. Dispositivo

À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas 

Corpus impetrado em favor de Krishnamon Alves dos Passos, sob alegação, 

em breve síntese, de nulidade da decisão que deferiu antecipação de prova, 

consistente em oitiva de Policial Militar, após suspensão do feito com base no 

artigo 366 do Código de Processo Penal.

Sustentou a Defensoria Pública nulidade da decisão por fundamentação 

inidônea, com incidência da Súmula 455/STJ.

O em. Ministro Relator, Nefi  Cordeiro, deu provimento ao recurso para anular 

a decisão proferida, entendendo que a condição de policial é fundamento idôneo 

em decisão para fi ns de antecipação de prova, após citação editalícia e suspensão 

do feito, com fulcro no art. 366 do CPP.

Em voto antecipado, o em. Ministro Rogério Schietti Cruz inaugurou a 

divergência no julgamento, apresentando voto escrito com breve explanação 

sobre os autos, fundamentando sua decisão com estudos acerca da “memória 

humana e o esquecimento”, comentando a aplicação da Súmula 455/STJ com 

“as peculiaridades da atividade policial”, colacionando aos autos jurisprudência 

relevante sobre o tema, concluindo por negar provimento ao recurso em habeas 

corpus.

Para melhor decidir, pedi vista antecipada dos autos.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

702

O debate ocorrido no presente feito tem grande relevância, uma vez que, a 

decisão a ser proferida pela Terceira Seção tem por fi nalidade a consolidação de 

entendimento na seara penal no âmbito desta Corte, sendo o julgado um norte 

para demais processos, embora não possua efeitos vinculantes.

Na espécie, o em. Ministro Relator, Nef i Cordeiro, entendeu pela 

aplicabilidade do disposto na Súmula 455/STJ, para dar provimento ao recurso 

e declarar nula a decisão proferida em primeiro grau, a qual deferiu antecipação 

de prova após suspensão do feito com base no artigo 366 do Código de Processo 

Penal.

A fundamentação da decisão vergastada externou que é possível antecipar 

a oitiva de testemunha em razão da condição pessoal de Policial Militar, 

considerando prova urgente, bem como porque a atuação constante no combate 

da criminalidade pode acarretar perda a prova em razão do esquecimento.

Com a devida vênia ao em. Ministro Relator, entendo idônea a presente 

fundamentação para garantir a antecipação de provas nessas situações, de modo 

a garantir a efi cácia futura do processo penal, uma vez que a atividade rotineira 

prejudica a memória humana.

Para melhor ilustrar, traço um paralelo com a atividade do magistrado na 

presidência de júri com os jurados, comparando-os com o policiais militares e 

demais testemunhas no processo criminal.

O decorrer do tempo apaga da memória do Magistrado detalhes processuais de 

causas decididas, exatamente em razão de ser sua atividade rotineira, salvo algumas 

exceções bem delimitadas.

Por sua vez, o Jurado que compõe o conselho de sentença e aprecia uma única 

demanda, provavelmente, levará consigo que ocorrer durante instrução processual em 

plenário, com riqueza de detalhes, por não ser habituado a decidir processos.

Do mesmo modo, reitero, o Policial poderá esquecer de alguns detalhes de 

prisões efetuadas, com o decurso do tempo, por ser essa sua atividade habitual.

Noutro giro, a vítima ou terceiros que presenciam algum delito, possivelmente 

lembrarão por mais tempo dos fatos e seus detalhes, ainda que tentem esquecer.

Imperioso anotar que, admitir como idônea a presente fundamentação 

não pode ser interpretada de modo a retirar credibilidade de depoimentos de 

policiais após certo lapso ou que seja considerada verdade absoluta o depoimento 

da vítima ou terceiros, mas apenas se busca salvaguardar a verdade real em 

processos suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, que 

comumente permanecem paralisados por um longo período.
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Por fi m, destaca-se que a jurisprudência fi rmada nesta Corte Superior tem 

se fi rmado nesse sentido, senão vejamos:

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo. Suspensão do processo com 

esteio no art. 366 do Código de Processo Penal. Produção antecipada de provas. 

Fundamentação concreta. Possibilidade. Writ não conhecido.

1. A antecipação da produção de prova, com base no art. 366 do Código de 

Processo Penal, encontra-se, no caso em exame, concretamente fundamentada 

em razão do decurso do tempo aliado à condição de policial militar de uma das 

testemunhas, circunstância fática relevante que autoriza a medida antecipatória e 

que não implica ofensa ao teor do Enunciado n. 455 da Súmula do STJ.

[...]

5. Habeas corpus não conhecido (HC n. 346.603/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  

Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 9.6.2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas. 

Produção antecipada de provas. Caráter de urgência demonstrado. Súmula n. 455 

deste Tribunal. Recurso desprovido.

1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas hipóteses 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação em cada caso concreto. Na hipótese em apreço, há justifi cativa 

idônea para a aplicação da medida, uma vez que “as testemunhas arroladas na 

denúncia são policiais militares e, como bem ponderou o il. sentenciante ‘há de 

frisar que as testemunhas são basicamente policiais responsáveis pela prisão, cuja 

própria atividade contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que 

cercam a apuração da suposta autoria de cada infração penal. Isto se deve não só 

em razão das semelhanças que cercam essas infrações penais, como também pela 

freqüência de sua ocorrência no cotidiano de nossa sociedade’”. Precedentes.

2. Recurso desprovido (RHC n. 30.482/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 29.6.2012).

Nesse sentido também foi decidido no RHC n. 51.861/AL, Sexta Turma, 

Rel. Min. Nefi  Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 

de 19.5.2016 e HC n. 59.537/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJ de 

27.11.2006, p. 296).

Ante o exposto, peço vênia ao em. Ministro Relator, para acompanhar a 

divergência, negando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

É o voto.
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VOTO VENCIDO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Após leitura atenta dos 

votos dos ilustres Ministros Nefi  Cordeiro e Rogério Schietti Cruz, verifi co 

que o tema em debate realmente se revela de alta indagação, não sendo possível 

desconsiderar a existência de enunciado sumular editado por esta Corte, nem os 

inúmeros argumentos apresentados pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, cujo 

voto impressiona por sua grande preocupação com a jurisdição criminal.

Registro, num primeiro momento, que não faço apologia ao Enunciado 

n. 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, tenho por 

vezes afastado em situações excepcionais. De fato, o decurso de considerável 

tempo entre a data dos fatos e o momento em que deferida a colheita antecipada 

das provas revela perigo concreto de perecimento da prova, a justifi car, portanto, 

sua antecipação. Destaco que referido entendimento consta inclusive do item n. 

4 da ementa do voto do relator.

No caso dos autos, entretanto, questiona-se a legalidade da decisão que 

autorizou a prova antecipada em virtude da condição das testemunhas, que 

atuam na segurança pública como policiais. Nessa toada, observo que o objetivo 

da edição do Verbete Sumular n. 455 pelo Superior Tribunal de Justiça – o 

qual é anterior à minha chegada a esta Corte Superior – foi exatamente tolher 

a produção antecipada de prova com fundamentação genérica, ou seja, a servir 

para toda e qualquer situação.

Assim, ainda que as peculiaridades da atividade policial possam justifi car a 

produção antecipada da prova, entendo que deve ser devidamente motivado no 

caso específi co, e não de forma genérica. Portanto, não seria possível excepcionar 

de forma indiscriminada o entendimento sumulado desta Corte, em virtude da 

atividade desenvolvida pelas testemunhas ou por qualquer outra característica 

considerada de forma generalizada, sendo necessária a indicação do elemento 

fático concreto que autorize a medida.

Ademais, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas 

Corpus n. 130.038/DF, impetrado contra acórdão proferido pelo Ministro Nefi  

Cordeiro no Recurso em Habeas Corpus n. 48.073/DF, concedeu a ordem por 

considerar genérica a fundamentação que autoriza a produção antecipada de 

provas em virtude de as testemunhas serem policiais. A propósito, transcrevo 

a notícia do julgado, veiculada no informativo n. 806 do Supremo Tribunal 

Federal, nos seguintes termos:
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É incabível a produção antecipada de prova testemunhal (CPP, art. 366) 

fundamentada na simples possibilidade de esquecimento dos fatos, sendo 

necessária a demonstração do risco de perecimento da prova a ser produzida 

(CPP, art. 225). Essa a orientação da Segunda Turma ao conceder ordem de 

“habeas corpus” para reconhecer a nulidade de prova testemunhal produzida 

antecipadamente. Tal prova apresentava como justifi cativa que “as testemunhas 

são basicamente policiais responsáveis pela prisão, cuja própria atividade contribui, 

por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a apuração da 

suposta autoria de cada infração penal”. Em consequência, determinou-se 

o desentranhamento dos respectivos termos de depoimento dos autos. HC 

130.038/DF, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toff oli, 3.11.2015. (HC-130.038).

Em outra oportunidade, também a colenda Primeira Turma do STF 

rechaçou a possibilidade de fl exibilização da diretriz contida no art. 225 da Lei 

Adjetiva Penal, sob a alegação genérica da condição de policial da testemunha. 

Reafi rmou-se que a colheita de indícios probantes sem o conhecimento e 

a possibilidade de se fazerem presentes ao ato o réu e o defensor por ele 

constituído implicaria violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Acrescentou, na ocasião, o eminente Min. Luiz Fux que a produção 

antecipada da prova testemunhal teria sido determinada ante o efeito deletério que a 

passagem do tempo poderia exercer sobre a memória das testemunhas, fato genérico e 

inapto à aplicação do dispositivo excepcional em comento. Realçou que esse fundamento 

não se enquadraria nos casos de urgência previstos na lei, tampouco mediante a 

interpretação extensiva autorizada no art. 3º do CPP. Informativo - STF n. 652 - 

HC 108.064/RS, rel. Min. Dias Toff oli, 13.12.2011. (HC-108.064).

Quanto ao esquecimento de policiais, lembrou o Min. Luiz Fux que não 

se precisa sequer de muito tempo. Com dois meses, quando um juiz vem interrogar 

o policial, ele tem que ler, ali, o produtório para lembrar o que foi. E ponderou que: 

prova tida como urgente - e eu vou querer aprofundar - por exemplo, a testemunha 

está em estado terminal e ainda pode depor. Concluiu, assim, o Relator: o artigo 

225 dispõe exatamente sobre isso, em caso de velhice ou doença. (notas taquigráfi cas 

correspondentes).

Com efeito, a Suprema Corte tem entendido que toda a antecipação de 

prova realizada, nos termos do art. 366 do CPP, está adstrita à fundamentação 

da necessidade concreta desse ato. A conveniência quanto à realização da antecipação 

da prova limita-se às hipóteses previstas no art. 225 do mesmo Codex, dando-se, 

contudo, alguma discricionariedade ao magistrado para justifi cá-la, de modo a 

demonstrar, no caso concreto, a efetiva necessidade da antecipação e o perigo de dano 
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à instrução processual futura caso a prova não seja coligida de imediato (HC n. 

114.519/DF). Nesse diapasão, a simples condição de policial tem sido entendida 

como fórmula de estilo genérica, aplicável a todo e qualquer caso, sem indicar 

elementos fáticos concretos que possam autorizar a medida (HC n. 130.038-

DF).

Dessa forma, entendo não ser recomendável a releitura proposta pelo 

Ministro Rogério Schietti Cruz, razão pela qual acompanho o voto do Ministro 

Nefi  Cordeiro, para dar provimento ao recurso em habeas corpus.

É como voto.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Senhor Presidente, o ilustre Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca, demonstra que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal está no sentido do voto do Ministro Relator. Entretanto, 

impressionei-me com os argumentos do Ministro Rogerio Schietti Cruz que 

foram reavivados no voto-vista ao do Ministro Felix Fischer. Lembro-me do 

título do mais famoso quadro de Salvador Dalí, “A Persistência da Memória”, 

que mostra os relógios se derretendo. O tempo faz com que a memória se 

desfaça, se derreta, e, no caso dos policiais, eles trabalham constantemente com 

a investigação, com a apuração. Às vezes, um advogado nos procura no gabinete 

para tratar de um tema e diz: “Excelência, já estive aqui falando sobre esse caso.” 

E nós dizemos: “Qual é mesmo o caso?” Ao decidirmos milhares de processos, 

naturalmente embaralhamos as coisas na cabeça. Um advogado em começo de 

carreira, com quatro ou cinco causas, vai saber de cada uma detalhadamente. No 

início de nossa vida profi ssional, também nos lembrávamos de tudo. Uma pessoa 

que não mexe com a área jurídica e só tem um ou dois processos correndo na 

Justiça, certamente saberá deles nos mínimos detalhes.

Então, acho que a afi rmação pode merecer uma leitura não apenas no 

sentido de que as testemunhas em questão são policiais, mas porque elas lidam 

diuturnamente com repetições de fatos similares. Pode-se fazer uma leitura mais 

ampla. Por exemplo, se a questão é com um médico e ele continua clinicando, 

não se espera que ele vá talvez se lembrar daquele caso, que é igual a diversos 

que ele recebe todo dia, ou a um juiz que julga centenas ou milhares de casos.

Penso que a teleologia do art. 255 do Código de Processo Penal, que a 

súmula busca preservar, está direcionada a uma causa especial que não seja a 
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mera passagem do tempo, embora este seja o maior apagador de memórias, 

mas a outras circunstâncias nas quais o exercício repetido da mesma atividade 

profi ssional...

Por estar convencido de que a leitura que propôs o Ministro Rogerio 

Schietti Cruz é a mais adequada à realidade verdadeira do dia a dia dos processos 

criminais, com todas as vênias do Relator, e reconhecendo que o argumento 

trazido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca é muito importante no 

sentido de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está na linha 

do voto do Relator, considero que é mais realista a interpretação proposta pela 

divergência à qual me acosto.

Acompanho a divergência e nego provimento ao recurso ordinário em 

habeas corpus.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Jorge Mussi: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus 

cujo julgamento foi afetado a esta Terceira Seção pela egrégia Sexta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia estabelecida nos autos reside em definir se o fato da 

testemunha se tratar de policial, que em razão da sua atividade de repressão aos 

atos delituosos está mais suscetível ao esquecimento dos fatos denunciados, é 

sufi ciente para que tal prova seja considerada urgente e se admita a sua produção 

antecipada, nas hipóteses em que é declarada a suspensão do processo nos 

termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

O móvel do presente debate é o entendimento fi rmado por esta Terceira 

Seção ao editar o Enunciado n. 455 da Súmula desta Corte da Cidadania com a 

seguinte redação:

A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 

366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justifi cando o mero 

decurso do tempo.

No seu voto, o eminente Relator, Ministro Nefi  Cordeiro, dá provimento ao 

recurso ordinário para anular a decisão que determinou a produção antecipada 

de provas, considerando que o fato da testemunha se tratar de policial, por si só, 

não se reveste da concretude exigida pelo enunciado sumular citado.
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Inaugurando a divergência, o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz 

nega provimento ao recurso em habeas corpus, fundamentando seu voto em 

substancial estudo da psicologia sobre a memória humana, concluindo que a 

decisão que defere a produção antecipada de provas pode ser fundamentada 

em circunstâncias que agravam as suas limitações normais, como acontece 

com o trabalho policial. Argumenta, ainda, que a antecipação de provas em 

tais situações, além de garantir a busca da verdade substancial - fi nalidade do 

processo penal -, não acarreta prejuízo ao acusado, que poderá, na retomada 

da marcha processual, requerer a produção das provas que entenda necessárias 

ao exercício do seu direito de defesa, inclusive, a repetição daquela produzida 

antecipadamente.

Retomado o julgamento após novo pedido de vista, o eminente Ministro 

Felix Fischer aderiu ao voto divergente, acompanhado pelos Ministros Ribeiro 

Dantas e Antonio Saldanha Palheiro. Aderiram ao voto do eminente Relator os 

Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Maria Th ereza de 

Assis Moura. Em razão do empate até então verifi cado na votação e tendo em 

vista a relevância do tema, pedi vista dos autos.

Com as devidas vênias aos fundamentos declinados pelo eminente 

Relator e aos demais agregados pelos eminentes colegas que acompanharam 

sua conclusão, me fi lio ao entendimento externado pela divergência, o qual, 

inclusive, venho sustentando em meus votos desde a edição do Enunciado n. 

455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, é cediço que a memória humana é suscetível a falhas, razão 

pela qual, em determinadas ocasiões, se faz necessária a antecipação da prova 

testemunhal com arrimo no artigo 366 do Código de Processo Penal, seja em 

razão de uma condição peculiar do testigo, ou até mesmo quando verifi cado 

concretamente um relevante distanciamento dos fatos narrados na exordial, 

para que não se comprometa um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a 

reconstituição da verdade.

Em tais hipóteses, caso a prova testemunhal não seja colhida por 

antecipação, detalhes relevantes ao deslinde da questão poderão ser perdidos 

com o decurso do tempo à causa da revelia do acusado, em detrimento do 

interesse da sociedade em apurar os fatos e submetê-los a julgamento.

Ademais, não se pode atribuir a uma testemunha o encargo de guardar 

em sua mente os detalhes dos fatos eventualmente presenciados, enquanto o 

acusado permanece alheio à persecução penal defl agrada em seu desfavor.
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Em verdade, “o esquecimento social é um dos grandes fatores por que 

muitos acusados são absolvidos, na medida em que o melhor testemunho é 

aquele colhido quando ainda o fato está bem vivo na memória da testemunha. E 

isso é tanto mais possível quanto mais perto da data do fato for o momento do 

testemunho.” (WELTER, Pedro Belmiro e SANTOS, Nilton Kasctin. Revista 

da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS. A urgência da prova 

testemunhal no art. 366 do CPP (Lei n. 9.271/96), ano XXV - 1998, março, 

n.72, p. 358).

Ao exemplifi car a situação acima exposta, os doutrinadores assinalam que:

(...) boa parte da prova testemunhal pode ser totalmente perdida se não 

produzida em curto espaço de tempo. Para tanto, colaciona alguns exemplos 

do quotidiano forense. Transcreva-se parte do arrazoado: “Por outro lado, a 

experiência forense demonstra que inúmeros depoimentos são perdidos em 

razão do decurso do tempo. Policiais militares e civis, por exemplo, que atendem 

a inúmeras ocorrências no dia-a-dia e que não raras as vezes são as únicas 

testemunhas, não podem deixar de ser ouvidas antecipadamente sob pena de 

despojar o processo do único elemento de prova possível. Em outras situações, 

detalhes ou percepções poderão ser esquecidas, retirando do depoimento a 

exatidão necessária para a prova do fato criminoso.” (p. 357)

Cita-se ainda julgado do Supremo Tribunal Federal, no qual se consignou 

que:

(...) a produção antecipada de provas afi gura-se necessária sempre que houver 

possibilidade de que o tempo possa afetar a aferição da verdade real. 4. Em crimes 

para cujo deslinde se revela imprescindível prova testemunhal, não se afi gura 

desarrazoada a decisão que a considera urgente para os fi ns do art. 366 do CPP. 5. 

Ordem de habeas corpus indeferida. (HC 82.157, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, 

Segunda Turma, julgado em 19.11.2002, DJ 19.12.2002 pp-00129 Ement vol-

02096-04 pp-00670)

Não obstante as considerações acerca da falibilidade da memória humana 

sejam aptas a justifi car a necessidade da produção antecipada de qualquer prova 

testemunhal, é certo que tal conclusão foi rechaçada pelo Enunciado n. 455/STJ, 

passando-se a exigir, a partir de então, um mínimo de concretude na decisão que 

defere tal providência nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Entretanto, se faz imperiosa a distinção da situação da testemunha policial, 

agente público cuja função é a promoção da segurança pública e repressão às 

condutas contrárias ao ordenamento jurídico, as quais, como é notório, fazem 

parte do cotidiano destes profi ssionais.
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O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações confl ituosas com o ordenamento jurídico, sendo 

certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, 

seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sendo 

inviável a exigência de qualquer esforço intelectivo que ultrapasse a normalidade 

para que estes profi ssionais colaborem com a Justiça apenas quando o acusado se 

submeta ao contraditório defl agrado na ação penal.

Aliás, esee é o tipo de situação que, embora corriqueira, justifi ca a produção 

antecipada da prova testemunhal, pois além da proximidade temporal com a 

ocorrência dos fatos proporcionar uma maior fi delidade às declarações, possibilita 

o registro ofi cial da versão dos fatos vivenciada pelo agente da segurança pública, 

o qual terá grande relevância para a garantia à ampla defesa do acusado, caso a 

defesa técnica repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da 

retomada do curso da ação penal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente da egrégia Quinta 

Turma:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Produção 

antecipada de provas. Art. 366 do CPP. Prova testemunhal. Medida cautelar. 

Caráter urgente. Agentes de segurança pública. Constrangimento ilegal não 

evidenciado.

1. O atuar constante no combate à criminalidade expõe o agente da segurança 

pública a inúmeras situações confl ituosas com o ordenamento jurídico, sendo 

certo que as peculiaridades de cada uma acabam se perdendo em sua memória, 

seja pela frequência com que ocorrem, ou pela própria similitude dos fatos, sendo 

inviável a exigência de qualquer esforço intelectivo que ultrapasse a normalidade 

para que estes profi ssionais colaborem com a Justiça apenas quando o acusado 

se submeta ao contraditório defl agrado na ação penal.

2. Este é o tipo de situação que justifica a produção antecipada da prova 

testemunhal, pois além da proximidade temporal com a ocorrência dos fatos 

proporcionar uma maior fi delidade das declarações, possibilita o registro ofi cial da 

versão dos fatos vivenciada pelo agente da segurança pública, o qual terá grande 

relevância para a garantia à ampla defesa do acusado, caso a defesa técnica 

repute necessária a repetição do seu depoimento por ocasião da retomada do 

curso da ação penal.

3. Recurso desprovido.

(RHC 51.232/DF, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 2.10.2014, DJe 

10.10.2014)
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Sendo notória, portanto, a peculiaridade da situação do policial que é 

arrolado como testemunha acerca dos fatos praticados no exercício do seu ofício, 

não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa na sua produção antecipada, assim 

como não se verifi ca naquelas outras situações citadas como de incontroversa 

natureza urgente - casos de enfermidade da testemunha ou mudança 

de domicílio para fora da comarca, por exemplo -, pois a defesa, caso haja 

viabilidade material e jurídica, poderá requerer, mediante justifi cativa idônea, a 

repetição da prova produzida por antecipação, com equilíbrio entre a efetividade 

da prestação jurisdicional e a garantia constitucional ao devido processo legal.

Ante o exposto, acompanho a divergência para negar provimento ao 

recurso ordinário em habeas corpus.

É como voto.





Quinta Turma





HABEAS CORPUS N. 367.833-MG (2016/0218641-7)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Karine Gomes Fonseca e outros

Advogado: Karine Gomes Fonseca e outro(s)

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Paciente: Lourival da Rocha Miranda (preso)

EMENTA

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso 

ordinário. Impossibilidade. Homicídio qualifi cado. Motivo torpe. 

Concurso de agentes. Quadrilha. Prisão preventiva. Custódia mantida 

em sede de pronúncia. Segregação fundada no art. 312 do CPP. 

Circunstâncias do delito. Gravidade concreta. Periculosidade do 

agente. Acusado que responde a outros processos criminais. Reiteração 

delitiva. Risco concreto. Acautelamento da ordem pública. Custódia 

motivada e necessária. Medidas cautelares alternativas. Insufi ciência. 

Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Coação ilegal inexistente. 

Writ não conhecido.

1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do 

habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, 

por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi aqui 

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

poderá ser concedida de ofício.

2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a 

custódia cautelar está devidamente justifi cada na garantia da ordem 

pública, em razão da gravidade efetiva do delito denunciado e da 

periculosidade social do agente, bem demonstradas pelas circunstâncias 

em que ocorridos os fatos criminosos e pelos motivos que em tese 

os determinaram, bem como em razão do histórico penal do réu, 

indicativo de habitualidade na prática de ilícitos.

3. Caso em que o paciente foi pronunciado pela prática de 

homicídio qualifi cado por motivo torpe, acusado de ser o mandante da 

empreitada criminosa efetivada pelos corréus que efetuaram diversos 
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disparos de arma de fogo contra o ofendido, causando-lhe as lesões 

que ensejaram o seu óbito e, ao que tudo indica, em razão de vingança 

ensejada por desentendimento anterior relacionado ao tráfi co de 

drogas.

4. O fato de o acusado responder a outros processos criminais 

é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação ao 

cometimento de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, 

solto, volte a delinquir, reforçando a necessidade da preventiva.

5. Inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a 

segregação se encontra justifi cada para acautelar o meio social, diante 

da gravidade efetiva do delito, evitando-se, com a medida, inclusive, a 

reprodução de fatos criminosos de igual natureza.

6. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão 

de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos 

sufi cientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in 

casu.

7. Habeas corpus não conhecido.

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. Os Srs. 

Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e 

Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 1º de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 19.12.2016

RELATÓRIO

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

impetrado em favor de Lourival da Rocha Miranda contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou a ordem 
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visada no Writ de n. 1.000.16.032.981-9/000, mantendo a segregação cautelar 

do paciente, nos autos da ação penal em que restou pronunciado pelos delitos 

previstos no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, caput, e art. 288, parágrafo único, 

todos do Código Penal.

Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal sob o 

argumento de ausência de fundamentação idônea para justifi car a manutenção 

da segregação cautelar do paciente, destacando que a medida estaria embasada 

na gravidade abstrata do delito e nos antecedentes do acusado, reputando 

ausentes os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Destacam que as outras ações penais que o paciente responde “se 

encontram em fase inquisitória” (e-STJ fl s. 3), não sendo óbices, portanto, para 

que seja benefi ciado com a liberdade provisória nestes autos.

Alegam, outrossim, que não teria sido demonstrado, com base em 

elementos concretos, como a liberdade do réu poderia oferecer risco à ordem 

pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Argumentam, 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, aquelas consistentes no 

comparecimento periódico em Juízo e na proibição de ausentar-se da Comarca.

Requereram, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que 

fosse revogada a custódia cautelar do ora paciente, expedindo-se alvará de 

soltura em seu favor.

A liminar foi indeferida.

Solicitadas informações, estas foram devidamente prestadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não 

conhecimento do mandamus.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): De se destacar que o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 109.956/PR, buscando dar 

efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea “a” da Constituição 

Federal, e dos artigos 30 a 32 da Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir 
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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 teve a prisão 

preventiva decretada e restou denunciado pela prática do delito tipifi cado no art. 

121, § 2º, inciso I, c/c art. 29 e art. 62, inciso I, todos do Código Penal, e art. 

2º §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013, acusado de ser o mandante do homicídio 

de Samuel de Carvalho, perpetrado, no dia 7.9.2014, pelos 4 (quatro) corréus, 

Renata, Fabrício, Giovane e Wesley, os quais efetuaram diversos disparos de 

arma de fogo contra o ofendido, causando-lhe as lesões que ensejaram o seu 

óbito, ao que tudo indica, por motivo torpe, qual seja, vingança ensejada por 

desentendimento anterior relacionado ao tráfi co de drogas, havendo notícia, 

ainda, de que Lourival seria integrante de uma organização criminosa armada.

Quanto aos fatos, consta nos autos que:

[...] em 07 de setembro de 2014, por volta das 21h57m, na avenida A, altura do 

n. 409, bairro Maria da Conceição, nesta Urbe, os denunciados Giovane e Fabrício, 

auxiliados pelos denunciados Renata e Weslei, agindo a mando do denunciado 

Lourival, com intento de matar, em comunhão de vontades e unidade de 

desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra Samuel de Carvalho, vulgo 

Kaká, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa efi ciente de sua morte.

De acordo, com a narrativa ministerial, o homicídio foi praticado por motivo 

torpe, qual seja, desentendimentos relacionados, ao tráfico de drogas, vez 

que a vítima não queria mais vender drogas para Renata, o que provocou o 

descontentamento desta. Então, a recusa da vítima foi informada a Lourival, que 

deu a ordem para a execução.

Consta, ainda, que os quatro primeiros denunciados integram organização 

criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com 

o objetivo de obter vantagem, mediante a prática de crime cujas penas máximas 
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são superiores a quatro anos. Essa organização criminosa empregaria armas 

de fogo e seria liderada por Lourival, cometendo delitos de tráfi co de drogas, 

homicídios e porte ilegal de armas de fogo. (e-STJ fl s. 30-31).

Em 22.2.2016, verifi ca-se que foi encerrada a primeira fase do processo 

afeto ao Júri - judicium accusationis -, tendo o acusado sido pronunciado, como 

incurso no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, caput, e art. 288, parágrafo único, 

todos do Código Penal, oportunidade em que sua prisão processual foi mantida, 

porquanto “permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o decreto da 

segregação cautelar”, tendo o Togado destacado, ainda, “a gravidade em concreto 

dos fatos, os registros criminais existentes em relação aos acusados, bem como o 

que foi noticiado pelas testemunhas, de que são pessoas temidas na região onde 

os fatos ocorreram”, para concluir que “a prisão continua sendo necessária para 

garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, vez que há 

a possibilidade de oitiva de testemunhas em plenário” (e-STJ fl s. 45-46).

Inconformada, a defesa ingressou com remédio constitucional perante 

o Tribunal de origem que, por unanimidade, denegou a ordem, mantendo a 

constrição processual, sob o entendimento de que “o magistrado fundamentou 

satisfatoriamente os motivos pelos quais negou ao paciente o direito de recorrer 

em liberdade, tendo em vista a garantia da ordem pública e a gravidade concreta 

dos crimes em tese cometidos, evidenciada pelo concurso de agentes, pelo modus 

operandi empregado e pela reiteração delitiva do paciente, e a conveniência da 

instrução criminal, pois o segregado seria pessoa temida na região onde os fatos 

ocorreram e, assim, há concreta possibilidade de que as testemunhas se sintam 

ameaçadas” (e-STJ fl s. 12).

Na oportunidade, o Colegiado Estadual destacou, ainda, que “a CAC de 

fl s. 38-v/39 noticia que o paciente responde a dois processos pela prática do 

crime previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/90 e que há dois 

inquéritos policiais em desfavor do segregado relativos a crimes dolosos contra a 

vida” (e-STJ fl s. 13).

Concluiu o Órgão Julgador, ao fi nal, que “as condições subjetivas favoráveis 

do paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, por si sós, não obstam 

a decretação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar 

a sua manutenção, como se verifi ca no caso em apreço” (e-STJ fl s. 13).

Registra-se que o Ministério Público interpôs recurso de apelação, visando 

à pronúncia do codenunciado Weslei Danilo de Souza pelo crime previsto no art. 

121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, caput, à pronúncia do ora paciente como incurso 
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nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, do CP e do art. 2º, §§ 2º e 3º, 

da Lei n. 12.850, de 2013 e, à dos demais corréus, como incursos nas sanções 

do art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 29, do CP do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850, de 

2013.

Esclarecidos os fatos, inicialmente, quanto aos fundamentos da prisão 

preventiva, infere-se que a custódia se encontra devidamente embasada no 

previsto no art. 312 do CPP, mostrando-se imprescindível para a garantia da 

ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do paciente, bem demonstrada 

pela gravidade diferenciada das circunstâncias em que ocorreram os fatos 

criminosos, merecendo destaque o fato de a prisão ter sido mantida, inclusive 

em sede de pronúncia.

Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada “para fi ns 

externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em 

curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. [...] A 

modalidade de prisão, para cumprimento desta última fi nalidade, seria a prisão 

para garantia da ordem pública”, “quando se tutelará, não o processo, mas o risco 

de novas lesões ou reiteração criminosa”, deduzidos, a princípio, da natureza 

e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários 

ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e 

Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

Na espécie, constata-se que o paciente foi pronunciado pela prática 

de homicídio qualifi cado por motivo torpe, acusado de ser o mandante da 

empreitada criminosa efetivada pelos corréus Renata, Fabrício e Giovane, os 

quais, por motivo torpe, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra 

o ofendido, Samuel de Carvalho, causando-lhe as lesões que ensejaram o seu 

óbito e, ao que tudo indica, em razão de vingança ensejada por desentendimento 

anterior relacionado ao tráfi co de drogas.

Com efeito, as particularidades acima descritas, somadas, certamente 

evidenciam a reprovabilidade diferenciada da conduta incriminada, bem como 

a índole violenta do agente, e, via de consequência, a sua real periculosidade, 

mostrando que a prisão é mesmo devida para o fi m de se acautelar o meio 

social, pois evidente o risco que representa à ordem pública, caso seja libertado, 

revelando o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão 

preventiva.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífi ca no sentido de 

que: “O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para 

decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio 
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instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto 

a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as 

circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente 

e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justifi cada 

está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente 

presentes boas provas da materialidade e da autoria” (RHC 106.697, Relator(a): 

Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 3.4.2012, Processo Eletrônico 

DJe-093 divulg 11.5.2012 public 14.5.2012).

Nesse mesmo norte, tem-se:

Ementa Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualifi cado (CP, art. 

121, § 2º, inciso I). Prisão preventiva. Revogação. Não cabimento. Cautelaridade 

sufi cientemente demonstrada. Recurso não provido.

1. A análise da segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento 

de que existem fundamentos concretos e sufi cientes para justifi car a privação 

processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A necessidade de se garantir a ordem pública restou demonstrada, na espécie, 

ante a periculosidade do agente, verifi cada pela gravidade em concreto do crime e 

pelo modus operandi com que foi praticado o delito.

3. Integra o magistério jurisprudencial da Corte o entendimento de que, “quando 

da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, 

abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional 

entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC n. 

97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27.11.2009).

4. A verbalização de ameaças dirigidas a testemunhas e a fuga empreendida 

pelo recorrente demonstram, igualmente, a necessidade de sua segregação, por 

conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal.

5. Recurso não provido.

(RHC 116.944, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 

10.9.2013, Processo Eletrônico DJe-194 divulg 2.10.2013 public 3.10.2013)

Habeas corpus. 2. Homicídio e furto qualifi cados (arts. 121, § 2º, II e IV, e § 4º, 

parte fi nal; e 155, caput e § 1º, do CP). Prisão preventiva. 3. Alegada ausência 

dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Não ocorrência. Necessidade de 

garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade da agente, aferível pela 

gravidade e modus operandi dos crimes praticados, e também no fundado risco 

de reiteração delitiva. 4. Motivação per relationem. Validade. Precedentes do STF. 

5. Presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 

do CPP. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada. (HC 114.790, 

Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10.9.2013, Processo 

Eletrônico DJe-187 divulg 23.9.2013 public 24.9.2013)
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De nosso Tribunal, nesse sentido, mutatis mutandis:

Habeas corpus. Homicídio, ocultação de cadáver. Prisão. Manutenção em 

decisão de pronúncia. Decisão fundamentada. Gravidade em concreto do 

delito. Periculosidade do réu. Modus operandi. Garantia da ordem pública e da 

instrução criminal. Presença dos pressupostos do art. 312 do CPP. Ausência de 

constrangimento ilegal.

1. A prisão cautelar do paciente mostra-se adequadamente fundamentada 

na decisão de pronúncia, destacando-se a necessidade de manutenção da ordem 

pública, existindo nos autos elementos concretos que indicam a periculosidade, 

evidenciada pelo modus operandi do réu, circunstâncias suficientes para a 

manutenção da prisão processual, na forma como determinada na origem. 

Necessária também a prisão para garantia da instrução criminal.

2. Diante da demonstração do periculum libertatis, isto é, do perigo concreto 

que a liberdade do acusado representaria para a sociedade, encontra-se 

justifi cada a necessidade da prisão.

3. A custódia cautelar não é incompatível com o princípio da presunção de não 

culpabilidade. Não se visualiza, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.

4. Nos casos de competência do Tribunal do Júri, não há falar em excesso de 

prazo na formação da culpa quando o réu já foi pronunciado.

5. Ordem denegada.

(HC 245.532/PA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

4.11.2014, DJe 17.11.2014)

Ademais, na espécie, a custódia se faz necessária também para evitar a 

reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pela Corte de origem, o 

paciente “responde a dois processos pela prática do crime previsto no artigo 

16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/90 e que há dois inquéritos policiais em 

desfavor do segregado relativos a crimes dolosos contra a vida” (e-STJ fl s. 13), 

o que revela inclinação à criminalidade, concretizando a conclusão pela efetiva 

perniciosidade social do acusado, inviabilizando a pretendida liberdade, já que 

patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Segundo a doutrina de JULIO FABBRINI MIRABETE: “Fundamenta 

em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, 

evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a 

vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à 

prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos 

relacionados com a infração cometida”, concluindo que “está ela justifi cada se 

o acusado é dotado de periculosidade, na perseverança da prática delituosa [...]” 

(Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 803).
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Confi ram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte Superior 

de Justiça:

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Descabimento. Competência 

das Cortes Superiores. Matéria de direito estrito. Modifi cação de entendimento 

deste Tribunal, em consonância com a Suprema Corte. Homicídio qualifi cado e 

ameaça. Sentença de pronúncia. Negativa de recurso em liberdade. Recorrente 

que respondeu preso ao sumário da culpa. Reiteração criminosa. Garantia da 

ordem pública. Ausência de ilegalidade fl agrante que, eventualmente, pudesse 

ensejar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus não conhecido.

[...]

3. A sentença de pronúncia manteve a prisão preventiva, ao negar o recurso em 

liberdade, fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, 

em face da periculosidade do réu, demonstrada pelos seus maus antecedentes e 

pelas ameaças à vítima sobrevivente, que denotam o risco concreto de reiteração 

delitiva. O Paciente foi pronunciado pela suposta prática dos delitos de ameaça 

e de tentativa de homicídio qualifi cado, praticados contra a ex-namorada, e teve 

a custódia cautelar decretada porque após o frustrado atentado contra a vida da 

vítima, continuou a ameaçá-la de morte e oferecer-lhe dinheiro, para que não 

acionasse a polícia.

4. Ausência de ilegalidade fl agrante que, eventualmente, ensejasse a concessão 

da ordem de ofício.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 288.310/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6.5.2014, 

DJe 13.5.2014 - grifamos)

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualifi cado. Prisão preventiva. 

Periculosidade do agente. Modus operandi. Risco de reiteração. Necessidade da 

prisão para garantia da ordem pública. Segregação justifi cada. Recurso improvido.

[...]

2. A prisão preventiva está devidamente justifi cada para a garantia da ordem 

pública, em razão da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, 

evidenciada (i) pelo fato da vítima ter sido atraída para o local do crime mediante 

dissimulação, algemada e alvejada com tiros de arma de fogo e (ii) por ostentar 

registro criminal. Assim, a prisão preventiva mostra-se indispensável para conter a 

reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

3. Recurso improvido.

(RHC 74.837/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 25.10.2016, DJe 7.11.2016)
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Neste contexto, a prisão preventiva está suficientemente embasada e 

merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, constantemente 

abalada por condutas violentas como a que ora se examina, afastando o suposto 

constrangimento de que seria vítima o paciente.

Destaca-se ainda que, consoante orientação jurisprudencial desta Corte 

Superior de Justiça, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, 

isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos 

que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.

Por fim, concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade 

da preventiva, resta clara a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas 

da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justifi car o sequestro 

corporal a bem da ordem pública, a sua incidência não se mostraria adequada 

e sufi ciente para reprimir o acentuado grau de periculosidade do recorrente, 

evidenciado pelo modus operandi utilizado na espécie.

Como reiteradamente vem decidindo esta Corte Superior: “Demonstrada 

a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem 

pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 

12.403/2011, não se mostram sufi cientes e adequadas à prevenção e à repressão 

do crime” (HC 261.128/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, 

julgado em 23.4.2013, DJe 29.4.2013).

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia 

cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra qualquer ilegalidade 

passível de ser sanada de ofício por este Superior Tribunal, quanto ao ponto.

Ante o exposto, não se conhece do habeas corpus, por se afigurar 

manifestamente incabível na espécie.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 373.559-MG (2016/0259908-3)

Relator: Ministro Jorge Mussi

Impetrante: Douglas Leandro Domingues Dias

Advogado: Douglas Leandro Domingues Dias - MG134066
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Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Paciente: Luimara Barbosa de Paula (preso)

EMENTA

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso 

ordinário cabível. Impossibilidade. Tráfi co de entorpecentes. Prisão 

em fl agrante convertida em preventiva. Segregação fundada no art. 

312 do CPP. Reduzida quantidade de material tóxico apreendido. 

Condições pessoais favoráveis. Providências cautelares alternativas. 

Art. 319 do CPP. Adequação e sufi ciência. Coação ilegal em parte 

demonstrada. 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.

4. No caso, a custódia antecipada mostra-se desproporcional, 

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

alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de estupefaciente, 

a demonstrar que não se trata de tráfi co de grande proporção, e 

as condições pessoais da agente, primária e sem registro de outros 

envolvimentos criminais.

5. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem 

de ofício, para, confi rmando-se a liminar anteriormente deferida, 

substituir a cautelar da prisão pela medidas alternativas previstas no 

art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
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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), 1º de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Jorge Mussi, Relator

DJe 19.12.2016

RELATÓRIO

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

impetrado em benefício de Luimara Barbosa de Paula contra acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que não conheceu do HC 

n. 1.0000.16.065970-2/000, mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos 

da ação penal em que restou denunciado pela prática do delito tipifi cado no art. 

33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o 

argumento de que não teria sido apresentada fundamentação idônea para 

justifi car o decreto e a manutenção da custódia cautelar da paciente, porquanto 

não apontados elementos concretos que demonstrassem de que forma, em 

liberdade, poderia vir a causar embaraço à ordem pública, à instrução criminal 

ou à aplicação da lei penal.

Alega que, caso a acusada reste condenada, fará jus à aplicação do redutor 

do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como com a substituição da pena 

corporal por restritivas de direito, pelo que seria desproporcional mantê-la 

acautelada.

Destaca que a paciente é primária, com bons antecedentes e residência 

fi xa predicados que, somados à pouca quantidade de droga apreendida, lhe 

permitiriam responder ao processo em liberdade.

Aduz que a acusada é mãe de uma criança de 2 (dois) anos de idade, pelo 

que, caso se entenda pela manutenção da custódia, faria jus à sua substituição 

por prisão domiciliar, nos termos de art. 318, inciso V do CPP.
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Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação do encarceramento 

antecipado da paciente, ainda que mediante a incidência de medidas cautelares 

mais brandas, e, subsidiariamente, no caso de manutenção do cárcere, pleiteia 

pela substituição da preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi deferida para substituir a custódia preventiva do paciente 

pelas medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do 

Código de Processo Penal, salvo se por outro motivo estivesse presa (e-STJ fl s. 

38-39).

Informações prestadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não 

conhecimento do mandamus (e-STJ fl s. 112-113).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Jorge Mussi (Relator): De se destacar que o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 109.956/PR, buscando dar efetividade 

às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, 

e nos artigos 30 a 32 da Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo 

do habeas corpus originário perante aquela Corte em substituição ao recurso 

ordinário cabível, entendimento que 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.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em fl agrante, convertida 

a prisão em preventiva, e posteriormente denunciada pela prática do delito 

tipifi cado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, “no dia 25.8.2016, 

por volta das 10h, [...] na estação rodoviária local”, Luimara foi abordada pela 
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Policia Militar, “logo após desembarcar do ônibus procedente de Ipatinga e no 

interior de sua bolsa foram encontradas duas porções da substância conhecida 

por maconha, pesando respectivamente 5,64 e 0,75 gramas, bem como 3,59 

gramas de material conhecida por cocaína” (e-STJ Fls. 29-30).

Verifica-se que o Juízo Singular converteu a prisão em flagrante em 

preventiva porquanto a entendeu necessária especialmente para a garantia 

da ordem pública, dada a gravidade efetiva do crime perpetrado, destacando 

“a existência material do fato delituoso, havendo ainda sufi cientes indícios 

de autoria, tendo sido observados fi elmente os requisitos legais da prisão em 

fl agrante” (e-STJ FL. 50).

Inconformada, a defesa ingressou com remédio constitucional perante a 

Corte Estadual que, por sua vez, não conheceu do writ originário, “porquanto 

impetrado via e-mail sem a juntada dos originais no prazo legal” (e-STJ Fl. 26), 

deixando de analisar a aventada ilegalidade da medida excepcional.

Nesse panorama, inicialmente, no que tange aos fundamentos da 

segregação, forçoso reconhecer que assiste razão em parte à impetrante, quando 

sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, motivo pelo qual a matéria vai 

ser examinada no presente mandamus, apesar de não haver sido apreciada no 

aresto impetrado.

Ora, não desprezando a gravidade da acusação lançada contra a 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, consoante já consignado na decisão que deferiu o pleito 

sumário, evidencia-se que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela 

sufi ciência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez 

que a denunciado foi presa em fl agrante delito com reduzida quantidade de 

material tóxico - o total de 3,59 gramas de cocaína e mais duas porções de maconha 

com peso líquido de 5,64 e 0,75 gramas -, a demonstrar que não se trata de 

tráfi co de grande proporção, ou seja, a potencialidade lesiva da conduta em si 

considerada não pode ser tida como das mais elevadas.

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 se mostre necessária e adequada às 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 713-844, janeiro/março 2017 729

circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais da agente que, 

ao que parece, é primária e não ostenta outros registros criminais (e-STJ fl . 138).

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.

Não se pode olvidar, por outro lado, que há “um princípio de proporcionalidade 

que governa as medidas cautelares e, em especial, a prisão cautelar”, como afi rma 

GUSTAVO BADARÓ, na sua obra Processo Penal, RJ: Campus: Elsevier, 2012, 

de onde retira-se que:

Consequência disso é que o juiz não deve se limitar a analisar “prova da 

existência do crime e indício sufi ciente da autoria” para a decretação da prisão 

preventiva (CPP, art. 312). Esses critérios são indicadores do denominado fumus 

comissi delicti, isto é, da probabilidade, baseada em cognição sumária, de que o 

acusado seja o autor do delito. São elementos necessários, mas insufi cientes para 

a prisão cautelar.

A análise do “direito hipotético” não deve se limitar à “probabilidade de uma 

condenação”. Há mais a ser considerado nesse juízo prognóstico. O juiz deverá 

também considerar a probabilidade de que seja imposta uma pena privativa de 

liberdade a ser executada. Somente no caso em que se anteveja, com base nos 

elementos concretos existentes nos autos, que o acusado terá que se submeter 

a uma pena privativa de liberdade, a prisão cautelar será proporcional ao 

provimento efetivo que ela visa assegurar.
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Caso o prognóstico judicial seja de que a pena a ser imposta será somente de 

multa, ou uma pena privativa de liberdade que seja substituída por pena restritiva 

de direito, ou, ainda, uma pena privativa de liberdade que será condicionalmente 

suspensa (sursis), ou, fi nalmente, uma pena privativa de liberdade a ser cumprida 

em regime aberto, será ilegal a decretação da prisão preventiva, posto que 

desproporcional ao resultado fi nal do processo cuja utilidade se quer assegurar.

[...]

[...]. A proporcionalidade não deve ser buscada somente tendo em vista a pena 

cominada ao delito, mas considerando-se a pena que provavelmente será aplicada, 

ainda que com base em uma cognição sumária. Em nenhuma hipótese, e por 

nenhum dos motivos que caracterizam o periculum libertatis, pode-se decretar 

a prisão preventiva se não há prognóstico de cumprimento efetivo de pena 

privativa de liberdade. (páginas 718 e 719 - grifos próprios)

Continuando na lição, arremata o doutrinador, na obra já citada, que, “em 

tais situações poderá ser cabível, em tese, mas sempre dependendo da verifi cação 

das situações concretas, a imposição de medida cautelar diversa da prisão (CPP, 

arts. 319 e 320)” (op. cit., p. 744).

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:

[...]

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.

[...]



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 713-844, janeiro/março 2017 731

Ora, na hipótese dos autos, as condições pessoais favoráveis 

da ré, surpreendida 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, 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 suficiente a substituição 

pelas 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 

do art. 654, § 2º, do CPP, para, confi rmando-se a liminar anteriormente deferida, 

substituir a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas 

alternativas previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.

É o voto.

HABEAS CORPUS N. 377.268-PI (2016/0289512-0)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Carlos Fábio Pacheco Santos

Advogado: Carlos Fábio Pacheco Santos - PI004864

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

Paciente: Francivaldo Pereira da Silva (preso)
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EMENTA

Habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Não cabimento. 

Tráfi co de drogas e associação para o tráfi co (arts. 33 e 35 da Lei 

n. 11.343/2006). Prisão preventiva. Gravidade abstrata do delito. 

Circunstâncias judiciais favoráveis. Ausência de fundamentos 

concretos a justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal 

evidenciado. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso 

próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e 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.

2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, 

somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando 

evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, 

o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do 

Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão 

antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida 

cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

É certo que “a fi nalidade específi ca do cárcere cautelar deve ser a de 

possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, 

somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos 

que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou 

a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente 

demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal” 

(HC 350.230/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta 

Turma, DJe 22.6.2016).

Na hipótese dos autos, não há fundamentos idôneos que 

justifi quem a prisão processual do paciente. Da leitura do decreto 

prisional, depreende-se que a cautela foi imposta a partir da gravidade 

abstrata do delito de tráfi co e de associação para o tráfi co, bem como 

de sua hediondez, não considerados os elementos concretos do caso, 

quais sejam, o fato de o agente ser primário e de bons antecedentes.

Assim, restando deficiente a fundamentação do decreto 

preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação 
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cautelar e demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no 

encarceramento do paciente, deve ser revogada sua prisão preventiva.

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

revogar o decreto de prisão preventiva em discussão, ressalvada, 

ainda, a possibilidade de decretação de nova prisão, se demonstrada 

concretamente sua necessidade, sem prejuízo da aplicação de medida 

cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, não conhecer do pedido e conceder de ofício, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator.

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

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 10.2.2017

RELATÓRIO

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

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

Pereira da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 

proferido no HC n. 2016.0001.007189-0.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em fl agrante em 26.5.2016, 

acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 

(tráfi co de drogas e associação para o tráfi co). Posteriormente, a prisão foi 

convertida em preventiva.

Irresignada, a defesa impetrou o writ originário, cuja ordem foi denegada, 

em acórdão assim ementado:

Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Decisão devidamente 

fundamentada nos elementos concretos presentes nos autos. Gravidade abstrata 
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do delito. Tese de nulidade do laudo toxicológico e violação ao contraditório. 

Ausência de prova pré-constituída. Tese não conhecida. Constrangimento 

ilegal não demonstrado. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, 

denegada.

1. Não carece de fundamentação a decisão que, mesmo de forma sucinta, 

decreta a prisão preventiva quando esta encontra-se embasada em contexto 

empírico da causa que revela a necessidade de resguardar a ordem pública.

2. O Habeas Corpus é um remédio jurídico-processual que possui cognição 

sumária e rito célere, pressupondo prova pré-constituída apta a comprovar a 

ilegalidade suscitada.

2. In casu, não restou colacionado aos autos documentos capazes de confi rmar 

veementemente a tese nulidade do laudo toxicológico e violação ao contraditório.

3. Constrangimento ilegal não confi gurado. Ordem parcialmente conhecida e, 

na parte conhecida, denegada (fl s. 47/48).

Daí o presente writ, no qual a defesa alega falta de fundamentação para 

a decretação da custódia cautelar, baseada na gravidade abastrata do delito, 

agregando alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Requer, assim, a concessão da liberdade provisória ao paciente.

Indeferido o pedido liminar (fl s. 63/64), as informações foram devidamente 

prestadas (fl s. 73/90 e 93/106) e o Ministério Público Federal opinou pela 

denegação da ordem (fl s. 110/115).

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.

Conforme relatado, busca-se no presente writ a concessão da liberdade do 

paciente.

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau 

que, ao homologar a prisão em fl agrante, decidiu por convertê-la em preventiva:
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A prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, não 

havendo dúvidas da presença dos requisitos legais autorizadores para essa 

medida extrema.

Com efeito, a prisão preventiva dos representados trará enorme vantagem para 

a sociedade, ante o elevado grau de reprovação dos delitos praticados - tráfi co de 

drogas e associação para o tráfi co de drogas; assim, vislumbro sufi cientemente 

provados os pressupostos constantes do art. 312 do CPP, haja vista que nesta fase 

são inadequadas as outras medidas diversas da custódia cautelar.

Impende anotar que dois dos representados já respondem a outros processos 

criminais - Elias Ferreira da Trindade: roubo, tentativa de homicídio e porte ilegal 

de arma de fogo; Jefferson Lima Morais: tentativa de homicídio - revelando 

indícios de alta periculosidade.

Voltando aos pressupostos da medida cautelar sob apreciação. É sabido que 

a prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar cuja função é assegurar 

a efetividade do processo penal ou o resguardar a ordem pública, ou seja, 

para que durante as investigações policiais e/ou o trâmite processual o réu ou 

investigado não difi culte ou impeça o normal andamento do processo e que, ao 

fi nal, caso comprovada a culpa, seja efetivamente punido. Por tais razões, pode 

ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou do processo penal, até 

mesmo quando da prolação de santença condenatória (art. 311 do CPP).

[...]

No caso sub judice, a materialidade dos crimes de tráfi co ilícito de entorpecente 

e de associação para o tráfi co está evidenciada.

Por outro lado, os indícios suficientes de autoria exigidos pela lei estão 

presentes nos elementos colhidos até o momento pela Autoridade Policial, 

conforme documentos acostados aos autos.

Portanto, os fartos elementos probatórios até aqui colhidos demonstram a 

necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública.

Nessa linha de pensamento, o professor CAPEZ ensina que a prisão decretada 

como garantia da ordem pública tem a “fi nalidade de impedir que o agente, solto, 

continue a delinquir ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da 

justiça em crimes que provoquem grande clamor popular” (CAPEZ. Fernando. 

Curso de Processo Penal. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p.243) (transcrito 

conforme o original, salvo os destaques).

Ademais, em delitos dessa natureza, mormente em inicio de investigação, 

quando presentes ainda as amarras da motivação, há enorme possibilidade de 

novas investida dos autores, que poderão continuar a trafi car.

Em outras palavras, tudo deixa crer que, em liberdade, os representados 

continuarão a perturbar a ordem pública.

Presentes, pois, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
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Logo, soam cristalinos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em face dessas considerações, resta induvidoso também que nesta fase não se 

deve aplicar medida diversa da prisáo aos representados (fl s. 43/44).

A referida segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, nos 

seguintes termos:

Assim, observa-se que, embora de maneira sucinta, o decreto prisional 

lastreou-se nos elementos de prova até então constantes dos autos do inquérito 

policial, pelo que entendeu o magistrado ser de imperiosa necessidade a custódia 

cautelar dos acusados, dentre eles o Paciente, objetivando a garantia da ordem 

pública.

As circunstâncias que envolveram o fato criminoso, a propósito, restaram 

sufi cientes para a decretação da prisão preventiva do Paciente, visto que, dos 

documentos colacionados nos autos, consultáveis através do sistema ThemisWeb, 

e que embasaram os fundamentos do decreto prisional, é possível extrair que o 

Paciente, supostamente integrante de associação para o tráfi co de entorpecentes, 

exercia a função de distribuição de drogas, por meio de sua motocicleta, havendo 

a possibilidade concreta de que, solto, voltaria a delinquir.

Portanto, o magistrado, mesmo que de forma sucinta, invocou elementos 

concretos dos autos ensejadores da necessidade da medida extrema, qual seja: 

a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias que cercaram o delito, 

com a perpetração do crime de tráfi co ilícito de drogas e associação para o tráfi co, 

justifi cando a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da 

ordem pública (fl . 52).

O STJ tem o entendimento pacífi co de que a custódia cautelar possui 

natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção 

quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos 

pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.

É certo, ainda, que, em razão do princípio da presunção da inocência ou 

da não culpabilidade, a prisão preventiva deve ser a exceção, imposta apenas 

aos casos em que não for possível a manutenção da liberdade com ou sem a 

implementação de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP.

Não se deve olvidar que “a fi nalidade específi ca do cárcere cautelar deve ser a de 

possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente 

há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real 

possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração 

da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se 
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submeter à aplicação da lei penal” (HC 350.230/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares 

da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.6.2016).

Na hipótese dos autos, verifico não estarem presentes fundamentos 

idôneos que justifi quem a prisão preventiva do paciente. Da leitura do decreto 

prisional, depreende-se que a cautela foi imposta a partir da gravidade abstrata 

do delito de tráfi co e associação para o tráfi co, bem como de sua hediondez, não 

considerados os elementos concretos do caso, quais sejam, o fato de o agente ser 

primário e de bons antecedentes.

Assim, restando defi ciente a fundamentação do decreto preventivo quanto 

aos pressupostos que autorizam a segregação cautelar, e demonstrando-se a 

inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, deve ser 

revogada, in casu, sua prisão preventiva.

No mesmo sentido, vejam-se os precedentes desta Corte Superior:

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Inadequação da via 

eleita. Associação ao tráfi co de drogas. Prisão preventiva. Decreto constritivo 

carente de fundamentação. Constrangimento ilegal evidente.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 

orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, fi rmou-se no sentido 

de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso 

próprio, sob pena de desvirtuar a fi nalidade dessa garantia constitucional, exceto 

quando a ilegalidade apontada é fl agrante, hipótese em que se concede a ordem 

de ofício.

2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal, a prisão cautelar, por constituir medida de caráter excepcional, somente deve 

ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, 

não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, a simples menção aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de 

Processo Penal, quando desacompanhada de elementos concretos, não justifi ca a 

manutenção da custódia cautelar.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, em concordância 

com o parecer ministerial, para revogar a prisão preventiva do paciente - salvo se 

por outro motivo estiver preso (HC 339.852/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quinta Turma, DJe 17.3.2016).

Processual Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso. Inadequação da via 

eleita. Associação ao tráfi co de drogas. Prisão preventiva. Decreto constritivo 

carente de fundamentação. Constrangimento ilegal evidente.
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1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 

orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, fi rmou-se no sentido 

de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso 

próprio, sob pena de desvirtuar a fi nalidade dessa garantia constitucional, exceto 

quando a ilegalidade apontada é fl agrante, hipótese em que se concede a ordem 

de ofício.

2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal, a prisão cautelar, por constituir medida de caráter excepcional, somente deve 

ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, 

não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, além de a prisão ter sido fundamentada na gravidade abstrata e no 

caráter hediondo do crime de tráfi co ilícito de entorpecentes, pesa contra o paciente 

o delito de associação ao tráfi co; tanto na denúncia quanto no acórdão da origem, 

reputaram-lhe a função de “olheiro”, por isso não há como estender a ele a quantidade 

de droga apreendida (10 porções de crack e 17 de maconha) para justifi car a garantia 

da ordem pública.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, em concordância 

com o parecer ministerial, para revogar a prisão preventiva do paciente - salvo 

se por outro motivo estiver preso (HC 340.320/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

Quinta Turma, DJe 15.2.2016).

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus, mas 

concedo a ordem, de ofício, para revogar o decreto de prisão preventiva em 

discussão, ressalvada, ainda, a possibilidade de decretação de nova prisão, se 

demonstrada concretamente sua necessidade, sem prejuízo da aplicação de 

medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP.

HABEAS CORPUS N. 380.091-SC (2016/0310747-3)

Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik

Impetrante: Leandro Gornicki Nunes

Advogado: Leandro Gornicki Nunes - SC013825

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina

Paciente: Luis Paulo Mota Brentano (preso)
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EMENTA

Habeas corpus. Homicídio. Tribunal do Júri. Desaforamento 

indeferido pelo Tribunal a quo. Art. 427 do CPP. Excepcionalidade 

da medida. Dúvida acerca da imparcialidade dos jurados. 

Inexistência. Insufi ciência da notoriedade da vítima para presumir o 

comprometimento dos jurados. Comoção social natural para a hipótese. 

Ameaça às testemunhas defensivas. Ausência de demonstração. Ordem 

pública preservada. Opinião do Juiz de Primeiro Grau. Relevância. 

Inexistência de fl agrante ilegalidade. Ordem denegada.

1. Em matéria penal, é certo que a competência deve ser 

estabelecida nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal – CPP, 

sendo o local da consumação do delito, via de regra, o competente para 

o processamento e julgamento do feito. Entretanto, nos processos 

constitucionalmente atribuídos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o 

art. 427 do CPP prevê, excepcionalmente, a possibilidade de alteração 

da competência inicialmente fi xada em razão do lugar da infração, 

sendo permitido o desaforamento do feito em apenas três hipóteses, 

quais sejam: interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade 

do júri; ou dúvida sobre a segurança pessoal do acusado.

2. A prática do delito de homicídio contra um atleta brasileiro, 

mundialmente reconhecido, como se verifi ca na hipótese dos autos, 

gera certa comoção social em todo o território nacional. Entretanto, 

não se pode concluir automaticamente, a partir do clamor público 

gerado, que a imparcialidade dos jurados estaria comprometida.

3. Tendo o Tribunal de origem, bem como o Magistrado de 

primeiro grau, cuja opinião se mostra demasiadamente relevante, 

considerado que a reação gerada na população, em razão da morte 

do atleta, não serviu de base para demonstrar dúvida acerca do 

comprometimento da imparcialidade dos jurados, resta inadmissível o 

afastamento de tal conclusão por esta Corte Superior, tendo em vista 

que tal demanda acarretaria em incursão fático-probatória inviável em 

sede de habeas corpus.

4. Como bem salientou o Tribunal a quo, é certo que a morte 

do atleta, representante brasileiro e reconhecido internacionalmente, 

gerou comoção além das fronteiras daquela comarca, tendo abrangido 
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todo o território nacional. Assim, não há falar em desaforamento 

no caso dos autos, uma vez que a eventual impressão causada na 

população não se restringiu à localidade que alega estar impedida para 

julgar a causa, sendo inócua, portanto, a alteração da competência.

5. A alegação de risco às testemunhas defensivas no caso da 

realização do júri na comarca de Palhoça não se sustenta. Isso porque 

não restou demonstrado nos autos, ao contrário do que sustenta 

a defesa, a existência das referidas ameaças. Como relatado pelas 

instâncias ordinárias, as testemunhas mencionadas são artesãs que 

estavam de passagem, não possuindo vínculo com aquela comarca, 

estando, portanto, imunes às infl uências locais. Salientou-se ainda, que 

uma das testemunhas já prestou depoimento durante a instrução do 

feito e relatou não ter sofrido qualquer ameaça, informando, apenas, 

que a outra suposta testemunha, que nunca foi encontrada para prestar 

depoimento, teria se sentido ameaçada e indo embora para local 

desconhecido.

6. Não há falar, in casu, em desaforamento em razão do interesse 

da ordem pública, tendo em vista que, como bem demonstrado pelo 

Magistrado de piso, a comarca local conduziu efi cazmente toda a 

instrução processual sem registrar qualquer situação que levante 

dúvida quanto à possibilidade e viabilidade da realização da sessão 

de julgamento pelo júri naquela localidade. Infi rmar tal conclusão 

demandaria em análise de prova, inadmissível da via eleita.

Ordem denegada.

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, denegar a ordem.

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

e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

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

Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator

DJe 15.12.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik: Cuida-se de habeas corpus, com pedido 

de liminar, impetrado em benefício de Luis Paulo Mota Brentano, contra 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no 

Desaforamento de Julgamento n. 4013456-47.2016.8.24.0000.

Infere-se dos autos que o paciente foi pronunciado, nos autos da Ação Penal 

n. 0000161-07.2015.8.24.0045, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 

121, § 2º, II, III e IV do Código Penal (homicídio triplamente qualifi cado) e no 

art. 306, da Lei n. 9.503/1997 (embriaguez ao volante), tendo sido designada 

a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 15.12.2016 (fl s. 

17/22).

Com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal – CPP, a 

defesa formulou pedido de desaforamento do julgamento, sustentando fundada 

dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, tendo em vista a notória identidade 

da vítima.

O Tribunal de origem, após informações prestadas pelo Magistrado de 

piso (fl s. 61/63) e parecer ministerial no sentido da procedência do pleito (fl s. 

72/75), indeferiu o pedido em acórdão assim ementado:

Desaforamento. Tribunal de Júri. Pedido formulado pela defesa.

Requerimento deduzido sem que houvesse notícia do trânsito em julgado da 

decisão de pronúncia. Regra do art. 427, § 4º, do CPP dirigida primordialmente 

às instâncias ordinárias. Pendência de recurso sem efeito suspensivo no Superior 

Tribunal de Justiça. Sessão plenária agendada. Interesse processual existente.

Alegação de comprometimento da ordem pública e da imparcialidade dos 

jurados. Grande repercussão do caso na imprensa. Notoriedade da vítima. Clamor 

público inerente aos fatos narrados e que transcendeu as fronteiras do país. 

Invocadas ameaças a testemunhas ou a jurados não verifi cadas. Ausência de 

demonstração de prejuízo à segurança ou à parcialidade. Excepcionalidade ao 

princípio do juiz natural inocorrente. Não incidência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 427 do Código de Processo Penal. Sessão do Tribunal do Júri 

preservada na comarca onde teria ocorrido a execução do suposto homicídio 

doloso.

Pedido indeferido (fl . 82).

Daí a presente impetração, na qual a defesa sustenta ser essencial o 

desaforamento do julgamento do feito, considerando a existência de fundadas 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

742

dúvidas quanto à necessária imparcialidade dos jurados, ante a notoriedade da 

vítima, e da grande comoção social gerada naquela comarca.

Aduz que a vítima era atleta reconhecido internacionalmente e considerado 

um ídolo na localidade. Salienta que foi declarado luto ofi cial em face da sua 

morte e que determinada escola de samba de Florianópolis teria homenageado 

o surfi sta no seu enredo carnavalesco naquele ano.

Alega que as testemunhas defensivas estariam intimidadas a comparecer 

ao julgamento por temer represálias dos populares da comarca de Palhoça e 

região, salientando a notícia de ameaça a uma delas.

Assevera também a existência de risco à ordem pública, alertando a 

difi culdade de acesso ao fórum na data do julgamento, bem como a possibilidade 

de revolta dos populares caso sejam contrariados os interesses da família da 

vítima.

O impetrante requer, em liminar, a suspensão do feito e no mérito o 

desaforamento do processo para outra comarca pertencente às regiões Planalto 

Norte, Planalto Sul, Extremo Oeste ou Vale do Rio do Peixe, da Seção Judiciária 

de Santa Catarina.

A análise do pedido liminar foi postergada para após a manifestação 

ministerial (fl . 97).

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fl . 102).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik (Relator): Conforme relatado, busca-se 

na presente impetração o desaforamento do julgamento do ora paciente, nos 

autos da Ação Penal n. 0000161-07.2015.8.24.0045.

O Magistrado de piso, ao ser consultado pelo Tribunal de origem acerca do 

pedido de desaforamento, consignou o seguinte:

Acerca dos fundamentos invocados pela Defesa para requerer o desaforamento 

do julgamento do acusado pela prática do crime de homicídio em questão, peço 

vênia para pontuar alguma questões tendo em vista que presidi toda a fase 

preliminar de instrução criminal: a) diante da prova colhida na primeira etapa, 

de acordo com relatos veementes de testemunhas, notadamente de Andrei Silva 

Machado, a “comoção social” diante da morte de Ricardo dos Santos, surfi sta de 
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renome internacional, não fora localizada ou adstrita ao âmbito desta comarca 

ou região litorânea deste Estado, mas sim fora mundial, tendo em vista que era 

ele mundialmente querido e reconhecido, o que aconteceu pela própria morte 

prematura em si, independentemente do modo como ou por quem fora causada; 

b) no que se refere às testemunhas de Defesa Rozeli da Cruz Rodrigues dos Santos 

e Marcelo Vieira da Silva, pessoas que não possuem raízes tampouco residem 

neste Município e Comarca, não constam nos autos nítidas evidências de ameaças 

que pudesse prejudicar a vinda deles ao processo - ou de qualquer outra pessoa 

- para prestarem depoimento, tanto que Rozeli o fez, oportunidade em que não 

afi rmou ter sofrido qualquer tipo de ameaça, o que teria ocorrido, segundo ela, 

com relação ao seu colega Marcelo, pessoa que nunca fora encontrada para 

prestar depoimento e esclarecer esses fatos; c) sobre a segurança pública para 

ocorrer o Julgamento, posso assegurar que durante toda a tramitação do feito 

nesta Comarca, em todas as audiências que ocorreram, tudo transcorreu dentro 

da mais perfeita ordem e normalidade, sem qualquer intercorrência que pudesse 

prejudicar o trabalho, quer da Defesa quer da Acusação e sua Assistente, podendo 

as partes livremente exercerem suas posições antagônicas, contudo sempre de 

forma muito ordeira e respeitosa (fl s. 62/63).

Após parecer ministerial opinando pela procedência do pedido (fl s. 72/75), 

o Tribunal de origem indeferiu o pleito defensivo, nos termos da seguinte 

fundamentação:

2. Ainda que diga respeito à competência territorial, o desaforamento 

excepciona o princípio do juiz natural garantido pelos incisos XXXVII e LIII do art. 

5º da Constituição Federal; constitui ferramenta hábil a retirar o julgamento do 

tribunal do júri do local onde teria ocorrido a execução do suposto delito doloso 

contra a vida.

Ao disciplinar o desaforamento, o caput do art. 427 do Código de Processo 

Penal prevê hipóteses nas quais se poderá transferir a competência de 

determinado júri para outra comarca, quais sejam: interesse da ordem pública, 

dúvida sobre a imparcialidade do júri e segurança pessoal do acusado.

Na situação concreta, cuida-se de pretensão deduzida pela defesa que se 

alicerça, primeiramente, na parcialidade do júri em razão da grande comoção 

que o acontecido teria ocasionado aos cidadãos de Palhoça e de toda a região 

da Grande Florianópolis, em especial por conta da notoriedade da vítima - o 

surfi sta profi ssional “Ricardinho”. Diz o acusado que essa peculiar condição de 

Ricardo dos Santos gerou uma imensa divulgação do fato na mídia, sem contar 

as diversas homenagens dirigidas ao falecido, a exemplo da decretação de luto 

ofi cial por meio do Decreto n. 1.764/2015, do Município de Palhoça, ou da alusão 

a ele em enredo do desfi le em 2015 da escola de samba União da Ilha da Magia, 

em Florianópolis.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

744

[...].

Na espécie, não se cogita questionar a notoriedade do episódio protagonizado 

pelo então policial Luis Paulo Mota Brentano e pelo surfi sta Ricardo dos Santos 

que culminou na morte do segundo.

A extensa repercussão do suposto crime na imprensa ou na comunidade, 

todavia, não autoriza, por si só, a transferência do julgamento para foro diverso do 

local do seu cometimento. Como visto, embora de difícil apuração, é necessário 

que daí dimane a concepção de que os juízes leigos possam vir a tomar decisão 

que deixe de espelhar suas consciências e o senso de justiça de cada qual sobre a 

solução da causa que entendam correta.

Em maior ou menor grau, é normal que crimes - em tese - sujeitos à 

competência constitucional do júri sejam alvo de ampla divulgação nos meios 

tradicionais de comunicação, em redes sociais e, em especial, na comunidade do 

local dos fatos, que dirá quando entre os envolvidos existir pessoa conhecida do 

público. No Brasil, é justamente ante a acepção de que os delitos dolosos contra 

a vida têm sensível relevância para a sociedade, que, por opção do constituinte, 

desde muito se tem conferido aos próprios cidadãos do povo que julguem os 

acusados dessas infrações. A reação popular, enfim, há de ser percebida em 

situações como a presente.

[...].

Em dada medida, portanto, cuida-se de característica ontológica do júri que 

os populares decidam tanto uma causa na qual a suposta vítima era comumente 

querida pela população como, ao revés, naquela em que o ofendido era alguém 

de má reputação para a maioria da comunidade. É a regra do “jogo”. Advém de sua 

natureza que o suporte técnico-jurídico e as prerrogativas próprias do juiz togado 

tornem-se coadjuvantes em relação à vontade da comunidade local, do povo. 

Não é daí, de todo modo, que adviria a indesejável parcialidade dos jurados.

No caso em voga, sabe-se ainda que a notícia da morte violenta do surfi sta 

profissional “Ricardinho” - cuja fama naquele esporte, ao que consta, não se 

restringia à Grande Florianópolis, ou mesmo ao litoral catarinense - transcendeu 

em muito os limites da comarca onde acontecera o fato referido na denúncia. A 

própria defesa admite, e assim também observou a juíza de direito ao prestar suas 

informações, que o episódio teve repercussão internacional. Ainda assim, não se 

extraem motivos concretos para que se retire a competência do juízo em Palhoça 

para a condução e julgamento em plenário do processo autuado sob n. 0000161-

07.2015.8.24.0045.

Ao abordar a repercussão do caso na imprensa, Nucci afi rma que “deve-se 

enfocar a supremacia do júri e sua independência como a possibilidade que 

tem o povo de decidir o destino de pessoas que lhe são apresentadas para 

julgamento. Retira-se o jurado da sociedade para exercer tal função, de modo que 

não se pode pretender que existam jurados puros e isentos, mormente, como já 
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foi ressaltado, se não têm conhecimento jurídico sufi ciente para fi ltrar o que se 

divulga na imprensa e na comunidade onde vive” (op. cit., p. 856).

Nas palavras de Inocêncio Borges da Rosa, “seria mesmo estranhável, prova 

de falta de sensibilidade moral, a indiferença ou frieza da opinião pública quanto 

à prática de um crime grave, como o de homicídio cometido pelo denunciado 

no seio da população (...) Os sentimentos provocados pelo crime, o alarme, a 

indignação, o repúdio devem ser a regra, demonstrando que o povo, imbuído 

da noção geral do bem e da ordem, tem educação moral e se interessa pelos 

acontecimentos sociais; aplaude-os ou reprova-os conforme a sua qualidade e 

gravidade” (Processo Penal Brasileiro, v. 3, p. 31, apud Walfredo Cunha Campos, op. 

cit., p. 393/394).

No mesmo sentido, as mencionadas homenagens a Ricardo dos Santos 

por iniciativa da Câmara de Vereadores de Palhoça e de uma escola de samba 

em Florianópolis corroboram que a vítima era mesmo uma pessoa popular e 

prestigiada no esporte para o qual se dedicava profissionalmente. Contudo, 

reitere-se, dessa sua qualidade não se colhem elementos que afetem a 

imparcialidade dos jurados que virão a ser sorteados a fi m de justifi car o almejado 

desaforamento.

Para o Superior Tribunal de Justiça, há muito, “dada a excepcionalidade da 

medida de desaforamento, a eventual manifestação da comunidade local, num 

ou noutro sentido, consoante percepção do magistrado onde ocorrerá o Júri não 

é motivo sufi ciente para o deslocamento territorial do julgamento, até porque o 

conselho de sentença é formado por sorteio” (HC n. 14.704/RS, rel. Min. Fernando 

Gonçalves, Sexta Turma, j. 13.3.2001).

Bem por isso, a “ampla divulgação do delito pela imprensa e a movimentação 

dos familiares da vítima constituem fatos rotineiros ante os delitos de grande 

gravidade, mas não acarretam, necessariamente, a parcialidade dos Jurados” (STJ, 

HC n. 73.451/PE, Rel. Min. Jane Silva, Quinta Turma, j. 4.10.2007).

[...].

Além disso, os demais elementos indicados para desabonar a imparcialidade 

dos jurados subsistem apenas no plano das suposições, não devendo ensejar 

o reconhecimento de situação excepcional a afastar a regra da competência 

territorial já fi xada.

O outro argumento do requerente, conforme relatado, centra-se num ventilado 

risco a que testemunhas de defesa estarão sujeitas caso a sessão do júri aconteça 

em Palhoça. Refere-se, para tanto, a um depoimento prestado pela testemunha 

Rozeli no sentido de que seu então companheiro, Marcelo, teria sofrido ameaça 

de terceira pessoa não identifi cada (fl . 1.548).

Essa indicada ameaça, entretanto, além de incerta, num contexto pouco 

esclarecido - tanto que Marcelo nem ao menos foi encontrado para prestar 

depoimento teria, fosse o caso, ocorrido logo em seguida aos acontecimentos. 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

746

Não se identifica um atual sentimento de insegurança ou de temor das 

testemunhas ou jurados. Consta a informação, aliás, de que as testemunhas da 

defesa comparecerão em audiência independentemente de intimação (fl . 2.013).

A isso se acresce que, conforme destacado pela magistrada em suas 

informações, as testemunhas Rozeli e Marcelo não possuem vínculos na 

Comarca de Palhoça, tampouco nela residem, inexistindo indicativos de que haja 

difi culdades ou riscos para que compareçam à futura sessão plenária, ou de que 

possam padecer de represálias.

No tocante aos futuros jurados, também não há senão ilações de que venham 

a sofrer ameaças de pessoas locais, ou mesmo de que por temor possam ter 

comprometida a isenção e liberdade para o que vierem a decidir.

Por fim, quanto ao prejuízo à ordem pública em caso de realização do 

julgamento na Grande Florianópolis, a hipótese diz respeito à segurança do 

recinto, à intranqüilidade generalizada dos indivíduos. Sem embargo aos 

argumentos apresentados pelo acusado, insta repetir que a notoriedade da vítima 

e a aventada “infl uência” de seus familiares na região não implicam gravame à 

ordem pública.

Para esse fi m, as informações prestadas pela juíza merecem destaque. Sua 

Excelência esclareceu que durante o trâmite do processo não foram verifi cadas 

intercorrências que pudessem prejudicar a atuação da defesa ou da acusação, 

transcorrendo o feito dentro da ordem e normalidade (fl s. 39-41).

Assim, à míngua de indicativos que se amoldem ao art. 427, caput, Código 

de Processo Penal, deve-se manter a competência inicialmente fixada pelos 

critérios constantes no art. 69 do mesmo diploma, assegurando-se que a sessão 

do tribunal do júri aconteça na Comarca de Palhoça.

3. Ante o exposto, o voto pelo conhecimento e indeferimento do pedido (fl s. 

86/93).

Inicialmente, em matéria penal, é certo que a competência deve ser 

estabelecida nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal – CPP, sendo o 

local da consumação do delito, via de regra, o competente para o processamento 

e julgamento do feito.

Entretanto, nos processos constitucionalmente atribuídos ao julgamento 

pelo Tribunal do Júri, o art. 427 do CPP prevê, excepcionalmente, a possibilidade 

de alteração da competência inicialmente fi xada em razão do lugar da infração, 

sendo permitido o desaforamento do feito em apenas três hipóteses, quais 

sejam: interesse da ordem pública; dúvida sobre a imparcialidade do júri; ou 

dúvida sobre a segurança pessoal do acusado.
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No caso dos autos, o impetrante sustenta haver necessidade de 

desaforamento em razão da dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, ante a 

notoriedade da vítima, bem como pelo interesse da ordem pública.

Quanto à alegação de existência de dúvida sobre a imparcialidade dos 

jurados, é certo que somente se verifi ca possível a alteração do juiz natural da 

causa, com o desaforamento, quando a situação fi car demonstrada de forma 

concreta, não bastando para tal conclusão a alegação de notoriedade da vítima.

É bem verdade que a prática do delito de homicídio contra um atleta 

brasileiro, mundialmente reconhecido, como se verifi ca na hipótese dos autos, 

gera certa comoção social em todo o território nacional. Entretanto, não se 

pode concluir automaticamente, a partir do clamor público gerado, que a 

imparcialidade dos jurados estaria comprometida.

Nesse sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci, in verbis:

Notoriedade da vítima ou do agressor: não é motivo suficiente para o 

desaforamento. Em muitos casos, homicídios ganham notoriedade porque a 

vítima ou agressor - ou ambos - são pessoas conhecidas no local da infração, 

certamente provocando o debata prévio na comunidade a respeito do fato. tal 

situação de ser considerada normal, pois é impossível evitar que pessoas famosas 

ou muito conhecidas, quando sofrem ou praticam crimes, deixem de despertar 

a curiosidade geral em relação ao julgamento. Somente em casos excepcionais 

(vide nota supra) cabe o deslocamento da competência [...]. (in Código de 

Processo Penal Comentado. 14ª ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2015, p. 934).

Em reforço, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte Superior:

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Desaforamento. Dúvida quanto à 

parcialidade dos jurados. Não ocorrência. Ordem não conhecida.

1. Nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, se o interesse da 

ordem pública o reclamar ou se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou 

sobre a segurança pessoal do réu, o Tribunal poderá determinar o desaforamento 

do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não subsistam tais 

motivos, com preferência daquela mais próxima.

2. A eventual repercussão que o delito tenha causado na localidade e a 

costumeira movimentação dos parentes da vítima constituem atitudes normais 

em crimes de grande gravidade - notadamente em casos como este, em que 

a vítima era um adolescente que, à época, tinha apenas 14 anos de idade -, de 

modo que não justifi cam, por si sós, o desaforamento do julgamento.
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3. A simples presunção de que os jurados poderiam ter sido infl uenciados por 

ampla divulgação do caso pela mídia e a mera suspeita acerca da parcialidade dos 

jurados não justifi cam a adoção dessa medida excepcional.

4. Habeas corpus não conhecido. (HC 210.693/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti 

Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.11.2015, DJe 3.12.2015).

Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Art. 121, § 2º, inciso IV e art. 

121, § 2º, IV, na forma do art. 14, inciso II, do CP. Desaforamento. Dúvida quanto 

à imparcialidade dos jurados não confi gurada. Deslocamento da competência. 

Comarca mais próxima. Impossibilidade. Revolvimento de matéria fático-

probatória. Recurso desprovido.

I - Conforme a redação do art. 427 do CPP, o desaforamento é autorizado, 

mediante comprovação calcada em fatos concretos, quando o interesse da ordem 

pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, 

ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

II - O remédio heróico do habeas corpus - e, a fortiori, do seu consectário recursal 

- em sua estreita via, deve vir instruído com todas as provas pré-constituídas das 

sustentações feitas, já que não se admite dilação probatória (precedentes).

III - Na linha dos precedentes desta Corte, “ainda que o crime de homicídio 

imputado ao Paciente tenha causado clamor público, o writ não traz qualquer prova 

quanto a eventual interferência no ânimo dos jurados, de modo a colocar em dúvida 

a imparcialidade do Conselho de Sentença” (HC n. 225.565/MG, Quinta Turma, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, DJe de 19.3.2012, grifei).

Recurso ordinário desprovido. (RHC 59.095/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 3.11.2015, DJe 11.11.2015).

Criminal. Júri. Desaforamento. Medida de exceção. Ocorrência das hipóteses 

legais não-demonstrada. Ordem denegada.

I. O desaforamento é excepcionalíssimo e só é admitido quando demonstrado 

objetiva e concretamente, a ocorrência das hipóteses previstas no art. 424 do CPP, 

não bastando, para tanto meras conjecturas ou alegações que não sejam baseadas 

em fatos concretos.

II. A opinião desfavorável da imprensa acerca dos fatos e a presença de político 

como assistente de acusação não justifi cam a medida.

III. Ordem denegada (HC 11.628/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 19.9.2000, DJ 23.10.2000, p. 151).

Da leitura acurada dos autos verifi ca-se que o Tribunal de origem rechaçou 

a existência de dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, salientando que a 

proclamação de luto ofi cial na localidade, bem como a homenagem à vítima 
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feita por escola de samba local, fi zeram parte da comoção normal esperada 

em virtude do caso em tela, considerando a notoriedade da vítima, não restrita 

apenas à localidade do fato, mas além daquelas fronteiras.

Nesse contexto, tendo o Tribunal de origem, bem como o Magistrado de 

primeiro grau, cuja opinião se mostra demasiadamente relevante, considerado 

que a reação gerada na população, em razão da morte do atleta, não serviu de 

base para demonstrar dúvida acerca do comprometimento da imparcialidade 

dos jurados, resta inadmissível o afastamento de tal conclusão por esta Corte 

Superior, tendo em vista que tal demanda acarretaria em incursão fático-

probatória inviável em sede de habeas corpus.

Vejam-se:

Criminal. HC. Homicídio simples e lesões corporais. Pedido de desaforamento. 

Indeferimento pelo Tribunal a quo. Medida de exceção. Suposições quanto à 

imparcialidade do Conselho de Sentença. Inadmissibilidade. Inocorrência das 

hipóteses legais. Ausência de constrangimento ilegal. Maiores incursões que 

demandariam revolvimento de prova. Ordem denegada.

I. O desaforamento é medida excepcionalíssima, admissível só em casos 

nos quais o interesse da ordem pública o reclamar, por haver dúvida sobre a 

imparcialidade do júri ou acerca da segurança pessoal do réu, nos termos do art. 

524, do CPP.

II. Hipótese na qual não restou evidenciada qualquer situação peculiar a 

indicar a presença de perigo à paz social ou maior comoção da sociedade local, 

denotando a impossibilidade do julgamento do paciente ser realizado no distrito 

da culpa.

III. Meras suposições decorrentes do comportamento da mãe de uma das 

vítimas, desacompanhadas de elementos fáticos capazes de fazer presumir a 

imparcialidade dos jurados, que não confi guram hipótese de desaforamento para 

comarca limítrofe (Precedentes).

IV. Tendo o Colegiado de origem indeferido o pleito de desaforamento com 

base nas circunstâncias dos autos, máxime em razão das informações prestadas 

pelo Juízo de 1º grau, mister se faz reconhecer que maiores incursões acerca do 

tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório, o que é 

inviável em sede de writ.

V. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator (HC 174.203/MG, Rel. 

Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 4.8.2011, DJe 17.8.2011).

Penal. Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio. 1. Desaforamento. Análise 

relativa ao primeiro julgamento. Protesto por novo júri. Novo julgamento. 
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Incompetência desta Corte para apreciar o desaforamento da nova sessão. 

Supressão de instância. 2. Pedido recebido como habeas corpus. Desaforamento. 

Imprensa que veicula a todo o momento notícias sobre o caso. Comoção social. 

Parcialidade. Análise incabível na via eleita. Inexistente flagrante ilegalidade. 

Concessão de ofício. Impossibilidade. 3. Influência da mídia. Dificuldade de 

aferição. Julgamento isento em outra comarca. Não-demonstração. Veiculação 

nacional do caso. Excepcionalidade da medida. 4. Writ não conhecido.

1. Referindo-se o acórdão trazido à colação pelo impetrante ao desaforamento 

para a realização do primeiro julgamento, com a sua realização, tornou-se preclusa 

a matéria. Se novo julgamento foi determinado, e existem novos fundamentos 

para crer que os jurados poderiam, nesta nova sessão, julgar com imparcialidade 

o caso, a matéria deveria ter sido submetida ao tribunal a quo, competente para 

apreciar o pedido de desaforamento. Incabível a apreciação, por esta Corte, sob 

pena de supressão de instância.

2. Recebido o pedido como habeas corpus, tampouco se vislumbra flagrante 

ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício por esta Corte. A análise de 

eventual existência de opinião formada acerca da culpabilidade do paciente foge aos 

limites estreitos do habeas corpus, pois demandaria exame mais aprofundado, como 

cotejo de documentos e circunstâncias fáticas expostas no bojo do remédio heróico.

3. O desaforamento é medida excepcional cabível apenas quando comprovada 

por fatos objetivos a parcialidade os jurados, o que não ocorre no caso, pois aferida 

apenas com base em presunção de que poderiam ter sido infl uenciados pela ampla 

divulgação do caso pela mídia, que ocorreu, aliás, em nível nacional.

4. Writ não conhecido (HC 56.384/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 17.3.2009, DJe 30.3.2009).

Ademais, como bem salientou o Tribunal a quo, é certo que a morte 

do atleta, representante brasileiro e reconhecido internacionalmente, gerou 

comoção além das fronteiras daquela comarca, tendo abrangido todo o território 

nacional. Assim, não há falar em desaforamento no caso dos autos, uma vez que 

a eventual impressão causada na população não se restringiu à localidade que 

alega estar impedida para julgar a causa, sendo inócua, portanto, a alteração da 

competência.

De outro lado, a alegação de risco às testemunhas defensivas no caso da 

realização do júri na comarca de Palhoça não se sustenta. Isso porque não restou 

demonstrado nos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a existência de 

ameaça às referidas testemunhas.

Como relatado pelas instâncias ordinárias, as testemunhas mencionadas 

são artesãs que estavam de passagem, não possuindo vínculo com aquela 
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localidade, estando, portanto, imunes às infl uências externas. Salientou-se ainda, 

que a testemunha Rozeli já prestou depoimento durante a instrução do feito e 

relatou não ter sofrido qualquer ameaça, informando, apenas, que Marcelo, que 

nunca foi encontrado para prestar depoimento, teria se sentido ameaçado, indo 

embora para local desconhecido.

Por fi m, como bem salientou o Tribunal de origem e o Magistrado de 

piso, não há falar, in casu, em desaforamento em razão do interesse da ordem 

pública, tendo em vista que a comarca local conduziu eficazmente toda a 

instrução processual sem registrar qualquer situação que levante dúvida quanto 

à possibilidade e viabilidade da realização da sessão de julgamento pelo júri 

naquela localidade. Assim, infi rmar tal conclusão demandaria em análise de 

prova, inadmissível da via eleita.

Nesse contexto, não fi cou demonstrada, portanto, a existência de qualquer 

fl agrante ilegalidade que justifi que a concessão da ordem.

Diante do exposto, voto no sentido da denegação da ordem.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 67.379-RN (2016/0018607-3)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Bruno Alvares Gomes Netto

Advogados: José Wilson Arnaldo da Câmara Gomes Netto - RN000484

André Luiz de Medeiros Justo - RN004727

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

EMENTA

Processo Penal, recurso em habeas corpus. Tráfi co de drogas. 

Nulidade das provas produzidas na fase inquisitorial. Prisão em 

flagrante. Crime permanente. Desnecessidade de mandado de 

busca e apreensão. Provas extraídas do aparelho de telefonia móvel. 

Ausência de autorização judicial. Violação do sigilo telefônico. Inépcia 

da denúncia e carência de justa causa para persecução penal não 
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evidenciadas. Necessidade de revolvimento fático-comprobatório. 

Atipicidade material da conduta. Princípio da insignifi cância não 

aplicável. Lei penal em branco heteróloga. Substância psicotrópica 

elencada na Portaria n. 344/98 da ANVISA. Recurso parcialmente 

provido.

1. O entendimento perfi lhado pela Corte a quo está em harmonia 

com a jurisprudência pacífi ca deste Tribunal, segundo a qual, sendo 

o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em 

depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja 

a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação 

de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na 

residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a 

atividade criminosa, dada a situação de fl agrância, conforme ressalva 

o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ainda, a prisão em fl agrante é 

possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de 

prévia autorização judicial. Precedentes.

2. Embora seja despicienda ordem judicial para a apreensão 

dos celulares, pois os réus encontravam-se em situação de fl agrância, 

as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo sigilo 

telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção 

ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons 

ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fi xa ou 

móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática. Em 

verdade, deveria a autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter 

requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados, 

de modo a proteger tanto o direito individual à intimidade quanto o 

direito difuso à segurança pública. Precedente.

3. O art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do 

sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráfi cas e 

telemáticas e de dados bancários e fi scais, devendo a mitigação de tal 

preceito, para fi ns de investigação ou instrução criminal, ser precedida 

de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo 

competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade. Além 

disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício 

razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova 

não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao 
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princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir 

infração penal punida com pena de reclusão.

4. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de 

acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da 

CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato 

delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, 

de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, 

bem como sua tipifi cação, com vistas a viabilizar a persecução penal e 

o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu (Precedentes).

5. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da 

conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que 

corroborem a acusação. Mister se faz consignar que provas conclusivas 

acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas 

para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se 

admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos 

de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser 

privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, 

não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade 

da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo 

se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o 

exercício da ação penal.

6. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o 

exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de 

informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige 

profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na 

via estreita do writ. Precedentes.

7. Esta Corte Superior de Justiça há muito consolidou seu 

entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da 

insignifi cância ao delito de tráfi co ilícito de drogas, uma vez que o bem 

jurídico protegido é a saúde pública, sendo o delito de perigo abstrato, 

afi gurando-se irrelevante a quantidade de droga apreendida” (AgRg 

no REsp 1.578.209/SC, Rel. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, 

Sexta Turma, julgado em 7.6.2016, DJe 27.6.2016).

8. O cloreto de etila está elencado como substância psicotrópica 

na Portaria n. 344/98 da ANVISA, cuja comercialização é defesa em 

todo o território nacional, tratando-se de droga para fi ns do art. 33 da 

Lei n. 11.343/2006, norma penal em branco heteróloga.
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9. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a 

ilegalidade das provas obtidas no celular do recorrente e determinar o 

seu desentranhamento dos autos.

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 parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. 

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

Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 9.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso ordinário em habeas 

corpus, com pedido de liminar, interposto por Bruno Alvares Gomes Netto, 

contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em fl agrante e denunciado, 

juntamente com corréu, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, 

da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ, fl s. 26-29).

Recebida a exordial acusatória, os defensores do réu impetraram writ 

perante a Corte de origem, pugnando pelo trancamento do processo-crime. A 

ordem, contudo, restou denegada, conforme se infere da seguinte ementa:

Ementa: Constitucional e Processo Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico 

de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Pretenso trancamento da ação 

penal. Alegada inépcia da denúncia sob o argumento da não individualização 

da conduta imputada ao paciente. Inocorrência. Requisitos do art. 41 do CPP 

atendidos. Presença dos indícios de autoria e materialidade. Denúncia que 

satisfez os requisitos exigidos no CPP. Justa causa confi gurada. Precedentes deste 

Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que o 

trancamento da ação penal só é possível em situações excepcionais, desde que 

constatada, sem necessidade de dilação probatória, seja pela patente inocência 
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do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade. Hipóteses não 

constatadas no caso concreto. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem 

conhecida e denegada. Em consonância com parecer da 15ª Procuradoria de 

Justiça.

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

quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em 

razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da 

ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência 

de causa de extinção da punibilidade.

2. Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da 

conduta do réu, descrição dos fatos e classifi cação do crime, de forma sufi ciente 

para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício 

da defesa fi ca afastada a inépcia.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (e-STJ, fl s. 133/134).

Neste recurso, o recorrente repisa os fundamentos deduzidos no bojo do 

mandamus, no sentido da nulidade do inquérito policial, bem como da carência 

de justa causa para a persecução penal.

Alega, para tanto, que os agentes policiais, ao procederem à sua prisão em 

fl agrante, lograram invadir a residência do co-acusado, sem prévia autorização 

judicial, em clara violação do princípio da inviolabilidade de domicílio. Assevera 

que o simples fato de se tratar de crime permanente não justifi ca a invasão 

injustifi cada do domicílio, pois os policiais dirigiram-se ao apartamento do 

réu Louis a fi m de intimá-lo a comparecer à delegacia, em razão de outro 

procedimento, sem que existisse estado de fl agrante a justifi car o ingresso no 

apartamento.

Ainda, afi rma não ter sido apreendido qualquer entorpecente em sua 

posse, podendo ser, no máximo, intimado a comparecer à delegacia para servir 

de testemunha, jamais como suspeito ou culpado de qualquer prática delitiva, 

inexistindo qualquer elemento de prova a indicar o tráfi co ou até mesmo o uso 

de drogas.

Pondera que a quebra do sigilo telefônico exige prévia autorização judicial, 

tendo a autoridade policial praticado fl agrante ilegalidade ao ter acessado o 

teor de mensagens de “whatsapp” armazenadas no aparelho de celular de sua 

propriedade apreendido quando de sua prisão em fl agrante.

Ademais, assevera que a acusação não logrou individualizar a conduta a 

ele imputada, sem que tenha sido consignado qual verbo do art. 33 da Lei n. 
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11.343/2006 teria sido infringido, o que denota a inépcia da denúncia. Pondera 

não existir qualquer elemento probatório a indicar a sua participação do delito, 

devendo incidir o brocado do in dubio pro reo.

Enfatiza que a quantidade de drogas apreendida no imóvel não poderiam 

representar, sob nenhum aspecto, perigo pessoal ou a terceiros. No que se refere 

aos tubos de “lança-perfume” apreendidos, afi rma que o solvente não causa 

dependência química ou psíquica e, portanto, não pode ser considerado como 

entorpecente para fi ns do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Pondera ser a conduta materialmente atípica, devendo ser reconhecida a 

incidência do princípio da insignifi cância.

Pugna, ao fi nal, pelo provimento do recurso, para que sejam reconhecidas 

as indigitadas nulidades, com o trancamento da ação penal.

Pleito de liminar indeferido (e-STJ, fl s. 203-204).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso (e-STJ, fl s.223-233).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): Inicialmente, em relação 

à alegada ilicitude da prisão em fl agrante e das provas obtidas durante tal 

diligência, o Tribunal de Justiça consignou:

A propósito, a respeito da alegada nulidade do inquérito pela suposta 

invasão de domicílio, vê-se a fragilidade da argumentação, assim como a não 

demonstração inequívoca da ilegalidade, pois os agentes policiais civis se 

dirigiram àquela residência e ao que tudo indica efetuaram a prisão, diante 

do flagrante do crime permanente supostamente praticado, não sendo essa 

via de exceção a apta a analisar as referidas questões, diante da contundente 

necessidade de dilação probatória (e-STJ, fl . 145).

Com efeito, o entendimento perfi lhado pela Corte a quo está em harmonia 

com a jurisprudência pacífi ca deste Tribunal, segundo a qual, sendo o crime 

de tráfi co de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza 

permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no 

tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o 

ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer 
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cessar a atividade criminosa, dada a situação de fl agrância, conforme ressalva 

o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Ainda, a prisão em fl agrante é possível 

enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização 

judicial.

A fim de corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes 

precedentes:

Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfi co 

ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e 

apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não 

havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da 

medida (AgRg no REsp 1.574.795/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 14.6.2016, DJe 22.6.2016, grifou-se).

2. Este Tribunal tem reputado dispensável a expedição de mandado de 

busca e apreensão quando se trata de fl agrante de crime permanente, como 

é o caso do tráfi co ilícito de entorpecentes. Precedentes. (RHC 54.972/SP, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 10.11.2015, DJe 25.11.2015)

Ademais, o recorrente sustenta a ilicitude do acesso pela autoridade policial, 

quando da prisão em fl agrante, dos dados armazenados no aparelho celular da 

pessoa detida, sem a obtenção de autorização judicial prévia.

Quanto ao tema, o Magistrado processante, ao receber a denúncia, 

consignou:

[...] Por outro lado, embora continue guardando ressalvas quanto à colheita de 

mensagens trocadas por meio do aplicativo whatsapp, sem autorização judicial, 

registro que aqui não se cuida de interceptação telefônica e que o STJ já decidiu 

ser “dever da Autoridade policial apreender os objetos que tive-rem relação com o 

fato, o que, no presente caso, signifi cava saber se os dados constantes da agenda 

dos aparelhos celulares teriam alguma relação com a ocorrência investigada” (STJ, 

HC 66.368/PA, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 5.6.2007, DJ 

29.6.2007, p. 673), o que aconselha, ao menos nesta fase, o prosseguimento da 

ação penal, o que se faz unicamente porque outras provas que constam dos autos 

permitem o prosseguimento da ação penal (e-STJ, fl . 115)

O Colegiado de origem, no bojo do acórdão ora recorrido, asseverou:

Ademais, como coerentemente exposto pelo magistrado de primeiro grau, no 

que pertine à colheita de mensagens trocadas por meio do aplicativo whatsapp, 

sem autorização judicial, a situação defl agrada confi gura a hipótese do dever 

da autoridade policial de apreender todos os objetos que tiverem relação com 
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o fato, que no caso seria o conhecimento dos dados constantes da agenda dos 

aparelhos celulares para relacioná-los com a ocorrência investigada.

Decerto, o art. 6º do CPP do CP estabelece que a autoridade policial, logo 

que tiver conhecimento da prática da infração penal, deve apreender os objetos 

que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais e colher 

todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

Além disso, a Constituição Federal prevê como garantias ao cidadão a 

inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, de dados e de 

comunicações telefônicas - salvo ordem judicial:

Art. 5º

[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação;

[...]

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráfi cas, 

de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fi ns de investigação 

criminal ou instrução processual penal.

A Lei n. 9.294/1996, ao regulamentar as comunicações telefônicas, 

preleciona:

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, 

para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará 

o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, 

sob segredo de justiça.

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fl uxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática.

Art. 5º A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também 

a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze 

dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do 

meio de prova.

Por seu turno, a Lei n. 9.472/1997, que versa sobre a organização dos 

serviços de telecomunicações, dispõe:

Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
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[...]

V - à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e 

condições constitucional e legalmente previstas.

A Lei n. 12.965/2014, ao estabelecer os princípios, garantias e deveres para 

o uso da Internet no Brasil, prevê:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário 

são assegurados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

II - inviolabilidade e sigilo do fl uxo de suas comunicações pela internet, salvo 

por ordem judicial, na forma da lei;

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo 

por ordem judicial.

In casu, verifi ca-se que os agentes policiais, ao ingressarem no domicílio 

do corréu, apreenderam os aparelhos de celular de ambos do acusados e, em ato 

contínuo, extraíram o conteúdo de mensagens trocadas através do aplicativo 

whatsapp, sem prévia autorização judicial, que comprovariam a prática do crime 

de tráfi co de entorpecentes pelo ora recorrente.

Embora seja despicienda ordem judicial para a apreensão dos celulares, pois 

os réus encontravam-se em situação de fl agrância, as mensagens armazenadas no 

aparelho estão protegidas pelo sigilo telefônico, que deve abranger igualmente 

a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, 

imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia 

fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática. 

Em verdade, deveria a autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter 

requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados, de 

modo a proteger tanto o direito individual à intimidade quanto o direito difuso 

à segurança pública.

Nesse sentido:

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

Nulidade da prova. Ausência de autorização judicial para a perícia no celular. 

Constrangimento ilegal evidenciado.

1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, 

obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no fl agrante, sem prévia 

autorização judicial.
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2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade das 

provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto deve 

ser desentranhado dos autos.

(RHC 51.531/RO, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19.4.2016, 

DJe 9.5.2016)

Cumpre destacar, ainda, que esta Quinta Turma, em recente julgado, 

rejeitou o pleito de desentranhamento das mensagens trocadas por meio de 

redes sociais, pois “as instâncias ordinárias assentaram que houve aditamento 

ao requerimento originário da autoridade policial, devidamente deferido pelo 

juízo, o que, não havendo evidência em sentido contrário, legitima a prova 

obtida” (RHC 68.419/RN, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 

em 28.6.2016, DJe 1º.8.2016).

Por certo, o art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do 

sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráfi cas e telemáticas 

e de dados bancários e fi scais, devendo a mitigação de tal preceito, para fi ns de 

investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em 

decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), 

sob pena de nulidade. Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando 

houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova 

não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio 

da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punido 

com pena de reclusão.

Em verdade, o próprio magistrado processante afi rmou ter dúvidas acerca 

da legalidade de tais provas, tendo asseverado que a denúncia deveria ser recebida 

por existirem outros elementos probatórios a justifi car o prosseguimento da 

persecução penal.

Ademais, não há falar em inépcia da denúncia, sob o argumento de que a 

peça acusatória nem sequer descreve minimamente a conduta do acusado e sua 

ligação com o fato criminoso.

Como cediço, a alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de 

acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. 

Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda 

a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar 

o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipifi cação, com vistas a 

viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório 

pelo réu (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 
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Turma, DJe 1º.10.2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

Quinta Turma, DJe 1º.10.2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 

Sexta Turma, DJe 1º.10.2015).

Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos 

pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora 

recorrente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios. Em verdade, 

tratando-se de crime doutrinariamente classifi cado como de ação múltipla ou 

plurinuclear, foram atribuídos ao acusado os verbos adquirir e vender, enquanto 

o co-acusado foi denunciado ter as drogas em depósito.

Ademais, para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição 

da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que 

corroborem a acusação. Mister se faz consignar que provas conclusivas acerca 

da materialidade e autoria do crime são necessárias apenas para a formação 

de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração 

de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo 

probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio 

pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de 

admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, 

salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício 

da ação penal.

Com efeito, a rejeição da denúncia e a absolvição sumária do agente, por 

colocarem termo à persecução penal antes mesmo da formação da culpa, exigem 

que o Julgador tenha convicção absoluta acerca da inexistência de justa causa 

para a ação penal.

Importa repisar que o Juízo de 1º grau reconheceu existirem outros 

elementos probatórios a lastrear a acusação, além das mensagens apreendidas no 

celular do réu, o que não restou infi rmado por este recurso.

De mais a mais, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o 

exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a 

demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do 

contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Processual Penal e Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de 

justa causa para a ação penal e ilegitimidade passiva. Tribunal a quo concluiu 

estar demonstrado o envolvimento da recorrente. Sufi ciente suporte probatório. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. Recurso improvido.
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1. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal 

é medida de exceção na via do habeas corpus, sendo admitido somente quando 

inequívoca a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.

2. O Tribunal a quo concluiu não haver provas cabais da ausência de capacidade 

decisória da recorrente e, portanto, de seu envolvimento no delito, tendo em vista 

os depoimentos prestados e os demais elementos dos autos.

3. Sendo pelas instâncias ordinárias fi xada a existência de suporte probatório 

mínimo de autoria, não cabe revaloração probatória no habeas corpus, para 

reexame da sufi ciência das provas para fi m de justa causa.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5.5.2016, 

DJe 16.5.2016).

Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Direito ao silêncio. Recorrente 

ouvido na qualidade de testemunha. Inexistência de indícios de que estaria 

envolvido no crime investigado. Eiva inexistente.

1. Os artigos 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e 186 do Código 

de Processo Penal conferem ao acusado o direito ao silêncio ou à não 

autoincriminação, permitindo que, por ocasião de seu interrogatório, cale acerca 

dos fatos criminosos que lhe são imputados, ou ainda, e via de consequência do 

sistema de garantias constitucionais, negue a autoria delitiva, sem que isso dê 

ensejo à apenação criminal ou mesmo valoração negativa dessas declarações 

pelo togado singular, que poderá, no máximo, desconsiderá-las quando do cotejo 

com os demais elementos probatórios colacionados.

2. No caso dos autos, em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido 

na fase extrajudicial, o recorrente ostentava a qualidade de investigado, tendo 

sido indiciado apenas ao fi nal do procedimento inquisitorial, ocasião em que, 

advertido de seus direitos constitucionais, confi rmou o teor de seus depoimentos 

anteriores, negando que tenha participado do desvio de carga, o que afasta a 

mácula suscitada na irresignação.

Inexistência de provas em desfavor do acusado. Ausência de realização de perícia 

no documento que teria sido utilizado na fraude. Falta de justa causa. Necessidade de 

revolvimento do conjunto probatório. Via inadequada.

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar 

demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da 

punibilidade, a atipicidade da conduta, ou a ausência de indícios de autoria ou de 

prova da materialidade do delito.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento 

jurisprudencial fi rmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento 

da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios 

contidos no presente reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer 

das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por 
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esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão 

ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

3. Recurso desprovido.

(RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º.3.2016, 

DJe 9.3.2016).

Além disso, “esta Corte Superior de Justiça há muito consolidou seu 

entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignifi cância ao 

delito de tráfi co ilícito de drogas, uma vez que o bem jurídico protegido é a saúde 

pública, sendo o delito de perigo abstrato, afi gurando-se irrelevante a quantidade 

de droga apreendida” (AgRg no REsp 1.578.209/SC, Rel. Ministra Maria 

Th ereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7.6.2016, DJe 27.6.2016).

Por derradeiro, o cloreto de etila está elencado como substância 

psicotrópica na Portaria n. 344/98 da ANVISA, cuja comercialização é defesa 

em todo o território nacional, tratando-se de droga para fi ns do art. 33 da Lei n. 

11.343/2006, norma penal em branco heteróloga.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso ordinário, tão somente 

para reconhecer a ilegalidade das provas obtidas no celular do recorrente e 

determinar o seu desentranhamento dos autos.

É o voto.

VOTO-VISTA

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

interposto em favor de Bruno Alvares Gomes Netto em face de acórdão 

proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 

O em. Ministro Relator, Ribeiro Dantas, em primeiro momento indeferiu 

a liminar.

Instado, o juízo prestou informações e o Ministério Público Federal 

opinou pelo improvimento do recurso.

O em. Ministro Relator deu provimento parcial ao recurso ordinário 

para reconhecer a ilegalidade de provas obtidas no celular, determinando seu 

desentranhamento dos autos.

Para melhor analisar o feito, pedi vista antecipada dos autos.

O recorrente pretende declaração de nulidades com consequente 

trancamento da ação penal.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

764

As alegadas nulidades são: i) invasão de domicílio; ii) quebra de sigilo 

telefônico sem prévia autorização judicial.

Pugna, ao fi m, pelo reconhecimento de inépcia da inicial em virtude de 

ausência de individualização da conduta.

A suposta ilegalidade concernente à invasão de domicílio inexiste, uma vez 

que a Polícia Civil encontrou na residência vasta quantidade de droga que estava 

sendo negociada pelo primeiro réu com o segundo, ora paciente.

É fi rme a jurisprudência nesse sentido, uma vez que o crime de tráfi co de 

drogas possui núcleos que são classifi cados como condutas que se prologam no 

tempo, classifi cado como crime permanente, havendo permissivo Constitucional 

para a investida dentro do imóvel.

Assim preceitua o artigo 5º, XI: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, 

ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso 

de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 

determinação judicial.”

Quanto ao acesso dos dados armazenados nos celulares, precipuamente, 

as conversas em aplicativos, a legislação atual preconiza a necessidade de ordem 

judicial para obtenção dessas informações, conforme externado no voto do em. 

Ministro Relator, previsto no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.965/2014.

A situação de fl agrância não admite, nessas ocasiões, a violação aos dados 

presentes nesses dispositivos, os quais atualmente armazenam informações 

íntimas que são resguardadas pela Constituição Federal.

Não obstante, sua mácula não ofende a integralidade do processo, uma vez 

que outras fontes foram obtidas por meio lícito, inclusive, a droga apreendida 

dentro do imóvel.

Insta consignar que, em caso de verifi cação do conteúdo em celulares 

durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão não há ofensa 

a Constituição Federal e a Lei n. 12.965/2014, uma vez que fundada em 

autorização judicial, conforme entendimento externado no julgamento do HC 

n. 283.151/SP:

Processual Penal. Habeas corpus concomitante a recurso especial. Não 

cabimento. Mandado de busca e apreensão. Apreensão de computador. 

Interceptação telemática. Ofensa ao art. 5º, XII, da Constituição da República. 

Alegação de que não houve o exame das teses de defesa em primeiro grau de 

jurisdição. Nulidade. Inocorrência. Habeas corpus não conhecido.
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[...]

III - A obtenção de dados sigilosos mediante a apreensão da base física 

de computador, autorizado judicialmente, não ofende o art. 5º, inciso XII, da 

Constituição da República, porquanto o sigilo a que se refere o aludido preceito 

constitucional é em relação à interceptação telemática propriamente dita, ou 

seja, “é da ‘comunicação de dados’ e não dos ‘dados em si mesmos’, ainda quando 

armazenados em computador” (RE 418.416-8, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, DJ 19.12.2006).

[...]

Habeas corpus não conhecido (HC n. 283.151/SP, Quinta Turma, de minha 

relatoria, julgado em 26.5.2015, DJe de 24.6.2015).

Por fi m, com as considerações acima, não há falar em inépcia da inicial, 

porquanto os fatos estão devidamente narrados na peça de denúncia, conforme 

exposto pelo em. Ministro Relator em seu voto.

Ante o exposto, acompanho integralmente o em. Ministro Relator, 

para dar parcial provimento ao recurso em habeas corpus, tão somente para 

determinar sejam desentranhadas dos autos as provas obtidas através do celular 

do recorrente.

É o voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 72.963-MT (2016/0176686-8)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: J P de F B

Advogado: Everaldo Batista Filgueira Junior - MT011988

Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Trancamento do processo penal. Ausência de justa causa. Supressão 

de instância. Crimes contra dignidade sexual. Estupro de vulnerável. 
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Vítima incapaz de oferecer resistência. Estágio avançado de 

embriaguez. Crime de ação penal pública incondicionada. Art. 225, 

parágrafo único, do CP. Recurso desprovido.

I - A aventada tese de trancamento do processo penal por 

ausência de justa causa, isto é, por falta de lastro probatório mínimo 

a embasar a ação penal não foi apreciada pelo eg. Tribunal a quo, de 

modo que a análise dela por esta Corte Superior, antecipadamente, 

incorreria em indevida supressão de instância.

II - Em casos de vulnerabilidade da ofendida, a ação penal é 

pública incondicionada, nos moldes do parágrafo único do art. 225 

do Código Penal. Constata-se que o referido artigo não fez qualquer 

distinção entre a vulnerabilidade temporária ou permanente, haja 

vista que a condição de vulnerável é aferível no momento do cometimento 

do crime, ocasião em que há a prática dos atos executórios com vistas à 

consumação do delito.

III - As reformas trazidas pela Lei n. 12.015/2009 demonstram 

uma maior preocupação do legislador em proteger os vulneráveis, 

tanto é que o estupro cometido em detrimento destes (art. 217-A do 

CP) possui, no preceito secundário, um quantum muito superior ao 

tipo penal do art. 213 do CP. E o parágrafo único do art. 225 do CP 

corrobora tal entendimento, uma vez que atesta um interesse público 

na persecução penal quando o crime é cometido em prejuízo de uma 

vítima vulnerável.

IV - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que a vítima 

estava em estágio avançado de embriaguez, inclusive, no momento do 

suposto crime, estava inconsciente, portanto, era incapaz de oferecer 

resistência, caracterizando, assim, a situação de vulnerabilidade. Ressalte-

se que o ora paciente foi justamente denunciado pela prática, em tese, 

do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, o que enseja uma ação penal 

pública incondicionada.

V - Ad argumentandum tantum, na hipótese, ainda houve a 

representação da vítima perante a autoridade policial no dia seguinte 

ao suposto fato criminoso. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser 

reconhecido na presente via.

Recurso ordinário desprovido.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, 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.

Sustentou oralmente: Dr. Heyrovsky Torres Rodrigues (p/recte).

Brasília (DF), 13 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 15.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso em habeas corpus, com 

pedido liminar, interposto por J P de F B em face do v. acórdão proferido pelo 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática, em 

tese, das condutas tipifi cadas no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal e no artigo 

306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

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

origem a fi m de trancar o processo penal, que, à unanimidade, denegou a ordem. 

Transcrevo, oportunamente, a ementa do v. acórdão, verbis:

Habeas corpus. Estupro de vulnerável por ser a vítima incapaz de oferecer 

resistência. Recebimento da denúncia. Pedido de trancamento da ação penal. 

Inexistência de condição de procedibilidade por falta de representação da 

vítima e transcurso do prazo decadencial. Vítima desacordada devido à ingestão 

de bebida alcoólica. Incapacidade momentânea de oferecer resistência. 

Entendimento do STJ. Ação penal pública condicionada. Comparecimento da 

vítima à delegacia. Submissão a exame de ato libidinoso, conjunção carnal e 

lesão corporal. Declarações apresentadas na audiência de instrução e julgamento. 

Interesse na responsabilização penal do paciente demonstrado. Representação 

que prescinde de qualquer formalidade. Aplicação de julgados do c. STF. STJ e da 

Primeira Câmara Criminal. Trancamento da ação. Medida excepcional decadência. 

Não ocorrência. Ordem denegada.
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O c. S TJ fi rmou entendimento no sentido de que, na hipótese de estupro 

cometido em face de vítima incapaz de oferecer resistência momentaneamente, 

a “ação penal permanece condicionada à representação [...], da qual não pode ser 

retirada a escolha de evitar o strepitus judicii.”

A representação para defl agrar a persecução penal, por estupro, prescinde 

de qualquer formalidade. Basta o comparecimento espontâneo da vítima à 

Delegacia de Polícia, submissão a exame pericial ou declarações apresentadas em 

Juízo.

O trancamento de ação penal, em sede de Haheas Corpus, “é medida 

excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da 

conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da 

existência do crime e de indícios de autoria”. (STJ, HC n. 349.073/SP)

A ação penal não pode ser trancada se “não ocorreu a decadência do direito 

de representação, pois o boletim de ocorrência foi lavrado no dia 6.5.2014. um 

dia após o suposto fato criminoso, ou seja, muito antes do transcurso do prazo 

decadencial de seis meses da data do fato imputado ao paciente (6.5.2014)”. (SIMP 

n. 005169-001/2016, procurador de Justiça José de Medeiros) (fl s. 161-162).

Daí o presente recurso ordinário, no qual sustenta o recorrente o trancamento 

da ação penal, uma vez que o delito do art. 217-A do CP exige representação da 

vítima, a qual não consta dos autos. Aduz que já decorreu o prazo decadencial 

para a apresentação da referida representação e, por consequência, deve ser 

reconhecida a extinção da punibilidade.

Assevera que a vulnerabilidade da suposta vítima em razão da ingestão de 

bebida alcoólica enseja ação pública condicionada. Afi rma que, nas declarações 

da ofendida perante a autoridade, não há qualquer menção ao interesse em 

processar o ora recorrente. Alega a existência de constrangimento ilegal por falta 

de justa causa para a ação penal.

Requer, ao final, a concessão da ordem “...para f ins de determinar o 

trancamento da ação penal em referência, no que tange ao processamento do crime de 

estupro de vulnerável - art. 217-A, § 1º, do CP, ante a fl agrante ausência de justa 

causa, nos termos da fundamentação supra, com o conseqüente provimento do recurso 

ordinário ora interposto” (fl . 182).

A liminar foi indeferida às fl s. 190-192.

As informações foram prestadas às fl s. 200-205.

O d. Ministério Público Federal, às fls. 210-213, manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso ordinário.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Pretende o recorrente, em síntese, 

o trancamento do processo penal ante a ausência de justa causa. Sustenta, 

também, que não há condição de procedibilidade para a ação penal, haja vista a 

falta de representação da vítima.

Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, reproduzo o teor da denúncia, verbis:

“No dia 06 de maio de 2014, por volta das Olh, na residência localizada na Rua 

28 de Outubro, n. 07, Bairro Centro, neste município e Comarca de Mirassol D’Oeste, 

o denunciado J. P.DE F. B., com consciência e vontade, teve conjunção carnal com 

a vítima B. D. da S., em situação na qual esta não podia oferecer resistência, em 

razão de encontrar-se cm avançado estágio de embriaguez.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a vítima retornou da faculdade 

e avisou sua genitora que iria dormir na residência da amiga Alana Francini Lima 

da Silva (prima distante de João Paulo), localizada no endereço acima.

Neste viés, por volta das 24h., o denunciado passou em frente ao local e avistou 

Alana e Beatriz conversando, diante do que ligou para aquela, momento em que 

Alana o chamou até lá para conversarem.

Chegando no local, o denunciado convidou Alana e Beatriz para dirigirem-se 

até convencia do Posto Fama, nesta, pois ele queria comprar cigarros. sendo que diante 

da concordância daquelas, todos deslocaram-se para referido posto de gasolina no 

veículo de João Paulo.

Ocorre que lá chegando, os 03 (três) passaram a ingerir bebida alcoólica 

do tipo Tequila. sendo que segundo informações, em aproximadamente 30min., 

teriam ingerido uma garrafa inteira, em virtude do que Alana e principalmente 

Beatriz fi caram bastante embriagadas.

Em seguida, todos rumaram novamente para a residência de Alana, sendo que 

ao chegarem no local, João Paulo desceu do veiculo e abriu a porta para Beatriz, que 

ao tentar desembarcar, caiu sozinha de tão embrigada que estava.

Em seguida, João Paulo teve que auxiliar ambas a subir as escadas até a 

kitnet de Alana, pois estas não conseguiam sequer subir por conta própria.

Ao chegar em sua residência, Alana imediatamente dormiu, enquanto que João 

Paulo permaneceu com Beatriz, momento em que praticou a conjunção carnal com 

esta, sem que a vítima pudesse oferecer qualquer tipo de resistência ou apresentasse 

condições de ter discernimento acerca do ato sexual.
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Após a prática da conjunção carnal, o denunciado deixou o local em seu 

veículo, abandonando a vítima caída na escada do imóvel, sem blusa, vestida com 

calça e sutiã, situação na qual esta foi localizada por Alana por volta das 05h da 

madrugada, quando ainda estava inconsciente.

Em razão da conduta do denunciado, a vítima sofreu não só lesões no hímen, 

pois era virgem, mas também na vagina e no corpo, conforme laudo pericial de f. 

38/42.

Outrossim, forçoso consignar tamanho era o estado de embriagues da vítima, que 

esta só foi recobrar minimamente os sentidos por volta das 18h do dia seguinte, após 

permanecer por mais de 03h no hospital, sendo que esta afi rma convictamente não se 

recordar do fato.

Por fi m, temos os guardas noturnos que presenciaram o retorno do denunciado e 

da vítima à residência de Alana, os quais são oníssonos (sic) em asseverar que Beatriz 

não tinha nenhuma condição de oferecer qualquer resistência contra João Paulo, sendo 

que um destes chegou a afi rmar que a vítima parecia uma ‘boneca de pano’, tamanha 

era sua embriaguez.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

J... P... DE F... B... como incurso nas disposições do artigo 217-A, § 1º, in fi ne, do 

Código Penal, c.c. artigo 306, caput, do CTB, em concurso material, razão pela qual 

requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar 

resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e 

seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao fi nal ser condenado” (fl s. 13-16).

O eg. Tribunal de origem, ao se manifestar, assim consignou, verbis:

“[...] Extrai-se da denúncia que o paciente teria estuprado a vítima B. D. da S., 

a qual se encontrava em situação de vulnerabilidade, por estar desacordada devido à 

ingestão de bebida alcoólica.

O art. 225, parágrafo único, do CP dispõe que a ação penal será pública 

incondicionada se o estupro for cometido em face de ‘pessoa vulnerável ’.

Todavia, o c. STJ fi rmou entendimento no sentido de que, na hipótese de estupro 

cometido em face de vítima incapaz de oferecer resistência momentaneamente, 

a ‘ação penal permanece condicionada à representação [...], da qual não pode ser 

retirada a escolha de evitar o strepitus judicii.’ (IIC 276.5 IO/RJ - Relator: Min. 

Sebastião Reis Júnior - 1º.12.2014)
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Conforme essa premissa, a ação penal movida em face do paciente é pública 

condicionada.

Não obstante, verifi ca-se que ato criminoso teria ocorrido em 6.5.2014. No dia 

seguinte, a vítima B. D. da S., acompanhada de sua genitora, foi até a Delegacia 

Municipal de Mirassol D’Oeste para comunicá-lo (fl s. 23/24-TJ). Também se 

dirigira à Seção de Medicina Legal da Coordenadoria Regional de Perícia Ofi cial 

e Identifi cação Técnica situada na Comarca de Cáceres, e submeteu-se a exame de 

ato libidinoso, conjunção carnal e lesão corporal (lis. 63/67- I J).

O fato de a genitora da vítima constar como comunicante do fato, no Boletim 

de Ocorrência n. 2014.122934 (lis. 21/22-TJ), lavrado pela Polícia Militar, não 

acarreta renúncia ao direito de representação, sobretudo porque a vítima B. D. 

da S. compareceu à audiência de instrução e julgamento ocorrida em 1º.4.2016, a 

induzir seu interesse na responsabilização penal do paciente.

A representação para defl agrar a persecução penal, por estupro, prescinde de 

qualquer formalidade. Basta o comparecimento espontâneo da vítima à Delegacia de 

Polícia, submissão a exame pericial ou declarações apresentadas em Juízo.

[...]

O trancamento de ação penal, em sede de Habeas Corpus, ‘é medida excepcional, 

cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da concluía, a extinção 

da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios 

de autoria’. (STJ, HC n. 349.073/SP)

Nesse quadro, a ação penal não pode ser trancada, ‘uma vez que não ocorreu 

a decadência do direito de representação, pois o boletim de ocorrência foi lavrado 

no dia 06/05/2014, um dia apôs o suposto fato criminoso, ou seja, muito antes do 

transcurso do prazo decadencial de seis meses da data do fato imputado ao paciente 

(6.5.2014)’ consoante destacou o i. procurador de Justiça José de Medeiros - fls. 

133/136-TJ)  Com essas considerações, conheço da impetração, mas denego a ordem” 

(fl s. 168-170).

Exsurge dos autos, inicialmente, a impossibilidade de análise da alegação 

de ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que se verifi ca, de plano, 

da análise do v. acórdão reprochado, que tal argumento sequer foi apreciado pela 

eg. Corte a quo.

Desse modo, inviável o exame do pedido de trancamento do processo 

penal por ausência de justa causa, na hipótese, pois tal proceder confi guraria 

indevida supressão de instância, situação rechaçada por essa Corte, conforme 

revelam os seguintes precedentes:
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Agravo regimental no habeas corpus. Tráfi co de drogas. Transnacionalidade. 

Associação para o narcotráfi co. Tráfi co internacional de arma de fogo e munições. 

Posse de explosivos e artefatos. Dosimetria. Aventada ilegalidade na fixação 

da pena-base e na aplicação do art. 40, inciso I, da Lei de Drogas. Matérias não 

suscitadas e debatidas perante o Tribunal de origem. Supressão de instância. 

Apelação. Efeito devolutivo. Recurso improvido.

1. O efeito devolutivo do recurso de apelação encontra limites nas razões 

expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege 

os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite 

o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, 

garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo 

legal.

2. Da análise dos autos, verifi ca-se que o acórdão que julgou o recurso do 

réu não fez qualquer menção à dosimetria, mormente por não ter sido o tema 

aventado em sede de apelação.

3. Tal questão deveria ter sido arguida no momento oportuno e perante o juízo 

competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia 

a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício, sob pena de se 

confi gurar a indevida prestação jurisdicional em supressão de instância.

4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 259.387/SP, Quinta Turma, Rel. 

Min. Jorge Mussi, DJe de 8.10.2014).

Habeas corpus. Tráfi co ilícito de entorpecentes e associação para o tráfi co. 

Condenação confirmada em sede de apelação. Impetração substitutiva de 

recurso especial. Impropriedade da via eleita. Penas-base acima do mínimo 

legal. Constrangimento ilegal. Não ocorrência. Quantidade da droga. Maus 

antecedentes. Causa especial de diminuição de pena. Remoção para o 

regime aberto ou semiaberto. Temas não enfrentados na origem. Cognição. 

Impossibilidade. Supressão de instância. Não conhecimento.

[...]

2. In casu, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser reconhecida, porquanto 

as instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a 

exasperação da penas-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o 

quantum imposto, tendo em vista a quantidade da droga apreendida - 65.817,9 g 

de maconha - (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e a existência de maus antecedentes.

3. Os temas referentes aos pleitos de aplicação da causa especial de redução de 

pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e de remoção do paciente para 

o regime aberto ou semiaberto não foram apreciados pelo Tribunal a quo, o que 

impede sua cognição por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Habeas corpus não conhecido (HC n. 286.257/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, DJe de 9.10.2014).
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No tocante à natureza da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, 

assim dispõe o art. 225 do Código Penal, verbis:

“Art. 225. Nos crimes defi nidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se 

mediante ação penal pública condicionada à representação. (Redação dada pela Lei n. 

12.015, de 2009)

Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 

incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável. 

(Incluído pela Lei n. 12.015, de 2009)”

Na hipótese, o eg. Tribunal de origem consignou que a vítima estava em 

estágio avançado de embriaguez, inclusive, no momento do suposto crime, 

estava inconsciente, portanto, era incapaz de oferecer resistência, caracterizando, 

assim, a situação de vulnerabilidade (fl . 168). Ressalte-se que o ora paciente foi 

justamente denunciado pela prática, em tese, do art. 217-A, § 1º, do Código Penal 

(fl s. 12-17).

Dessarte, em casos de vulnerabilidade da ofendida, a ação penal é pública 

incondicionada, nos moldes do parágrafo único do art. 225 do Código Penal. Constata-

se que o referido artigo não fez qualquer distinção entre a vulnerabilidade 

temporária ou permanente, haja vista que a condição de vulnerável é aferível 

no momento do cometimento do crime, ocasião em que há a prática dos atos 

executórios com vistas à consumação do delito.

Confi ra-se que esta conclusão também encontra respaldo em segmento da 

doutrina:

“...em todas as hipóteses do Capítulo II, a ação penal será pública incondicionada, 

desmentindo parcialmente o enunciado do caput do art. 225. Relembrando: 

vulneráveis são: a pessoa que, por enfermidade ou defi ciência mental, não tem o 

necessário discernimento (para a prática de atos libidinosos), a que, por qualquer 

outra causa, não pode oferecer resistência, ou, em qualquer hipótese, o menor de 

catorze anos. É importante frisar que está incluído aqui o caso da vítima que, não 

sendo doente ou defi ciente mental, foi, por um motivo diverso, impedida de opor 

resistência (por exemplo, a pessoa que foi sedada para que o agente pudesse estuprá-

la), que está compreendida nesta categoria (Como já se disse, a vulnerabilidade se 

estabelece no instante do crime, pouco importando que tenha sido uma situação 

passageira e que, no momento de se propor a ação penal, o ofendido não mais se 

encontre na condição de vulnerável). Este, em suma, é o perfi l do vulnerável, que, ao 

lado do menor de dezoito anos, justifi ca a ação pública incondicionada, que representa 

exceção à regra da ação pública condicionada. (...)” (Marcão, Renato. Crimes contra 
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a dignidade sexual: comentários ao Título VI do Código Penal/ Renato Marcão, 

Plínio Gentil. - 2. ed. rev., ampl. e atual. - São Páulo: Saraiva, 2015. p. 264)

Ademais, não se desconhece a existência do julgado proferido pela col. 6ª 

Turma desta Corte Superior que, ao interpretar o art. 225 do Código Penal, assim 

entendeu, verbis:

“A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo legal é a de que, em 

relação à vítima possuidora de incapacidade permanente de oferecer resistência à 

prática dos atos libidinosos, a ação penal seria sempre incondicionada. Mas, em se 

tratando de pessoa incapaz de oferecer resistência apenas na ocasião da ocorrência 

dos atos libidinosos, a ação penal permanece condicionada à representação da 

vítima, da qual não pode ser retirada a escolha de evitar o strepitus judicii.” (HC n. 

276.510/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 28.11.2014).

Todavia, no voto-vista relacionado ao julgamento supramencionado, o em. 

Ministro Rogério Schietti Cruz consignou, verbis:

“É que, muito embora entenda que a vulnerabilidade a que alude o art. 217-

A, na parte fi nal do seu parágrafo primeiro (na hipótese em que a vítima, “por 

qualquer outra causa, não pode oferecer resistência”), não exija que a vítima seja 

pessoa vulnerável – bastando que a situação concreta assim a caracterize (...).

Sendo assim, a vulnerabilidade momentânea da vítima decorreu da própria 

ação violenta do paciente, inerente ao tipo materializado no art. 213 do CPP. Logo, 

não há mesmo de incidir a previsão do § 1º do art. 217-A, do CPB, pois em tal 

situação a vulnerabilidade já existia quando o agente inicia a execução do crime 

(pense-se na vítima completamente embriagada, ou sedada, ou em estado de 

coma). A diferença é sutil, mas há de ser feita, sob pena de desconsiderar-se a violência 

empregada pelo agente precisamente para subjugar a vítima e com ela praticar algum 

tipo de ato libidinoso, estando ela ainda totalmente consciente ou não.”

Com efeito, as reformas trazidas pela Lei n. 12.015/2009 demonstram 

uma maior preocupação do legislador em proteger os vulneráveis, tanto é que o 

estupro cometido em detrimento de vulnerável (art. 217-A do CP) possui, no 

preceito secundário, um quantum muito superior ao tipo penal do art. 213 do 

CP. E o parágrafo único do art. 225 do CP corrobora tal entendimento, uma vez 

que atesta um interesse público na persecução penal quando o crime é cometido 

em prejuízo de uma vítima vulnerável.

A premissa acima está interligada com a vedação de proteção defi ciente, a 

qual tem por fi nalidade resguardar direitos individuais e da coletividade quanto 
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à segurança, como vem reconhecendo a doutrina (Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. 

Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais entre 

proibição de excesso e de insufi ciência. In: Revista da Ajuris, Porto Alegre, n. 98, 

Jun. 2005; STRECK, Lenio Luiz. Da proibição de excesso (Übermassverbot) à 

proibição de proteção defi ciente (Untermassverbot): de como não há blindagem contra 

normas penais inconstitucionais. In: Revista da Ajuris, n. 97, Março. Porto Alegre: 

AJURIS, 2005; STÖRRING, Lars Peter. Das Untermaßverbot in der Diskussion: 

untersuchung einer umstrittenen Rechtsfi gur. Berlin: Duncker&Humblot, 2009.

Neste contexto, conclui-se que a ação penal, no caso de ofendido vulnerável, é 

pública incondicionada, sendo prescindível a representação da vítima como condição 

de procedibilidade. Vale ressaltar que não há qualquer diferenciação acerca da espécie 

de vulnerabilidade apta a ensejar essa natureza de ação penal.

Neste sentido é a lição da doutrina, verbis:

“[...] Destaque-se, porém, que se a vítima for “pessoa vulnerável”, os crimes 

serão os tipif icados no Capítulo II, tendo por sujeito passivo aquela categoria 

determinada de indivíduos, situação para a qual é prevista a ação penal pública 

incondicionada (artigo 225, Parágrafo único, CP). Dessa forma, na realidade, 

todo e qualquer crime tipifi cado no Capítulo II sobredito, sendo necessariamente 

perpetrado contra vulneráveis ou menores de 18 anos, será, invariavelmente, 

de ação penal pública incondicionada (artigo 225, , CP). Isso porque não existe 

no Capítulo II nenhum crime que não seja perpetrado contra “vulnerável” ou pelo 

menos contra menores de 18 anos.” (Ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, 

disponívelem:http://eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/121937321/acao-

penal-nos-crimes-contra-a-dignidade-sexual, acesso em 7.12.2016).

Ademais, no presente caso, como bem consignado no aresto objurgado, “a 

vítima B. D. da S., acompanhada de sua genitora, foi até a Delegacia Municipal 

de Mirassol D’Oeste para comunicá-lo (fl s. 23/24-TJ). Também se dirigira A Seção 

de Medicina Legal da Coordenadoria Regional de Perícia Ofi cial e identifi cação 

técnica situada na Comarca de Cáceres, e submeteu-se a exame de ato libidinoso, 

conjunção carnal e lesão corporal (fl s. 63/67-TJ).

O fato de a genitora da vítima constar como comunicante do fato, no Boletim 

de Ocorrência n. 2014.122934 (fl s. 21/22-TJ), lavrado pela Polícia Militar, não 

acarreta renúncia ao direito de representação, sobretudo porque a vítima B. D. da S. 

compareceu à audiência de instrução e julgamento ocorrida em 1º.4.2016, a induzir 

seu interesse na responsabilização penal do paciente” (fl s. 168-169).

Ad argumentandum tantum, ainda que se entendesse que a ação penal 

era pública condicionada à representação, in casu, houve a devida representação 
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da vítima perante a autoridade policial no dia seguinte ao fato, conforme se 

depreende dos trechos acima colacionados.

Por fi m, insta consignar que, na linha da orientação jurisprudencial desta 

Corte, a representação dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a 

demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal, como 

ocorreu na hipótese.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:

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

ordinário ou de revisão criminal. Não cabimento. Art. 224, c/c o art. 224, alínea 

“a”, ambos do CP. Decadência. Não ocorrência. Representação. Ilegitimidade do 

Ministério Público. Ausência de prova da miserabilidade afastada.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal 

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

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

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

2. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, sem violência real ou 

grave ameaça, perpetrados antes da Lei n. 12.015/2009, em face de vítimas pobres, 

eram processados mediante ação penal pública condicionada à representação.

3. De acordo com entendimento já pacifi cado nesta Corte Superior de Justiça, 

a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação 

ou deflagração de ação penal, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a 

demonstração inequívoca da parte interessada, o que ocorreu na hipótese dos 

autos, em que a mãe da vítima, assim que soube dos fatos, procurou à autoridade 

policial dentro do prazo legal.

4. Afastada a ilegitimidade do Ministério Público para atuar no feito, pois 

inexigível prova do estado de pobreza ou outra formalidade, bastando, no caso, a 

simples qualifi cação da genitora da vítima como do lar. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido (HC n. 108.222/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  

Cordeiro, DJe de 25.6.2015, grifei).

Recurso especial. Estupro. Delito praticado mediante violência real. Súmula 

608 do STF. Ação penal pública incondicionada. Representação que dispensa 

formalidades. Recurso não provido.

1. Nos delitos em que há violência real, a ação penal continua sendo pública 

incondicionada (a despeito do disposto no atual art. 225 do Código Penal), 

dispensada a representação da vítima, razão pela qual não há que se falar em 

decadência do direito de ação, nos termos da Súmula n. 608 do STF.
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2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação 

prescinde de qualquer formalidade, sendo sufi ciente a demonstração do interesse da 

vítima em autorizar a persecução criminal.

3. Assim, ainda que se entenda ser a ação, na espécie, pública condicionada 

à representação, esta se aperfeiçoou com o comparecimento espontâneo da 

vítima à Delegacia de Polícia, onde relatou o ocorrido, identifi cou o agressor e se 

submeteu a exame pericial, dando mostras inequívocas de que era seu desejo ver 

o perpetrador do estupro processado e punido.

4. Recurso especial não provido (REsp n. 1.485.352/DF, Sexta Turma, Rel. Min. 

Rogério Schietti Cruz, DJe de 16.12.2014).

Penal e Processual Penal. Estupro e atentado violento ao pudor. Casamento da 

vítima com terceiro. Causa extintiva de pun ibilidade. Matéria de ordem pública. 

Prequestionamento. Necessidade.

[...]

Violência presumida. Ação penal pública condicionada à representação. 

Ilegitimidade do Ministério Público. Inocorrência. Situação de miserabilidade. 

Atestado de pobreza. Desnecessidade. Representação. Rigor formal. 

Prescindibilidade. Inexistência de vontade das ofendidas para a instauração 

da persecução penal. Súmula n. 7/STJ. Prazo decadencial de 6 meses para o 

representante legal. Data do conhecimento dos fatos. Retratação da vítima após o 

início da ação penal. Extinção da punibilidade. Inocorrência.

2. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, sem violência real ou 

grave ameaça, perpetrados antes da Lei n. 12.015/2009 em face de vítimas pobres, 

eram processados mediante ação penal pública condicionada à representação.

3. Não há que se falar em ilegitimidade do Ministério Público, pois inexigível 

prova do estado de pobreza ou outra formalidade, bastando a simples declaração 

verbal ou a notoriedade do fato, como na espécie.

4. De acordo com entendimento já pacifi cado nesta Corte Superior de Justiça, 

a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação 

ou deflagração de ação penal, nos casos em que esta é condicionada àquela 

manifestação, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração 

inequívoca da parte interessada, o que ocorreu na hipótese dos autos.

[...]

11. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp n. 1.110.889/

SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 15.2.2013).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É o voto.
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VOTO

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

acompanho a conclusão do voto de Vossa Excelência, para negar provimento ao 

recurso ordinário interposto.

Verifi co, em primeiro lugar, que a tese da ausência de justa causa em si não 

pode ser examinada nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.

Em relação ao aspecto da necessidade da representação ou não, em 

situação como a dos autos (vulnerabilidade temporária), embora reconheça o 

brilho da tese esposada por Vossa Excelência (desnecessidade, por entender 

pertinente a via da ação penal pública incondicionada), venho entendendo que 

a excepcionalidade prevista no parágrafo único do art. 225 do Código Penal 

dirige-se à vulnerabilidade permanente, tal como já entendeu a colenda Sexta 

Turma deste Tribunal:

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Writ impetrado concomitante 

à interposição de agravo em recurso especial. Não cabimento. Verifi cação de 

eventual coação ilegal à liberdade de locomoção. Viabilidade. Pretensão de 

reconhecimento de nulidade nos depoimentos coletados por meio de audiovisual. 

Ausência de alegação em momento oportuno. Inexistência de demonstração 

de prejuízo. Não ocorrência, ademais, de prejuízo evidente. Coação ilegal 

não demonstrada. Pretensão de trancamento da ação penal. Vulnerabilidade 

verifi cada apenas na ocasião da suposta ocorrência dos atos libidinosos. Vítima 

que não pode ser considerada pessoa permanentemente vulnerável, a ponto 

de fazer incidir o art. 225, parágrafo único, do CP. Crime de ação penal pública 

condicionada à representação. Ausência de inequívoca manifestação da vítima 

no sentido de ver o crime de estupro de vulnerável processado. Inexistência de 

condição de procedibilidade. Constrangimento ilegal evidenciado.

1. É inadmissível o emprego do habeas corpus em substituição ou 

concomitante a recurso ordinariamente previsto na legislação processual penal 

ou, especialmente, no texto constitucional (precedentes do STJ e do STF).

2. Apesar de se ter solidifi cado o entendimento no sentido da impossibilidade 

de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso cabível, o Superior 

Tribunal de Justiça analisa, com a devida atenção e caso a caso, a existência de 

coação manifesta à liberdade de locomoção, não tendo sido aplicado o referido 

entendimento de forma irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de 

coação ilegal ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial.

3. Em se tratando de nulidade, necessária a demonstração do efetivo prejuízo, 

bem como a arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão. Precedente.

4. Evidenciado que a defesa alegou o vício decorrente de cortes nos 

depoimentos de testemunhas de acusação, coletados por meio de audiovisual, 
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apenas nas razões da apelação, não tendo demonstrado prejuízo indispensável 

ao reconhecimento da nulidade, não há falar em anulação da ação penal.

5. De acordo com o art. 225 do Código Penal, o crime de estupro, em qualquer de 

suas formas, é, em regra, de ação penal pública condicionada à representação, sendo, 

apenas em duas hipóteses, de ação penal pública incondicionada, quais sejam, 

vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável.

6. A própria doutrina reconhece a existência de certa confusão na previsão 

contida no art. 225, caput e parágrafo único, do Código Penal, o qual, ao mesmo 

tempo em que prevê ser a ação penal pública condicionada à representação 

a regra tanto para os crimes contra a liberdade sexual quanto para os crimes 

sexuais contra vulnerável, parece dispor que a ação penal do crime de estupro de 

vulnerável é sempre incondicionada.

7. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo legal é a de que, em 

relação à vítima possuidora de incapacidade permanente de oferecer resistência à 

prática dos atos libidinosos, a ação penal seria sempre incondicionada. Mas, em se 

tratando de pessoa incapaz de oferecer resistência apenas na ocasião da ocorrência 

dos atos libidinosos, a ação penal permanece condicionada à representação da 

vítima, da qual não pode ser retirada a escolha de evitar o strepitus judicii.

8. Com este entendimento, afasta-se a interpretação no sentido de que qualquer 

crime de estupro de vulnerável seria de ação penal pública incondicionada, 

preservando-se o sentido da redação do caput do art. 225 do Código Penal.

9. No caso em exame, observa-se que, embora a suposta vítima tenha sido 

considerada incapaz de oferecer resistência na ocasião da prática dos atos 

libidinosos, esta não é considerada pessoa vulnerável, a ponto de ensejar a 

modificação da ação penal. Ou seja, a vulnerabilidade pôde ser configurada 

apenas na ocasião da ocorrência do crime. Assim, a ação penal para o 

processamento do crime é pública condicionada à representação.

10. Verifi cada a ausência de manifestação inequívoca da suposta vítima de ver 

processado o paciente pelo crime de estupro de vulnerável, deve ser reconhecida 

a ausência de condição de procedibilidade para o exercício da ação penal.

11. Observado que o crime foi supostamente praticado em 30.1.2012, mostra-

se necessário o reconhecimento da decadência do direito de representação, 

estando extinta a punibilidade do agente.

12. Writ não conhecido. Concessão de ordem de habeas corpus de ofício, para 

anular a condenação e a ação penal proposta contra o paciente.

(HC 276.510/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

11.11.2014, DJe 1º.12.2014)

Com efeito, entendo, em princípio, que, em relação aos vulneráveis 

temporários, mas que são maiores e capazes, deve prevalecer o direito à 
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privacidade e à intimidade. Daí a a aplicação da regra geral prevista no caput do 

multicitado art. 225.

Registro, todavia, que, em outra oportunidade, aprofundarei o tema, se 

necessário, e levarei em consideração as brilhantes ponderações doutrinárias de 

Vossa Excelência.

Nesta oportunidade, o argumento de reforço, contido no item V, da ementa 

proposta satisfaz plenamente o requisito da representação, tal como reconheceu 

o Tribunal de origem.

Com efeito, percebo que, na hipótese, houve, na verdade, a representação na 

medida em que a suposta vítima compareceu no dia seguinte ao fato com a sua 

mãe na delegacia, e o aspecto de sua mãe ter constado como comunicante não 

retira a vontade livre da ofendida, com mais de dezoito anos, capaz e consciente, 

de se submeter inclusive ao exame médico pertinente à espécie. Além do mais, 

na audiência de instrução e julgamento, a vítima confi rmou seu interesse em ver 

processado o acusado, o que reafi rma a representação numa perspectiva informal 

do instituto como a doutrina e a jurisprudência assim vêm proclamando.

Nesse sentido, Senhor Presidente, embora não acolha, de plano, a tese 

de que toda e qualquer vulnerabilidade provisória ou permanente propicie a 

ação penal pública incondicionada, deixando o aprofundamento dessa matéria 

para outra oportunidade, no caso concreto vislumbro, sim, na esteira do 

pronunciamento do Tribunal de Apelação, o dado de que  houve representação, 

e a representação havida é plenamente válida, razão pela qual não tenho dúvida 

em acompanhar os fundamentos I e V da ementa lavrada por Vossa Excelência 

e  sua conclusão.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 74.123-RS (2016/0202163-1)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Joeci Salete de Jesus (preso)

Advogado: Elton Soares e outro(s) - RS066067

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
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EMENTA

Direito Processual Civil. Recurso ordinário em habeas corpus. 

Substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar. Presença 

dos requisitos legais. Filho menor de 12 anos, com hidrocefalia. 

Possibilidade. Art. 318, V, do Código de Processo Penal. Recurso 

provido.

1. O inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído 

pela Lei n. 13.257/2016, determina que Poderá o juiz substituir a prisão 

preventiva pela domiciliar quando o agente for: V - mulher com fi lho de até 

12 (doze) anos de idade incompletos.

2. O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não 

pertence apenas às religiões ou à moral. Sua redescoberta apresenta-

se como um fator de fundamental importância, tendo em vista a 

complexidade dos problemas sociais, jurídicos e estruturais ainda hoje 

enfrentados pelas democracias. A fraternidade não exclui o direito e 

vice-versa, mesmo porque a fraternidade enquanto valor vem sendo 

proclamada por diversas Constituições modernas, ao lado de outros 

historicamente consagrados como a igualdade e a liberdade.

3. O princípio constitucional da fraternidade é um macroprincípio 

dos Direitos Humanos e passa a ter uma nova leitura prática, diante 

do constitucionalismo fraternal prometido na CF/1988 (preâmbulo e 

art. 3º).

4. Multicitado princípio é possível de ser concretizado também 

no âmbito penal, através da chamada Justiça restaurativa, do respeito 

aos direitos humanos e da humanização da aplicação do próprio direito 

penal e do correspondente processo penal. A Lei n. 13.257/2016 

decorre, portanto, desse resgate constitucional.

5. Caso em que a recorrente possui 1 (um) fi lho menor de 12 

anos de idade (com 9 anos), o que preenche o requisito objetivo 

insculpido no art. 318, V, do Código de Processo Penal e permite a 

substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Ademais, o infante 

é portador de doença grave, qual seja, hidrocefalia. Adequação legal, 

reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e 

emocional da criança enferma.

6. Recurso conhecido e provido para substituir a prisão preventiva 

da recorrente pela prisão domiciliar.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, 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), 17 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 25.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso ordinário 

em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Joeci Salete de Jesus contra o 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que 

denegou a ordem no julgamento do HC n. 0206169-53.2016.8.21.7000.

A recorrente foi presa em fl agrante em 13 de junho de 2016 (convertida a 

custódia em preventiva, e-STJ fl . 40), pela suposta infringência ao art. 33, caput, 

da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada com a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus perante 

o Tribunal de origem. A ordem, como antes relatado, foi denegada (e-STJ fl s. 

98/104), nos termos da seguinte ementa:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Conversão de prisão em flagrante em 

preventiva. Decisão adequadamente fundamentada. Risco concreto à ordem 

pública. Pedido de conversão da medida em prisão domiciliar. Impossibilidade.

Cuidando-se o tráfico de drogas de crime grave, tanto que equiparado a 

hediondo, a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, 

quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de 

substâncias entorpecentes – está a evidenciar concreto risco à ordem pública a 

tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares 

a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.

Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias 

em que se deu a prisão, restando apreendida expressiva quantidade de droga 

de alta nocividade (52 gramas de crack), além de outros petrechos ligados à 

trafi cância.
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Não há cogitar da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar se não 

demonstrado, de forma concreta, ser tal providência necessária aos cuidados do fi lho 

portador de doença grave.

Ordem denegada.

Nas razões do presente recurso (e-STJ fl s. 113/119), a defesa afi rma que a 

recorrente faz jus à prisão domiciliar porque possui um fi lho com 9 (nove) anos 

de idade, portador de doença grave, qual seja, hidrocefalia.

Destaca, ainda, as condições pessoais favoráveis da recorrente, que é 

primária, portadora de bons antecedentes, possuindo residência e trabalho fi xos.

Pugna, liminarmente e no mérito, pela substituição da prisão preventiva 

pela prisão domiciliar.

Indeferido o pedido liminar (e-STJ fl s. 136/137), o Ministério Público 

manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-STJ fl s. 146/151).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Presentes os 

pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão jurídica limita-se a verifi car a possibilidade de substituição 

da prisão preventiva da recorrente pela prisão domiciliar, tendo em vista que 

ela possui um fi lho com 9 (nove) anos de idade, portador de hidrocelafi a, que 

necessita dos seus cuidados.

A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua 

residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial (art. 317 do Código 

de Processo Penal).

Dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela 

Lei n. 13.257/2016:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o 

agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de 

idade ou com defi ciência;
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IV - gestante;

V - mulher com fi lho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei 

n. 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do fi lho de até 12 

(doze) anos de idade incompletos.

No particular, os documentos de e-STJ fl s. 51/73 atestam que a paciente 

possui 1 (um) fi lho menor de 12 anos, Eduardo Jesús de Cândido, nascido em 

23.4.2007 (9 anos) (e-STJ fl s. 51/52), portador de doença grave, qual seja, 

hidrocefalia.

A disposição legislativa insculpida no art. 318, V, do Código de Processo 

Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, não condiciona a prisão domiciliar 

da mulher com fi lho menor de 12 anos à comprovação da imprescindibilidade 

dos cuidados com o infante, o que, no particular, entretanto, é presumida pela 

gravidade da doença do fi lho.

No ponto, é preciso recordar:

a) O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não pertence apenas às 

religiões ou à moral. Sua redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental 

importância, tendo em vista a complexidade dos problemas sociais, jurídicos e 

estruturais ainda hoje enfrentados pelas democracias. A fraternidade não exclui 

o direito e vice-versa, mesmo porque a fraternidade enquanto valor vem sendo 

proclamada por diversas Constituições modernas, ao lado de outros historicamente 

consagrados como a igualdade e a liberdade.

b) O princípio da fraternidade é um macroprincípio dos Direitos Humanos e 

passa a ter uma nova leitura prática, diante do constitucionalismo fraternal prometido 

na CF/1988 (preâmbulo e art. 3º).

c) O princípio da fraternidade é possível de ser concretizado também no âmbito 

penal, através da chamada Justiça restaurativa, do respeito aos direitos humanos e da 

humanização da aplicação do próprio direito penal e do correspondente processo penal. 

A Lei n. 13.257/2016 decorre desse resgate constitucional.

A fi m de proteger e resguardar a integridade física e emocional do fi lho 

da recorrente, menor de 12 anos, mister substituir a sua prisão preventiva pela 

domiciliar, com espeque no art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

[...]
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4. Lado outro, o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela 

Lei n. 13.257/2016, determina que Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 

domiciliar quando o agente for: V - mulher com fi lho de até 12 (doze) anos de 

idade incompletos.

5. No particular, a paciente possui 1 (um) fi lho de 10 anos de idade, o que preenche 

o requisito objetivo insculpido no art. 318, V, do Código de Processo Penal e permite 

concessão da prisão domiciliar. Ademais, a paciente guarda condições subjetivas 

favoráveis, é primária, com bons antecedentes, possuindo residência e trabalhos 

fi xos.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confi rmando 

a medida liminar, conceder à paciente a prisão domiciliar. (HC 361.865/SP, minha 

relatoria, Quinta Turma, julgado em 6.10.2016, DJe 14.10.2016, grifo nosso).

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso ordinário. 

Impossibilidade. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de 

fogo. Quadrilha. Prisão temporária e preventiva. Segregação fundada no art. 312 

do CPP. Circunstâncias dos delitos. Gravidade. Segregação justifi cada e necessária. 

Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares. Insufi ciência. 

Substituição por prisão domiciliar. Filha portadora de doença com idade inferior a 

12 anos. Art. 318, V, do CPP. Estatuto da Primeira Infância. Proteção da família e da 

criança. Excepcionalidade da situação evidenciada. Ordem concedida de ofício.

[...]

6. A prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando a agente 

for mulher com fi lho de até 12 anos de idade (art. 318, V, do CPP).

5. Caso em que a paciente deu a luz a uma fi lha em 12.11.2007, nascida com 

hidrocefalia, ainda em tratamento, tendo o Conselho Tutelar recomendado a 

possível substituição pela prisão domiciliar, medida que à luz do Estatuto da 

Primeira Infância, conjugado com os vetores constitucionais que impõe ao Estado 

a proteção da família e a colocação de crianças a salvo de toda forma de opressão, 

que é o que ocorre quando a criança já mencionada é privada do convívio da 

genitora, afi gura-se impositiva.

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

para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente pela prisão 

domiciliar, até o exaurimento do julgamento pelas instâncias ordinárias. (HC 

340.422/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 

1º.6.2016, grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a recorrente alberga condições subjetivas 

favoráveis, tendo em vista que é primária (e-STJ fl . 44), portadora de bons 

antecedentes e com residência fi xa.
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Demonstrado, portanto, o pressuposto autorizador da prisão domiciliar, 

elencado no art. 318, V, do Código de Processo Penal, vislumbra-se a 

possibilidade de atuação de ofício deste Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para substituir a 

prisão preventiva de Joeci Salete de Jesus pela prisão domiciliar.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.563.962-RN (2015/0264076-9)

Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca

Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

Recorrido: E A

EMENTA

Penal e Processo Penal. Recurso especial. 1. Violação ao art. 

5º, II, do CPP. Procedimento investigatório criminal. Poderes de 

investigação do MP. RE 593.727/MG. 2. Investigado com foro por 

prerrogativa de função. Prévia autorização do Judiciário. Ausência de 

norma constitucional ou infraconstitucional. Precedentes. 3. Controle 

prévio das investigações. Violação ao sistema acusatório. Precedente 

do STF. 4. Previsão de controle judicial de prazos. Art. 10, § 3º, do 

CPP. Juízo competente para o processo. 5. Recurso especial provido.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, assentou que “os artigos 5º, 

incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da 

Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade 

da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério 

Público”. Dessarte, não há dúvidas sobre a constitucionalidade do 

procedimento investigatório criminal, que tem previsão no art. 8º 

da Lei Complementar n. 75/1993 e no art. 26 da Lei n. 8.625/1993, 

sendo disciplinado pela Resolução n. 13/2006 do Conselho Nacional 

do Ministério Público.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 713-844, janeiro/março 2017 787

2. No que concerne às investigações relativas a pessoas com foro 

por prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a prerrogativa 

de serem processados perante o Tribunal, a lei não excepciona a forma 

como se procederá à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra 

geral trazida no art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a qual 

não requer prévia autorização do Judiciário. “A prerrogativa de foro 

do autor do fato delituoso é critério atinente, de modo exclusivo, à 

determinação da competência jurisdicional originária do tribunal 

respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, 

antes dela, se se fi zer necessária diligência sujeita à prévia autorização 

judicial”. (Pet 3825 QO, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, 

Pleno, julgado em 10.10.2007). Precedentes do STF e do STJ.

3. A ausência de norma condicionando a instauração de inquérito 

policial à prévia autorização do Judiciário revela a observância ao 

sistema acusatório, adotado pelo Brasil, o qual prima pela distribuição 

das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos. Conforme 

orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento de MC na 

ADI n. 5.104/DF, condicionar a instauração de inquérito policial a 

uma autorização do Poder Judiciário, “institui modalidade de controle 

judicial prévio sobre a condução das investigações, em aparente 

violação ao núcleo essencial do princípio acusatório”.

4. Não há razão jurídica para condicionar a investigação de 

autoridade com foro por prerrogativa de função a prévia autorização 

judicial. Note-se que a remessa dos autos ao órgão competente para o 

julgamento do processo não tem relação com a necessidade de prévia 

autorização para investigar, mas antes diz respeito ao controle judicial 

exercido nos termos do art. 10, § 3º, do Código de Processo Penal. 

De fato, o Código de Ritos prevê prazos para que a investigação se 

encerre, sendo possível sua prorrogação pelo Magistrado. Contudo, 

não se pode confundir referida formalidade com a autorização para 

se investigar, ainda que se cuide de pessoa com foro por prerrogativa 

de função. Com efeito, na hipótese, a única particularidade se deve ao 

fato de que o controle dos prazos do inquérito será exercido pelo foro 

por prerrogativa de função e não pelo Magistrado a quo.

5. Recurso especial provido, para reconhecer violação ao art. 5º, 

inciso II, do Código de Processo Penal, haja vista a desnecessidade de 
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prévia autorização do Judiciário para investigar autoridade com foro 

por prerrogativa de função.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, 

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

Brasília (DF), 8 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator

DJe 16.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: Trata-se de recurso especial 

interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça local.

Consta dos autos que a Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel/

RN instaurou procedimento investigatório criminal, objetivando a colheita 

de indícios da prática de possíveis crimes contra a administração pública. Em 

virtude do possível envolvimento de agente detentor de foro por prerrogativa de 

função, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça.

Na Corte local, o Desembargador Relator considerou que, em virtude de 

o agente investigado ser detentor de foro por prerrogativa de função naquele 

Tribunal, seria necessário pedido formal de autorização judicial para instauração 

do inquérito policial (e-STJ fl s. 114/130). Irresignado, o Ministério Público 

interpôs agravo regimental, ao qual se negou provimento, nos termos da seguinte 

ementa (e-STJ fl . 159):

Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental. Procedimento investigatório 

criminal do Ministério Público, análogo ao inquérito policial. Agente detentor de foro 

por prerrogativa de função neste Tribunal. Decisão que condicionou o deferimento 
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de medidas cautelares penais a pedido formal de autorização para instauração 

do procedimento investigatório principal. Necessidade de autorização judicial 

para instauração de inquérito policial, presidido por delegado ou procedimento 

análogo, conduzido pelo Parquet. Procedimentos sujeitos à supervisão do relator. 

Decisum recorrido embasado em jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal 

Federal. Recurso conhecido e desprovido. I - A atual diretriz jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal aponta a necessidade de prévia autorização judicial 

para instauração de procedimento investigatório criminal, policial ou não, nas 

hipóteses em que os agentes investigados detenham de foro por prerrogativa 

de função, com a consequente supervisão dos atos investigativos pelo Relator. 

II - Limitando-se o agravante a repisar os fundamentos do pedido indeferido, 

não trazendo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático, 

alicerçado na jurisprudência do Pretório Excelso, é de ser mantida a decisão 

hostilizada.

Foram opostos, ainda, embargos de declaração, rejeitados nos seguintes 

termos (e-STJ fl . 200):

Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em 

procedimento investigatório do Ministério Público. Inovação em sede de 

embargos de declaração. Impossibilidade. Precedentes. Prequestionamento 

explícito e pormenorizado. Desnecessidade. Questões já abordadas diretamente 

e per relationem no acórdão embargado. Inexistência de vícios apontados. 

Embargos conhecidos e desprovidos.

No presente recurso especial, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inciso 

II, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que não é necessária 

autorização judicial para instauração de inquéritos policiais ou procedimentos 

investigatórios criminais conduzidos pelo Ministério Público, nos casos em que 

o agente investigado seja detentor de foro por prerrogativa de função.

Afi rma que a hipótese dos autos deve ser regida pela regra geral trazida no 

Código de Processo Penal, uma vez que não existe norma excepcionando, não 

se tratando, portanto, de situação em que haja reserva de jurisdição. No ponto, 

recorda que entendimento em sentido contrário vai de encontro ao sistema 

processual penal acusatório.

Aduz, ainda, que se revela insubsistente o exercício interpretativo realizado 

pela Corte local no sentido de aplicar o Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal, único que traz determinação no sentido da necessidade de 

prévia autorização do relator para defl agração de investigações que envolvam 

agentes detentores de foro por prerrogativa de função naquela Corte.
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Por fi m, entende o recorrente que a matéria se encontra devidamente 

prequestionada, pois, embora o Tribunal de origem não tenha citado de forma 

expressa o art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a tese foi efetivamente 

enfrentada. Contudo, caso se entenda pela ausência de prequestionamento, 

aponta o recorrente, de forma subsidiária, violação ao art. 619 do Código de 

Processo Penal.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da violação ao art. 5º, inciso II, do 

Código de Processo Penal, considerando-se inexistir hipótese de reserva de 

jurisdição para a instauração de procedimento investigatório pelo Ministério 

Público em face de agente detentor de foro por prerrogativa de função perante 

o Tribunal de Justiça.

O recorrente interpôs também recurso extraordinário, às e-STJ fls. 

241/261, ambos admitidos pelo Tribunal de origem, à e-STJ fl . 264.

O Ministério Público Federal manifestou-se, às e-STJ fl s. 294/295, pelo 

provimento do recurso especial.

O Ministério Público do Estado de Alagoas (e-STJ fl. 308/313), de 

Sergipe (e-STJ fl s. 317/326), do Mato Grosso do Sul (e-STJ fl . 330/343), do 

Goiás (e-STJ fl . 344/349), do Espírito Santo (e-STJ fl . 350/355), da Bahia 

(e-STJ fl . 356/362), do Ceará (e-STJ fl . 363/367), do Distrito Federal (e-STJ 

fl . 368/372), do Amapá (e-STJ fl s. 376/383) e da Paraíba (e-STJ fl s. 467/472) 

pugnaram sua admissão no feito na condição de amicus curiae. Contudo, os 

pleitos foram indeferidos, por ausência de utilidade no caso concreto (e-STJ fl s. 

384/437).

Por fi m, pleiteou o recorrente, às e-STJ fl . 314, o levantamento do sigilo, 

o que foi igualmente indeferido, às e-STJ fl . 438/439, dentre outros motivos, 

em virtude de constarem nos autos dados bancários do investigado, não sendo 

possível no sistema processual do Superior Tribunal de Justiça o sigilo parcial.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Relator): Inicialmente, 

conheço do recurso especial, pois, embora a norma tida por violada não conste 

expressamente do acórdão recorrido, verifico que a controvérsia dos autos 

foi amplamente debatida, o que preenche o requisito do prequestionamento. 
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Observo, outrossim, estarem devidamente preenchidos os demais requisitos de 

admissibilidade.

No mérito, considero que assiste razão ao recorrente.

Em um primeiro momento, destaco que, como é cediço, o Pleno do 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 

593.727/MG, assentou que “os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e 

VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação 

criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do 

Ministério Público”, fi xando-se, em repercussão geral, a tese assim sumulada: 

O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade 

própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que 

respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer 

pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as 

hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas 

profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 

n. 8.906/1994, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem 

prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – 

do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados 

(Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição. (RE 593.727, 

Relator: Min. Cezar Peluso, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal 

Pleno, julgado em 14.5.2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - DJe 4.9.2015 

- public 8.9.2015).

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes desta Corte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 

593.727, submetido ao rito da repercussão geral, fi rmou o entendimento de que o 

Ministério Público dispõe de atribuição para promover, por autoridade própria, e por 

prazo razoável, investigações de natureza penal. (RHC 59.405/BA, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).

O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n. 593.727, matéria cuja 

repercussão geral já havia sido admitida, reconheceu a legitimidade do Ministério 

Público para promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal. 

(RHC 62.410/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9.8.2016, 

DJe 24.8.2016).

Penal e Processo Penal. Habeas corpus. 1. Ação penal originária. Investigação 

realizada pelo Ministério Público. Legalidade. RE 593.727/STF. 2. Ilegalidade na 

colheita de provas pelo MP. Não verifi cação. Alegações relativas a outro processo. 

Eventuais irregularidades que não contaminam a ação penal. 3. Ordem denegada.
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1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 

n. 593.727/MG, assentou ser legítima a investigação de natureza penal realizada 

pelo Parquet. A legitimidade do poder investigatório do órgão é extraída da 

Constituição, a partir de cláusula que outorga o monopólio da ação penal pública 

e o controle externo sobre a atividade policial. Observância das hipóteses de reserva 

constitucional de jurisdição.

2. Em suma, a colheita de elementos probatórios para informar uma ação 

penal não é atividade exclusiva da polícia e sequer necessário seja precedida a 

ação penal de investigações preliminares.

Precedentes do STF e do STJ.

3. Além de o inquérito não ser procedimento obrigatório, eventual 

vício ocorrido antes da propositura da ação penal constitui, em regra, mera 

irregularidade, que não tem o condão de contaminá-la.

4. Ordem denegada.

(HC 312.046/AP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 10.5.2016, DJe 19.5.2016).

Dessarte, não há dúvidas sobre a constitucionalidade do procedimento 

investigatório criminal, que tem previsão no art. 8º da Lei Complementar n. 

75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e no art. 26 da Lei n. 

8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), sendo disciplinado 

pela Resolução n. 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, 

alterada pela Resolução n. 111/2014, nos seguintes termos:

O Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e com 

fulcro no art. 64-A de seu Regimento Interno,

Considerando o disposto no artigo 127, “caput” e artigo 129, incisos I, II, VIII e IX, 

da Constituição Federal;

Considerando o que dispõem o art. 8º da Lei Complementar n. 75/1993, o art. 

26 da Lei n. 8.625/1993 e o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal;

Considerando a necessidade de regulamentar no âmbito do Ministério Público, 

a instauração e tramitação do procedimento investigatório criminal;

Resolve:

Capítulo I

Da Defi nição e Finalidade

Art. 1º O procedimento investigatório criminal é instrumento de natureza 

administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do Ministério 
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Público com atribuição criminal, e terá como fi nalidade apurar a ocorrência de 

infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento 

para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal.

Parágrafo único. O procedimento investigatório criminal não é condição de 

procedibilidade ou pressuposto processual para o ajuizamento de ação penal 

e não exclui a possibilidade de formalização de investigação por outros órgãos 

legitimados da Administração Pública.

Capítulo II

Da Instauração

Art. 2º Em poder de quaisquer peças de informação, o membro do Ministério 

Público poderá:

I – promover a ação penal cabível;

II – instaurar procedimento investigatório criminal;

III – encaminhar as peças para o Juizado Especial Criminal, caso a infração seja 

de menor potencial ofensivo;

IV – promover fundamentadamente o respectivo arquivamento;

V – requisitar a instauração de inquérito policial.

Art. 3º O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de ofício, 

por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao 

tomar conhecimento de infração penal, por qualquer meio, ainda que informal, 

ou mediante provocação.

§ 1º O procedimento deverá ser instaurado sempre que houver determinação 

do Procurador-Geral da República, do Procurador-Geral de Justiça ou do 

Procurador-Geral de Justiça Militar, diretamente ou por delegação, nos moldes 

da lei, em caso de discordância da promoção de arquivamento de peças de 

informação.

§ 2º A designação a que se refere o § 1º deverá recair sobre membro do 

Ministério Público diverso daquele que promoveu o arquivamento.

§ 3º A distribuição de peças de informação deverá observar as regras internas 

previstas no sistema de divisão de serviços.

§ 4º No caso de instauração de ofício, o membro do Ministério Público 

poderá prosseguir na presidência do procedimento investigatório criminal até a 

distribuição da denúncia ou promoção de arquivamento em juízo.

§ 5º O membro do Ministério Público, no exercício de suas atribuições criminais, 

deverá dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, 

às representações, requerimentos, petições e peças de informação que lhes sejam 

encaminhadas, podendo este prazo ser prorrogado, fundamentadamente, por até 

90 (noventa) dias, nos casos em que sejam necessárias diligências preliminares 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

794

para a investigação dos fatos para formar juízo de valor. (Alterado pela Res. 

111/2014)

§ 6º O procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado por grupo 

de atuação especial composto por membros do Ministério Público, cabendo sua 

presidência àquele que o ato de instauração designar.

Art. 4º O procedimento investigatório criminal será instaurado por portaria 

fundamentada, devidamente registrada e autuada, com a indicação dos fatos a 

serem investigados e deverá conter, sempre que possível, o nome e a qualifi cação 

do autor da representação e a determinação das diligências iniciais.

Parágrafo único. Se, durante a instrução do procedimento investigatório 

criminal, for constatada a necessidade de investigação de outros fatos, o membro 

do Ministério Público poderá aditar a portaria inicial ou determinar a extração de 

peças para instauração de outro procedimento.

Art. 5º Da instauração do procedimento investigatório criminal far-se-á 

comunicação imediata e escrita ao Procurador-Geral da República, Procurador-

Geral de Justiça, Procurador-Geral de Justiça Militar ou ao órgão a quem incumbir 

por delegação, nos termos da lei.

No entanto, embora o Ministério Público possua poderes investigatórios 

reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 

Justiça, disciplinados pela Lei Orgânica do Ministério Público da União e 

pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e regulamentadas pela 

Resolução n. 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, questiona-

se nos autos se há necessidade de prévia autorização judicial na hipótese de o 

investigado possuir foro por prerrogativa de função.

Observo que os diplomas acima referidos não cuidam do tema, sendo 

necessário, dessa forma, proceder ao exame da disciplina legal trazida no Código 

de Processo Penal. No referido diploma processual, os incisos I e II do art. 5º 

dispõem que, nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado de 

ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, 

ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

Verifi ca-se, portanto, que, em regra, o próprio Ministério Público pode 

requisitar a instauração de inquérito policial, sem necessidade de prévia 

submissão do pleito ao Poder Judiciário, razão pela qual, na hipótese de 

procedimento investigatório criminal instaurado pelo próprio Parquet, não há se 

falar igualmente em pedido formal de autorização judicial.

No que concerne às investigações relativas a pessoas com foro por 

prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a prerrogativa de serem 
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processados perante o Tribunal, a lei não excepciona a forma como se procederá 

à investigação, devendo ser aplicada, assim, a regra geral trazida no Código de 

Processo Penal, a qual, reitere-se, não requer prévia autorização do judiciário.

Nesse sentido, confi ra-se o seguinte julgado da Corte Especial do Superior 

Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Notícia crime. Instauração de inquérito policial. 

Inadmissibilidade. CPP, art. 5º, II. Precedente do STF (AGPET 2.805-DF). - Consoante 

recente entendimento esposado pelo STF, não é admissível o oferecimento de 

notícia crime à autoridade judicial visando à instauração de inquérito policial. - O 

art. 5º, II, do CPP confere ao Ministério Público o poder de requisitar diretamente 

ao delegado de polícia a instauração de inquérito policial com o fi m de apurar 

supostos delitos de ação penal pública, ainda que se trate de crime atribuído 

à autoridade pública com foro privilegiado por prerrogativa de função. - Não 

existe diploma legal que condicione a expedição do ofício requisitório pelo Ministério 

Público à prévia autorização do Tribunal competente para julgar a autoridade a ser 

investigada. - É vedado, no direito brasileiro, o anonimato (art. 5º, IV, da CF/1988). 

- Agravo regimental improvido. (AgRg na NC 317/PE, Rel. Ministro Francisco 

Peçanha Martins, Corte Especial, julgado em 16.6.2004, DJ 23.5.2005).

Com efeito, “a prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério 

atinente, de modo exclusivo, à determinação da competência jurisdicional 

originária do tribunal respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, 

eventualmente, antes dela, se se fi zer necessária diligência sujeita à prévia 

autorização judicial”. (Pet 3.825 QO, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Relator 

p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10.10.2007, DJe 

3.4.2008 public 4.4.2008).

No mesmo sentido são os precedentes desta Corte:

Processual Penal e Penal. Habeas corpus. Art. 216-A c/c art. 69, ambos do 

Código Penal. Promotor de Justiça licenciado. Investigação criminal. Autorização 

prévia do Tribunal de Justiça. Desnecessidade. Ampla defesa e contraditório na 

investigação. Não aplicação. Representação criminal. Informalidade. Supressão 

de instância. Constrangimento ilegal não verificado. 1. Não se extrai da Lei n. 

8.625/1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - a necessidade de prévia 

autorização do Tribunal Estadual respectivo para investigação de agente com 

prerrogativa de foro. 2. (...). (HC 326.170/BA, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, Sexta 

Turma, julgado em 23.2.2016, DJe 9.3.2016).

Processo Penal e Penal. Habeas corpus. Substitutivo de recurso especial, ordinário 

ou revisão criminal. Não cabimento. Trancamento da ação penal. Inépcia da 
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denúncia. Atipicidade e ausência de provas. Dilação probatória. Inadequação da 

via eleita. Investigação conduzida pelo Ministério Público. Poder de investigação. 

Nulidade rejeitada. Intimação do Ministério Público, para se manifestar sobre a 

resposta à acusação, na qual argüidas preliminares e juntados documentos. 

Não ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Constrangimento ilegal não evidenciado. (...). 5. A ação penal pode basear-se em 

elementos probatórios oriundos ou não do inquérito policial, que não é seu 

suporte exclusivo de justa causa. Assim, admitindo-se, em tese, a persecução 

criminal por qualquer fonte confi ável de prova, estatal ou mesmo particular, nada 

impede seja essa fonte de prova provinda do órgão Ministerial. 6. No presente 

caso, que trata de investigação em foro privilegiado, admite, também, essa Corte 

ser desnecessária a prévia autorização do Tribunal competente para a colheita de 

elementos indiciários pelo Ministério Público. (HC 182.457/PB, Rel. Ministro Nefi  

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15.3.2016, DJe 28.3.2016).

Processual Penal. Habeas corpus. Violação de sigilo funcional. Foro por 

prerrogativa de função. Inquérito policial instaurado sem autorização do 

Tribunal competente. Requisição do Ministério Público. Possibilidade. 

Ausência de acompanhamento das investigações por um membro do Tribunal. 

Desnecessidade. Resolução/CJF n. 63/2009. Procedimento que objetiva formar a 

opinio delicti do órgão do Parquet. Ordem denegada. I - É despicienda a autorização 

do Tribunal para instauração de inquérito policial contra quem detenha foro por 

prerrogativa de função quando a determinação decorre de requisição do Parquet, 

uma vez que essa prerrogativa é própria dos membros do Ministério Público, nos 

termos da legislação de regência da carreira, in casu, a Lei Complementar n. 75/1993. 

Precedentes. II - Colhe-se das informações prestadas pelo e. Desembargador 

Presidente do eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região que não houve 

distribuição do feito naquela Corte ou designação de relator para o caso. III - 

Contudo, a Resolução n. 63, de 26 de junho de 2009, do Conselho da Justiça 

Federal, autoriza a tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério 

Público Federal e a Polícia Federal em procedimentos cuja competência para 

futura ação penal seja da 1ª e 2ª instâncias da Justiça Federal, razão pela qual não 

há falar em ofensa ao foro por prerrogativa de função, uma vez que o inquérito 

policial destina-se apenas e tão-somente a formar a opinio delicti do órgão do 

Parquet. Ordem denegada. (HC 291.751/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 

Turma, julgado em 15.9.2015, DJe 24.9.2015)

Habeas corpus. Crimes de responsabilidade do prefeito municipal. DL n. 

201/1967. Alegada dispensa irregular de licitação e formação de quadrilha. 

Poderes de investigação do Ministério Público. Matéria que ainda se acha 

submetida ao crivo do Pleno do colendo STF. Jurisprudência pacífi ca desta Corte 

que admite a possibilidade de o Ministério Público instaurar procedimento 

administrativo investigativo ou conduzir diligências investigatórias, vedada a 

presidência de inquérito policial propriamente dito. Súmula 234/STJ. Parecer do 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 713-844, janeiro/março 2017 797

MPF pela denegação do writ. Ordem denegada. 1. (...). 4. Entretanto, esta Corte, 

em mais de uma oportunidade, entendeu ser desnecessária a prévia autorização 

do Tribunal competente para se requisitar a instauração de Inquérito Policial contra 

autoridade pública detentora de foro privilegiado, por inexistir diploma legal a exigir 

tal medida; razão pela qual, considerando a missão constitucional desta Corte de 

uniformização da jurisprudência pátria, ressalvo o meu ponto de vista, a fim de 

declarar a validade do procedimento investigatório iniciado sem autorização do 

Tribunal a quo. 5. (...). (HC 171.116/AC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 

Quinta Turma, julgado em 21.10.2010, DJe 16.11.2010)

De fato, “não confi gura nulidade a mera instauração do inquérito policial 

contra Prefeito pela Autoridade Policial, especialmente se se considerar que, na 

espécie, a instauração decorreu da requisição da Procuradoria-Geral de Justiça, 

órgão competente para o oferecimento da denúncia”. (HC 205.721/PR, Rel. 

Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5.11.2013, DJe 19.11.2013).

Observa-se, portanto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da desnecessidade de prévia 

autorização do Judiciário para a instauração de inquérito ou procedimento 

investigatório criminal contra investigado com foro por prerrogativa de função, 

haja vista a inexistência de norma nesse sentido na Constituição da República 

ou no sistema infraconstitucional. Portanto, não tendo o ordenamento jurídico 

pátrio excepcionado, deve se aplicar a regra geral disposta no art. 5º, inciso 

II, do Código de Processo Penal, em observância ao art. 129, inciso VIII, da 

Constituição Federal:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...).

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 

indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

(...)

Outrossim, a ausência de norma condicionando a instauração de inquérito 

policial à prévia autorização do Judiciário revela a observância ao sistema 

acusatório, adotado pelo Brasil, o qual prima pela distribuição das funções de 

acusar, defender e julgar a órgãos distintos.

Segundo a doutrina:

Há um consenso de que o sistema acusatório é o único apto a garantir a 

imparcialidade do julgador, uma vez que o coloca a salvo de um comprometimento 
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psicológico prévio decorrente do exercício da função de defesa ou de acusação. 

É ele, sem dúvida, o único sistema compatível com as garantias individuais 

previstas na atual Constituição (art. 5º, incisos LIII, LIV, LV, LVI, LXI, LXII, LXV, 

LXVIII). (...). Não se pode ignorar, porém, que a investigação pré-processual, 

tendo como destinatário o órgão acusador, também deve ser desempenhada 

por órgão diverso ao do julgamento, sob pena de ofensa ao sistema acusatório. 

No Brasil, tradicionalmente, a investigação pré-processual é atribuída às polícias 

judiciárias (Polícia Civil e Polícia Federal). Aliás, foi a preocupação em assegurar a 

imparcialidade do Juiz que inspirou o artigo 252, inciso II, do Código de Processo 

Penal, que prevê o impedimento do Juiz de atuar em processos em que tenha 

atuado anteriormente não só como defensor e órgão do Ministério Público 

(acusação), mas também como autoridade policial (investigação pré-processual). 

(SILVA, Eduardo Pereira da. Prerrogativa de foro no inquérito policial. Disponível 

em:<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_ link=revista_ artigos_ 

leitura&artigo_id=3213>. Acesso em: 17.10.2016).

De fato, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento 

de Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.104/DF, 

condicionar a instauração de inquérito policial a uma autorização do Poder 

Judiciário, “institui modalidade de controle judicial prévio sobre a condução das 

investigações, em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório”.

Consignou-se, outrossim, que:

A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal 

acusatório. Disso decorre uma separação rígida entre, de um lado, as tarefas de 

investigar e acusar e, de outro, a função propriamente jurisdicional. Além de 

preservar a imparcialidade do Judiciário, essa separação promove a paridade de 

armas entre acusação e defesa, em harmonia com os princípios da isonomia e do 

devido processo legal. Precedentes. (ADI 5.104 MC, Relator: Min. Roberto Barroso, 

Tribunal Pleno, julgado em 21.5.2014, DJe 29.10.2014 public 30.10.2014).

Nesse contexto, não há razão jurídica para condicionar a investigação de 

autoridade com foro por prerrogativa de função a prévia autorização judicial. 

Note-se que a remessa dos autos ao órgão competente para o julgamento 

do processo não tem relação com a necessidade de prévia autorização para 

investigar, mas antes diz respeito ao controle judicial exercido nos termos do 

art. 10, § 3º, do Código de Processo Penal. De fato, o Código de Ritos prevê 

prazos para que a investigação se encerre, sendo possível sua prorrogação pelo 

Magistrado.

Relevante destacar, no ponto, que o Conselho da Justiça Federal aprovou 

resolução determinando o trâmite direto entre a Polícia Federal e o Ministério 
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Público Federal, nos casos em que houver necessidade de prorrogar o prazo 

para conclusão do inquérito, com o objetivo de tornar a investigação mais ágil. 

Cuida-se de iniciativa que revela de forma inexorável que a participação do 

juiz na fase pré-processual se trata de mera formalidade sem grande utilidade 

prática.

Nada obstante, havendo o efetivo controle formal do trâmite do inquérito 

policial pelo Estado Juiz, nos termos do art. 10, § 3º, do Código de Processo 

Penal, não se pode confundir referida formalidade com a autorização para se 

investigar, ainda que se cuide de pessoa com foro por prerrogativa de função. 

Com efeito, na hipótese, a única particularidade se deve ao fato de que o 

controle dos prazos do inquérito será exercido pelo foro por prerrogativa de 

função e não pelo Magistrado de 1º grau.

Foi exatamente por essa razão que, no caso dos autos, o Magistrado da 

Vara Única da Comarca de São Miguel/RN abriu vista dos autos ao Ministério 

Público, para que se manifestasse “a respeito de possível remessa ao E. TJRN, 

em razão do foro por prerrogativa de função” (e-STJ fl . 82). 

Com efeito, tendo a investigação levado a pessoa com foro por prerrogativa 

de função, o controle da investigação deixa de ser da competência do Juízo a quo 

e passa para a Corte competente para o julgamento da autoridade investigada. 

Reitero que se trata de controle formal dos atos de investigação e não de reserva 

de jurisdição para se iniciar o procedimento investigatório.

Não há que se confundir, pois, a temática da reserva da jurisdição e o 

aspecto do controle judicial do devido processo legal no inquisitório (prazos 

e formalidades, em especial), com a pretendida “autorização judicial” para que 

o MP possa abrir procedimento investigatório contra detentores de foro por 

prerrogativa de função. São coisas inteiramente diversas!

Nesse sentido:

- Direito Constitucional e Processual Penal. Inquérito policial contra deputado 

federal, instaurado por delegado de polícia. Habeas corpus contra esse ato, com 

alegação de usurpação de competência do S.T.F. e de ameaça de condução 

coercitiva para o interrogatório. Competência originária do S.T.F. para o 

julgamento do writ. Indeferimento deste. 1. Para instauração de Inquérito Policial 

contra Parlamentar, não precisa a Autoridade Policial obter prévia autorização 

da Câmara dos Deputados, nem do Supremo Tribunal Federal. Precisa, isto sim, 

submeter o Inquérito, no prazo legal, ao Supremo Tribunal Federal, pois é perante 

este que eventual ação penal nele embasada poderá ser processada e julgada. E, 
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no caso, foi o que fez, após certas providências referidas nas informações. Tanto 

que os autos do Inquérito já se encontram em tramitação perante esta Corte, 

com vista à Procuradoria Geral da República, para requerer o que lhe parecer 

de direito. 2. Por outro lado, o Parlamentar pode ser convidado a comparecer 

para o interrogatório no Inquérito Policial, (podendo ajustar, com a autoridade, 

dia, local e hora, para tal fi m - art. 221 do Código de Processo Penal), mas, se 

não comparecer, sua atitude é de ser interpretada como preferindo calar-se. 

Obviamente, nesse caso, não pode ser conduzido coercitivamente por ordem 

da autoridade policial, o que, na hipótese, até foi reconhecido por esta, quando, 

nas informações, expressamente descartou essa possibilidade. 3. Sendo assim, 

nem mesmo está demonstrada qualquer ameaça, a esse respeito, de sorte que, 

no ponto, nem pode a impetração ser considerada como preventiva. 4. Enfi m, 

não está caracterizado constrangimento ilegal contra o paciente, por parte da 

autoridade apontada como coatora. 5. “H.C.” indeferido, fi cando, cassada a medida 

liminar, pois o Inquérito Policial, se houver necessidade de novas diligências, deve 

prosseguir na mesma Delegacia da Polícia Federal em Maringá-PR, sob controle 

jurisdicional direto do Supremo Tribunal Federal. (HC 80592, Relator(a): Min. 

Sydney Sanches, Primeira Turma, julgado em 3.4.2001, DJ 22.6.2001)

I. STF: competência originária: habeas corpus contra decisão individual de 

Ministro de Tribunal Superior, não obstante susceptível de agravo. II. Foro por 

prerrogativa de função: inquérito policial. 1. A competência penal originária 

por prerrogativa não desloca por si só para o tribunal respectivo as funções de 

polícia judiciária. 2. A remessa do inquérito policial em curso ao tribunal competente 

para a eventual ação penal e sua imediata distribuição a um relator não faz deste 

“autoridade investigadora”, mas apenas lhe comete as funções, jurisdicionais ou 

não, ordinariamente conferidas ao juiz de primeiro grau, na fase pré-processual 

das investigações. III. Ministério Público: iniciativa privativa da ação penal, da 

qual decorrem (1) a irrecusabilidade do pedido de arquivamento de inquérito 

policial fundado na falta de base empírica para a denúncia, quando formulado 

pelo Procurador-Geral ou por Subprocurador-Geral a quem delegada, nos 

termos da lei, a atuação no caso e também (2) por imperativo do princípio 

acusatório, a impossibilidade de o juiz determinar de ofício novas diligências de 

investigação no inquérito cujo arquivamento é requerido. (HC 82.507, Relator(a): 

Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 10.12.2002, DJ 19.12.2002).

Competência. Parlamentar. Senador. Inquérito policial. Imputação de crime 

por indiciado. Intimação para comparecer como testemunha. Convocação com 

caráter de ato de investigação. Inquérito já remetido a juízo. Competência do 

STF. Compete ao Supremo Tribunal Federal supervisionar inquérito policial em 

que Senador tenha sido intimado para esclarecer imputação de crime que lhe fez 

indiciado. (Rcl 2.349, Relator(a): Min. Carlos Velloso, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 

Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 10.3.2004, DJ 5.8.2005)
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2. Entre as funções institucionais que a Constituição Federal outorgou ao 

Ministério Público, está a de requisitar a instauração de inquérito policial (CF, 

art. 129, VIII). Essa requisição independe de prévia autorização ou permissão 

jurisdicional. Basta o Ministério Público Federal requisitar, diretamente, aos 

órgãos policiais competentes. Mas não a esta Corte Suprema. Por ela podem 

tramitar, entre outras demandas, ação penal contra os membros da Câmara 

dos Deputados e Senado. Mas não inquéritos policiais. Esses tramitam perante 

os órgãos da Polícia Federal. Eventuais diligências, requeridas no contexto de 

uma investigação contra membros do Congresso Nacional, podem e devem, 

sim, ser requeridas perante esta Corte, que é o juiz natural dos parlamentares 

federais, como é o caso da quebra do sigilo fi scal. Mas o inquérito tramita perante 

aqueles órgãos policiais e não perante o Supremo Tribunal Federal. Não parece 

razoável admitir que um ministro do Supremo Tribunal Federal conduza, perante 

a Corte, um inquérito policial que poderá se transformar em ação penal, de sua 

relatoria. Não há confundir investigação, de natureza penal, quando envolvido 

um parlamentar, com aquela que envolve um membro do Poder Judiciário. 

No caso deste último, havendo indícios da prática de crime, os autos serão 

remetidos ao Tribunal ou Órgão Especial competente, a fi m de que se prossiga 

a investigação. É o que determina o art. 33, § único da LOMAN. Mas quando se 

trata de parlamentar federal, a investigação prossegue perante a autoridade 

policial federal. Apenas a ação penal é que tramita no Supremo Tribunal Federal. 

Disso resulta que não pode ser atendido o pedido de instauração de inquérito 

policial originário perante esta Corte. E, por via de conseqüência, a solicitação 

de indiciamento do parlamentar, ato privativo da autoridade policial. Resta a 

quebra do sigilo fiscal. Mas essa quebra deverá ser requerida no âmbito do 

inquérito policial que o Ministério Público Federal pretende seja instaurado. Nesse 

inquérito, disciplinado no CPP, poderá o parlamentar justifi car a regularidade da 

remessa do numerário, ou até mesmo impugnar a idoneidade da documentação 

apresentada. De qualquer sorte, não há, ainda, qualquer comprovação de que 

o parlamentar tenha se recusado a apresentar suas declarações do imposto de 

renda. 3. Diante do exposto, determino sejam os autos devolvidos à Procuradoria-

Geral da República para as providências que entender cabíveis. Publique-se. 

(Pet 3.248, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 28.10.2004, publicado em DJ 

23.11.2004).

Em sentido contrário, entretanto, elucida Eduardo Pereira da Silva, em seu 

artigo intitulado “prerrogativa de foro no inquérito policial”, que:

O Ministro Marco Aurélio atendeu pedido similar do Procurador-Geral da 

República, instaurando inquérito para apurar suposto crime cometido pelo 

presidente do Banco do Central (Inquérito n. 2.206/DF), e realizando diretamente 

diligências investigatórias requeridas pela Procuradoria-Geral da República 

(Despacho de 7.8.2005, DJ de 16.8.2005, p. 008). O curioso neste caso é que, logo 
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após o surgimento das primeiras notícias de crime supostamente praticado pela 

citada autoridade, foi editada a Medida Provisória n. 207, de 13.8.2004, que lhe 

deu status de Ministro e lhe permitiu ter o Supremo Tribunal Federal como juízo 

natural nas causas penais. A Medida Provisória – que fi cou conhecida na época 

como “blindagem” – foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade julgada 

improcedente (ADI n. 3.289-5/DF). Interessante notar, também, que o referido 

inquérito tramita tendo todos os despachos do relator publicados, pela Internet 

inclusive[vi], tal qu al o processo judicial, não assegurando o sigilo e tampouco 

preservando a imagem de investigados, conforme a sistemática do Código de 

Processo Penal, além de ser objeto de incidentes e atos processuais não existentes 

nos inquéritos policiais, como agravo regimental, votos e pedidos de vista dos 

demais Ministros – tornando tais investigações mais formais e menos céleres. 

(SILVA, Eduardo Pereira da. Prerrogativa de foro no inquérito policial. Disponível 

em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_ artigos_ 

leitura&artigo_id=3213>. Acesso em: 17.10.2016).

No ponto, relevante destacar que o Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal possui regra expressa sobre a instauração de inquérito policial 

naquela Corte, a pedido do Procurador-Geral da República.

A propósito:

Art. 21. São atribuições do Relator:

XV – determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da 

República, da autoridade policial ou do ofendido, bem como o seu arquivamento, 

quando o requerer o Procurador-Geral da República, ou quando verifi car: (...).

Por oportuno, esclareço que as normas do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, anteriores à Constituição Federal de 1988, foram 

recepcionadas com força de lei, em virtude da disciplina do art. 119, § 3º, da 

Constituição Federal de 1969. Com efeito, no julgamento do agravo regimental 

nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental 

no Agravo em Recurso Extraordinário n. 845.201-RS, noticiado em agosto 

de 2015, no clipping do informativo n. 794 do Supremo Tribunal Federal, o 

Ministro Celso de Mello esclarece que:

O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 

3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente 

regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo 

e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a 

superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos 

regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 
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147/1010 – RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade 

constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos 

postos em cotejo (RISTF, art. 331).

Contudo, a atribuição dada ao Relator por meio do inciso XV do art. 

21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para “determinar 

a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da 

autoridade policial ou do ofendido, (...)” foi incluída por meio da Emenda 

Regimental n. 44/2011. Assim, não se trata de norma regimental com força de 

lei.

Temperamentos pontuais ao sistema acusatório são encontrados na 

LOMAN (art. 33 e seu parágrafo único) e na Lei Complementar n. 75/1993 

(art. 18 e seu parágrafo único), em razão das garantias constitucionais da 

magistratura e do membros do Parquet.

Esclarecido esse ponto, verifi ca-se que persiste a controvérsia sobre a 

melhor interpretação a ser dada à referida norma regimental do STF, uma vez 

que a instauração do inquérito naquela Corte não revela, por si só, a existência 

de prévia submissão ao crivo do Tribunal competente para que autorize seu 

início. De fato, não cabe ao foro competente para o processo valorar a notícia do 

crime, sob pena de, conforme já explicitado, se subverter o sistema acusatório.

Nada obstante, ainda que se entenda pela necessidade de prévia autorização 

do Supremo Tribunal Federal para investigar pessoas com foro naquela Corte, 

não se pode estender a aplicação do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, que disciplina situação específi ca e particular, para as demais instâncias 

do Judiciário, que se encontram albergadas pela disciplina do Código de 

Processo Penal e em consonância com os princípios constitucionais pertinentes.

Em arremate, trago recente decisão do Supremo Tribunal Federal, na qual 

foram invalidados os atos de investigação realizados pela Procuradoria Regional 

Eleitoral do Estado do Espírito Santo e por Delegado de Polícia Federal, 

perante o Gabinete de Gestão Integrada do Tribunal Regional Eleitoral, uma 

vez que a autoridade investigada possuía foro por prerrogativa de função perante 

o Supremo Tribunal Federal.

O Relator, Ministro Celso de Mello, explicou que o Supremo Tribunal 

Federal, sendo o juiz natural dos membros do Congresso Nacional nos processos 

penais condenatórios, “é o único órgão judiciário competente para ordenar, no que 

se refere à apuração de supostos crimes eleitorais atribuídos a parlamentares 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

804

federais, toda e qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios 

essenciais à demonstração da alegada prática delituosa”.

Note-se que em nenhum momento se fala em autorização para iniciar 

o inquérito policial, contestando-se, em verdade, a ausência de atribuição dos 

órgãos que iniciaram a investigação e a ausência de competência do Tribunal 

Regional Eleitoral do Espírito Santo, o qual “não poderia promover diligências 

de acareação e de busca e apreensão para apurar a suposta prática de crime de 

compra de votos por parte do deputado federal, o que caracterizou inquestionável 

usurpação da competência penal originária do STF”.

Consignou, ainda, o relator que “foi precisamente por essa razão que o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já reconheceu 

a invalidade do comportamento em que incidem órgãos estatais, como o 

GGI/TRE-ES, que promovem investigações penais contra autoridades com 

prerrogativa de foro perante esta Corte Suprema nas infrações penais comuns”. 

(Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.

asp?idConteudo=326058>. Acesso em: 17.10.2016).

Com efeito, consta da ementa do referido julgado, proferido no Inquérito 

n. 3.071/ES, que houve “ofensa ao princípio do juiz natural”, com usurpação da 

competência penal originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, I, “b”), 

a denotar que se está a tratar da competência para realizar o controle formal da 

investigação e autorizar medidas que dependam de autorização judicial, o que 

não inclui a autorização para investigar, conforme reiteradamente afi rmado ao 

longo do presente voto.

Por oportuno, transcrevo trecho do parecer apresentado pelo Ministério 

Público Federal na hipótese:

2. A despeito da ausência de atribuição da Procuradoria Regional Eleitoral 

do Estado do Espírito Santo e do Delegado de Polícia Federal para instauração 

de Inquérito contra autoridade com prerrogativa de foro perante o Supremo 

Tribunal Federal, não há óbice para que os atos sejam convalidados ou ratifi cados 

pelo Procurador-Geral da República. 3. A Corte Suprema, em mais de uma 

oportunidade, já decidiu acerca da possibilidade de ratifi cação de denúncia pelo 

Procurador-Geral da República apresentada por órgão ministerial de primeira 

instância: (...). 4. Dessa forma, se ao Procurador-Geral da República é facultada 

a ratifi cação da denúncia, peça inicial da persecutio criminis, com muito mais 

razão deve ser admitido o aproveitamento de diligências solicitadas em primeira 

instância e necessárias à elucidação do caso. 5. Ademais, o Inquérito é mera 

peça informativa, sendo um procedimento destinado única e exclusivamente à 
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formação da opinio delicti do titular da ação penal. Nesse sentido, como a apuração 

do delito não infringiu nenhuma garantia ou direito fundamental do investigado, 

não existe razão para a sua invalidação por vício de tramitação que, diga-se de 

passagem, já foi sanado e o prosseguimento perante o Supremo Tribunal Federal 

foi deferido por Vossa Excelência. 6. Em referência às diligências deferidas às 

fl s. 129, a autoridade policial encaminhou os itens apreendidos e relacionados 

no auto de apreensão de fl s. 97 (fl s. 145/147) e o Tribunal Regional Eleitoral do 

Espírito Santo encaminhou cópia integral das prestações de contas dos então 

candidatos a Deputado Federal Lelo Coimbra e a Deputada Estadual Marília 

Bellotti (fl s. 150/630), estando pendente a localização e oitiva de “Chico Donati”, 

a oitiva do Deputado Federal Lelo Coimbra e a acareação entre Marília Aparecida 

Vivacqua Bellotti e Etelvina da Silva de Souza. 7. Ante o exposto, manifesta-

se o Ministério Público Federal pelo indeferimento dos pedidos formulados 

pelo investigado, dando-se prosseguimento ao feito, com o cumprimento das 

diligências faltantes. (grifei)

Como se vê, a questio juris não diz respeito à ausência de autorização 

do Judiciário para se dar início às investigações contra Deputado Federal, 

mas sim à ausência de atribuição dos órgãos que procederam à investigação 

bem como à ausência de competência do Tribunal Regional Eleitoral para 

exercer a supervisão do inquérito e para autorizar as medidas investigativas que 

dependem de autorização do judiciário.

De fato, cuidando-se de investigado com foro por prerrogativa de função 

no Supremo Tribunal Federal, compete àquela Corte a supervisão judicial, assim 

como é atribuída ao Procurador-Geral da República proceder às investigações. 

Nesse encadeamento de ideias, anulou-se a investigação a partir da própria 

instauração do inquérito policial, haja vista ter sido instaurado por autoridade 

sem atribuição para investigar pessoa com foro por prerrogativa de função e não 

por ausência de autorização do Poder Judiciário.

Diante de todo o exposto, verifi co que não há razão para se submeter o 

início de investigações contra autoridade com foro de prerrogativa de função 

à prévia autorização judicial. A uma, porque não há norma constitucional 

ou infraconstitucional nesse sentido. A duas, porque referida situação não se 

coaduna com o sistema acusatório adotado pelo ordenamento pátrio.

Não é por outro motivo que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é uníssona no sentido de que é “desnecessária a prévia autorização do 

Tribunal competente para a colheita de elementos indiciários pelo Ministério Público”. 

(HC 182.457/PB, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, DJe 28.3.2016). Dessarte, deve 

ser reconhecida a violação ao art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 
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conforme pleiteado pelo recorrente, uma vez que a instauração de procedimento 

investigatório criminal pelo Ministério Público independe de pedido formal 

de autorização, ainda que se trate de investigado com foro por prerrogativa de 

função.

Nessa linha de raciocínio, preciosas são as lições de Aury Lopes e Ricardo 

Jacobsen, para quem:

A atuação do juiz na fase pré-processual (seja ela inquérito policial, 

investigação pelo MP, etc) é e deve ser muito limitada. O perfi l ideal do juiz não é 

como investigador ou instrutor, mas como controlador da legalidade e garantidor 

do respeito aos direitos fundamentais do sujeito passivo. Nesse sentido, além 

de ser uma exigência do garantismo, é também a posição mais adequada aos 

princípios que orientam o sistema acusatório e a própria dialética do processo 

penal (LOPES JR., Aury; Gloeckner, Ricardo Jacobsen. Investigação preliminar no 

processo penal. São Paulo: Saraiva, 5ª ed., 2013, p. 260).

Registre-se, uma vez mais: a orientação dos Tribunais Superiores, sobre 

o tema em debate, não torna a atuação ministerial fora de controle do Estado-

Juiz. Toda vez que a atuação investigativa do MP ou da autoridade policial 

depender de providências da chamada “ reserva de jurisdição” e/ou do controle 

de legalidade do próprio procedimento (CPP, art. 10, por exemplo), o caminho a 

ser trilhado será sempre o do Judiciário.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para reconhecer, na 

situação dos autos, violação ao art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

haja vista a desnecessidade de prévia autorização do Judiciário para investigar 

autoridade com foro por prerrogativa de função, guardando-se, sempre, o 

exercício da chamada “reserva de jurisdição” e/ou do controle de legalidade do 

próprio P.I.C.

É como voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.575.661-SC (2015/0324229-6)

Relator: Ministro Felix Fischer

Recorrente: Gustavo Andre Neis Godinho
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Advogado: Rômulo Haberbeck de Oliveira Amorim e outro(s)

Recorrido: Ministério Público do Estado de Santa Catarina

EMENTA

Penal e Processual Penal. Recurso especial. Tráfi co de drogas. 

Detração. Ausência de prequestionamento. Súmula n. 282/STJ. 

Provas. Condenação. Súmula 7/STJ. Compensação da reincidência 

com a confi ssão espontânea. Impossibilidade. Multirreincidência. 

Dosimetria da pena. Condenações defi nitivas. Exasperação tanto a 

título de maus antecedentes quanto de conduta social. Motivação 

inidônea. Bis in idem. Afastamento da minorante prevista no art. 33, 

§ 4º, da Lei n. 11.343/2006. Reincidência. Impossibilidade. Recurso 

especial parcialmente provido.

I - Não se conhece de recurso especial, por ausência de 

prequestionamento, se a matéria não foi debatida no v. acórdão 

hostilizado (Súmula n. 282 do STJ). Tal se dá, no caso, em relação ao 

pedido de detração.

II - Inviável proceder ao reexame do acervo probatório como 

forma de se alcançar a absolvição, haja vista a vedação contida na 

Súmula 7 desta Corte.

III - A col. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por 

ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/

MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17.4.2013), firmou 

entendimento segundo o qual “é possível, na segunda fase da dosimetria 

da pena, a compensação da atenuante da conf issão espontânea com a 

agravante da reincidência.”

IV - Todavia, conforme o entendimento consolidado pela Terceira 

Seção desta Corte, muito embora se reconheça a compensação da 

confissão espontânea com a reincidência, em se tratando de réu 

multirreincidente, a compensação integral implicaria ofensa aos 

princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, 

mormente porque a multirreincidência exige maior reprovação, 

devendo, pois, prevalecer sobre a atenuante.

V - “A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do 

Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, 
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no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. 

Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus 

antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. 

Doutrina e jurisprudência. 2. Assim, revela-se inidônea a invocação 

de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a 

conduta social desfavorável, sobretudo se verifi cado que as ocorrências 

criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos 

da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido” (RHC n. 

130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 

10.5.2016, grifei).

VI - A aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006, exige que o condenado preencha cumulativamente todos 

os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, 

não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização 

criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a 

reincidência (precedentes).

Recurso especial parcialmente provido.

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 parcial provimento, 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.

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

Ministro Felix Fischer, Relator

DJe 2.9.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Felix Fischer: Trata-se de recurso especial interposto por 

Gustavo André Neis Godinho, com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas a e c da 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 713-844, janeiro/março 2017 809

Constituição da República, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa transcrevo a seguir:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretendida a absolvição por falta de 

provas. Materialidade e autoria demostradas. Palavras fi rmes e coerentes dos 

policiais que efetuaram a prisão dos apelantes. Desclassifi cação para o delito 

capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Impossibilidade. Eventual condição 

de usuário que não afasta o reconhecimento do crime de tráfi co. Condenação 

mantida.

1. O fato de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua 

responsabilidade pela conduta típica defl agrada, porquanto nada impede que 

o usuário ou viciado seja também trafi cante, como forma de sustentar o próprio 

vício.

2. As circunstâncias que envolvem o fato, ou seja, a notícia de que os acusados 

vinham realizando o comércio de entorpecentes em seus estabelecimentos, a 

quantidade, a variedade e a forma de acondicio-namento da droga, não deixam 

dúvida quanto à prática delitiva.

Dosimetria. Primeiro apelante. Valoração negativa acerca da quantidade e 

variedade das drogas, bem como dos maus antecedentes. Manutenção. Segunda 

fase. Reincidência. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento que se 

impõe adequação da pena. Benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas negado, pelo 

não preenchimento dos requisitos. Recurso parcialmente provido.

1 “Se o agravante possui quatro condenações criminais transitadas em julgado 

por fatos anteriores, sendo uma delas utilizada para caracterizar a reincidência, é 

possível a utilização de cada uma das outras três, isoladamente, para negativar os 

antecedentes, a personalidade e a conduta social, sem que haja ilegalidade ou bis 

in idem” (STJ, AgRg no REsp n. 1.189.270, j. Em 19.11.2013).

2 A existência de condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de 

5 (cinco) anos é incapaz de caracterizar a agravante da reincidência, porém é 

sufi ciente para a qualifi cação negativa dos antecedentes criminais.

3 Deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, III, ‘d’, ao réu que confessa 

espontaneamente a autoria do crime.

4 “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as 

penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja 

primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades 

criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo 

individual e ocasional)” (Luiz Flávio Gomes) (fl s. 567-568).

Alega o recorrente que o v. acórdão objurgado teria ofendido os arts. 312, 

316, 319, 321, 386, VII e 387, § 2.º do Código de Processo Penal, ao 42 da Lei 

n. 11.343/2006 e ao 59 do Código Penal.
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Aduz, para tanto, que a eg. Corte a quo, “ao escorar-se na regra de que aquele 

que responde o processo preso deve também recorrer nesta condição, o TJSC diverge da 

decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 118.818” (fl . 602).

Sustenta, outrossim, no tocante a dosimetria da pena, que o v. acórdão 

reprochado, ao majorar a pena-base, “em razão da substância cocaína (25 gramas), 

o acórdão impugnado utilizou abusivamente o art. 42 da Lei 11.34312006; ainda 

na primeira fase, ao concluir que a conduta social do recorrente deve ser negativada 

com base em condenação anterior, o acórdão não fez bom emprego do art. 59 do Código 

Penal”.

Por fi m, alude que, ao negar a compensação da agravante de reincidência 

com a atenuante de confi ssão espontânea, o v. acórdão recorrido teria divergido 

da jurisprudência fi rmada nesta Corte por ocasião do julgamento do EREsp n. 

1.154.752/RS.

Contrarrazões às fl s. 664-673.

Ao se manifestar, o Ministério Público Federal ofi ciou pelo desprovimento 

do recurso (fl s. 748-752).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Felix Fischer (Relator): Preliminarmente, cabe ressaltar 

que o pedido de conversão da prisão cautelar em medidas cautelares diversas da 

prisão encontra-se prejudicado, pois conforme informado no parecer ministerial, 

“há nos autos, informação de que o Recorrente foi colocado em liberdade por meio de 

medida liminar concedida no STF/HC n. 129.239/SC (e-STJ fl . 710)” (fl . 750).

Quanto ao pedido de detração, verifi co que a presente irresignação não 

reúne condições de admissibilidade. Isso porque a apontada violação ao art. 387, 

§ 2º não foi objeto de prequestionamento.

Esta Corte, portanto, fi ca impedida de apreciar tal questão no recurso 

nobre, por ausência de prequestionamento, conforme dicção das Súmulas 211 

do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Prequestionamento. Ausência. Súmulas n. 211 desta Corte e 282 e 356, do Supremo 

Tribunal Federal. Agravo regimental improvido.
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1. A mera oposição de embargos de declaração não supre o requisito do 

prequestionamento se a matéria de que trata não foi especifi camente analisada no 

Tribunal de origem, a teor da Súmula n. 211 desta Corte, bem como das Súmulas n. 

282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal.

2. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag n. 1.366.147/SP, Quinta Turma, 

Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 26.9.2013).

Penal e Processo Penal. Dispositivos não enfrentados pelo Tribunal local. Ausência 

de prequestionamento. Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do STF. Nulidades afastadas 

conforme o quadro fático apresentado. Revisão. Impossibilidade. Súmula n. 

7/STJ. Regime prisional mais gravoso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. 

Possibilidade. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de impugnação. 

Incidência da Súmula n. 182/STJ.

1. Sendo constatado que os arts. 370, § 1º e 394, do Código de Processo Penal, 

apontados como violados, não foram enfrentados pelo acórdão recorrido, atrai-se o 

enunciado das Súmulas n. 211/STJ, 282 e 356/STF.

[...]

4. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag n. 1.332.241/SP, Quinta Turma, 

Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25.10.2011).

Quanto ao pedido de absolvição por insufi ciência de provas, colhe-se do v. 

acórdão guerreado, verbis:

“Portanto, a autoria está comprovada em relação aos dois apelantes, não havendo 

que se cogitar a absolvição.

Convém ressaltar que o fato de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não 

exclui sua responsabilidade pela conduta típica defl agrada, porquanto nada impede 

que o usuário ou viciado seja também trafi cante, como forma de sustentar o próprio 

vício.

As circunstâncias que envolveram o fato, ou seja, a notícia de que ambos vinham 

realizando o comércio de entorpecentes, o local em que se deu a prisão em fl agrante, a 

quantidade e a forma de acondicionamento da droga, não deixam dúvidas quanto á 

prática delitiva.

Assim, não procede a desclassifi cação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas” 

(fl . 575).

Como se vê do excerto em referência, o eg. Tribunal de origem, apreciando 

detalhadamente a prova produzida nos autos, concluiu pela autoria da prática 

delitiva.
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Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas fi rmadas nas 

instâncias ordinárias não podem ser modifi cadas no âmbito do apelo extremo, 

nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial”.

Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal 

a quo, como pretende o recorrente, demandaria o revolvimento, no presente 

recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

Nesse sentido:

Penal e Processo Penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. 

Ofensa ao art. 386, VII, do CPP. Insuficiência das provas para a condenação. 

Reexame fático e probatório. Inadmissibilidade. Súmula 7/STJ. Violação do 

art. 157, § 2º, I, do CP. Roubo. Causa especial de aumento de pena. Emprego 

de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade. Acórdão recorrido de acordo 

co entendimento do STJ. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento.

1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um 

cotejo fático probatório a fi m de analisar a existência de provas sufi cientes a 

embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, porquanto é vedado 

na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula n. 7/STJ.

[...]

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp n. 734.367/DF, 

Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º.10.2015).

Passo ao exame da alegada violação aos arts. 59 do Código Penal. Confi ra-

se, a propósito, os fundamentos alinhavados na r. sentença condenatória e no v. 

acórdão em sede de aclaratórios, respectivamente:

“Na primeira fase da dosimetria (art. 59 CP), observo que a culpabilidade do 

réu, aqui entendida como o grau de reprovabilidade à sua conduta, é normal à espécie; 

não há elementos relevantes acerca da sua personalidade; os motivos do crime nada de 

especial revelam; as conseqüências não têm especial valor; o comportamento da vítima 

em nada contribuiu para o delito.

Por outro lado, no que diz respeito às circunstâncias do crime, considerando 

que restou comprovado que o réu, além de maconha, também trafi cava cocaína, 

substância que possui alto poder viciante e debilitante, tenho por bem, nos termos do 

art. 42 da Lei n. 11.343/2006, fi xar a pena-base em patamar superior ao mínimo 

legal.
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Ainda, tendo em vista que o réu conta com três condenações aptas a produzir 

reincidências (fls. 63-67) uso uma delas [...] para avaliar negativamente seus 

antecedentes, outra [...] para a conduta social e a terceira na fase seguinte, a título de 

circunstância agravante [...].

Fixo, portanto, a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão, e 749 dias-multa, 

cada qual no valor mínimo legal” (fl . 403).

“Certo é que a multirreincidência do acusado, consoante se denota da análise do 

rol de antecedentes criminais (fl s. 63/67), autoriza, sem confi gurar bis in idem, a 

exasperação da pena-base por conta dos maus antecedentes e da conduta social e, 

ainda, novo aumento na segunda fase em virtude da reincidência, desde que não 

utilizadas as mesmas condenações, como no caso dos autos” (fl s. 591-592, grifei).

Vê-se que a pena-base foi aumentada em 2 anos e 6 meses em razão da 

quantidade e natureza da droga apreendida, maus antecedentes e conduta social. 

A grande quantidade da droga e a sua natureza (maconha e cocaína) altamente 

nociva, autorizam uma maior exasperação da reprimenda, notadamente se 

levado em consideração que tais circunstâncias, a teor do disposto no art. 42 da 

Lei n. 11.343/2006, devem preponderar nesta fase.

Neste sentido:

Processual Penal e Penal. Habeas corpus. Substitutivo de recurso especial, 

ordinário ou de revisão criminal. Não cabimento. Tráfi co de drogas. Cumprimento 

da pena. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Natureza e quantidade da droga. 

Legalidade. Majoração em 1 ano. Razoabilidade. Minorante. Art. 33, § 4º, da Lei n. 

11.343/2006. Participação em organização criminosa. Não aplicação. Legalidade. 

Reexame fático-probatório. HC não conhecido.

[...]

3. A natureza e a quantidade da droga justifi cam a exasperação da pena-base 

acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. O aumento da pena em 2 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de 

Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 3 a 15 anos, tendo-se em vista a 

elevada quantidade de droga apreendida, é razoável, respeitados os limites da 

discricionariedade dos magistrados.

5. Reconhecido, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o 

envolvimento da paciente em organização criminosa, inviável a aplicação da 

minorante, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no § 4º do art. 

33 da Lei n. 11.343/2006, circunstância cuja reapreciação enseja a valoração de 

prova, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.
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6. Habeas corpus não conhecido (HC n. 211.069/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi  

Cordeiro, DJe de 11.5.2015).

Com relação à conduta social, vale frisar que esta retrata o papel 

na comunidade, inserida no contexto da família, do trabalho, da escola, da 

vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a 

elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais 

do comportamento do réu.

Ademais, os maus antecedentes foram utilizados (condenações transitadas 

em julgado) tanto na avaliação da circunstância judicial referente aos 

antecedentes quanto na conduta social, o que caracteriza, indiscutivelmente, bis 

in idem.

Ilustrativamente, vale trazer à colação doutrina de escol acerca do tema, 
verbis:

“Conduta social é o conjunto de relacionamentos (comportamentos); é a 

convivência do réu no meio familiar, social, cultural e laboral. Nessa linha, explicita-se 

que a vida, como atividade vital, consiste em utilizar e transformar energia que o ser 

vivo toma do mundo exterior para continuar vivendo, para existir como ser humano. 

Mas este aspecto biológico não é o bastante. O homem é um ser social, cultural e histórico 

que interage com os seus semelhantes por meio de processos psicológicos e sociais, recebe 

uma educação e desempenha um papel em sua comunidade. É a sua coexistência livre 

em sociedade. Há que se levar em consideração que um indivíduo pode ter ou não uma 

conduta social reprovável, independentemente de qualquer indicativo de ter ou não 

já sido responsabilizado penalmente, tampouco questões que sejam constitutivas do 

tipo delitivo podem ser aventadas a ponto de contribuir para a valoração negativa 

da conduta social do agente” (PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal 

Brasileiro: Parte Geral: volume 3, São Paulo: Editora RT, 2014. p. 59).

“Deve-se analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio 

social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc. Embora 

sem antecedentes criminais, um indivíduo pode ter sua vida recheada de deslizes, 

infâmias, imoralidades, reveladores de desajuste social. Por outro lado, é possível que 

determinado indivíduo, mesmo portador de antecedentes criminais, possa ser autor de 

atos beneméritos, ou de grande relevância social ou moral. No entanto, nem sempre 

os autos oferecem elementos para analisar a conduta social do réu; nessa hipótese, a 

presunção milita em seu favor” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 

direito penal: parte geral 1, 15ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2010, pgs. 665-

666).
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Nesse sentido é o recente posicionamento da col. Segunda Turma do eg. 

Pretório Excelso:

Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualifi cado. Dosimetria 

da pena. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Existência de condenações 

anteriores com trânsito em julgado. Fundamento para desvalorar os maus 

antecedentes e a conduta social. Motivação inadequada. 1. A circunstância judicial 

conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento 

do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com 

outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com 

os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. 

Doutrina e jurisprudência. 2. Assim, revela-se inidônea a invocação de condenações 

anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, 

sobretudo se verifi cado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar 

a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas 

corpus provido (RHC n. 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, 

julgado em 10.5.2016, grifei).

Habeas Corpus. 2. Homicídio qualifi cado, art. 121, § 2º, IV, CP. 3. Dosimetria da 

pena. 4. Fixação da pena base. (…) 7. Caracteriza bis in idem valorar negativamente 

as circunstâncias do crime quando já confi guram qualifi cadora, as consequências 

delitivas quando elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o 

homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, visto que 

já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica. 8. Constrangimento ilegal 

reconhecido, ordem concedida (HC n. 121.758/PA, Segunda Turma, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, DJe de 2.2.2015, grifei).

Trasncrevo, a fi m de elucidar a quaestio, excerto do voto proferido pelo e. 

Min. Teori Zavascki, por ocasião do julgamento do RHC n. 130132, acerca da 

conduta social, verbis:

“[...]

2. Antes da reforma da Parte Geral do Código Penal de 1984, entendia-

se que a análise dos antecedentes abrangia todo o passado do agente, incluindo, 

além dos registros criminais, o seu comportamento na sociedade. Entretanto, após 

a aprovação da Lei n. 7.209/1984, a conduta social passou a ter confi guração 

própria. Introduziu-se um vetor apartado com vistas a avaliar o comportamento 

do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com 

outros indivíduos. Ou seja, os antecedentes sociais do réu não mais se confundem 

com os seus antecedentes criminais. Trata-se de circunstâncias diversas e, por 

isso mesmo, a exasperação da pena-base mediante a invocação delas exige do 
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magistrado a clara demonstração de subsunção da realidade fática ao preceito 

legal, dentro dos limites típicos. Essa compreensão tem o aval da doutrina (BOSCHI, 

Antônio Paganella. Das Penas e Seus Critério de Aplicação, 6ª ed., 2013, Livraria 

do Advogado, p. 169; GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ª ed., rev., 

ampl. e atual., Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2011, p. 155; Código Penal e sua 

interpretação: doutrina e jurisprudência/coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco 

- 8ª Ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 

344-345; entre outros.) (grifei).

No âmbito desta Corte, cito os seguintes julgados:

Habeas corpus substitutivo. Art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do 

Desarmamento. Primeira fase da dosimetria. Conduta social, personalidade. 

Anotações criminais desmembradas. Bis in idem. Confissão espontânea e 

reincidência. Compensação. Possibilidade. Writ concedido de ofício.

1. A revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida nas 

hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção aplicada é 

notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime cometido.

2. Condenações defi nitivas anteriores, não sopesadas para fi ns de reincidência, 

não podem ser desmembradas para análise desfavorável de várias circunstâncias do 

art. 59 do CP, sob pena de incorrer-se no inadmissível bis in idem, exasperando-se a 

pena básica do réu, na mesma etapa da dosimetria e de forma cumulativa, apenas 

em virtude do histórico criminal do agente.

3. Tendo em vista que os registros criminais do réu foram divididos para valorar 

negativamente duas circunstâncias judiciais (conduta social e personalidade), 

ensejando a dupla exasperação da pena na mesma etapa da dosimetria, deve ser 

afastada uma das vetoriais.

[...]

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

redimensionar em 3 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa a pena defi nitiva 

do paciente (HC n. 265.100/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 

25.2.2016, grifei).

Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria da pena. Maus 

antecedentes e reincidência. Condenações com trânsito em julgado. Exasperação 

na primeira e na segunda fase. Possibilidade. Valoração negativa da conduta 

social. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem de habeas corpus parcialmente 

concedida.

[...]

2. “Quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

é inviável a utilização de condenações pretéritas transitadas em julgado para 
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fundamentar conclusão negativa acerca da personalidade e da conduta social.” 

(HC 191.020/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19.3.2012.) 3. Ordem de 

habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a reprimenda do Paciente 

para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 

(setecentos) dias-multa (HC n. 224.398/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 1º.2.2013).

Habeas corpus. Estupro. Writ substitutivo de recurso especial. Incabimento. 

Conhecimento. Impossibilidade. Verificação de eventual constrangimento 

ilegal à liberdade de locomoção. Viabilidade. Dosimetria. Reprimenda-

base exasperada com base nas circunstâncias judiciais dos antecedentes do 

réu, motivos e circunstâncias do crime e personalidade e conduta social do 

agente. Antecedentes do réu e motivos do crime. Fundamentação. Existência. 

Constrangimento ilegal. Ausência. Personalidade e conduta social. Consideração 

dos maus antecedentes. Bis in idem. Coação ilegal evidenciada. Circunstâncias 

do crime. Afi rmações genéricas consideradas pelo Tribunal de origem a título 

de consequências do crime. Assertivas que não servem para a exasperação nem 

a título de circunstâncias, nem a título de consequências do crime. Inerentes 

ao tipo penal. Exasperação da reprimenda-base pelo Tribunal, na ocasião da 

aplicação retroativa da Lei n. 12.015/2009, por se considerar a quantidade de 

atos libidinosos como circunstâncias do crime. Possibilidade. Reformatio in pejus. 

Inexistência. Agravante da reincidência e atenuante da confi ssão espontânea. 

Compensação. Possibilidade.

[...]

6. Inviável a exasperação da reprimenda, na primeira fase, a título de consideração 

negativa da conduta social e da personalidade do agente, com base nos maus 

antecedentes do acusado, configurando indevido bis in idem. Para a valoração 

negativa de referidas circunstâncias judiciais é necessária a demonstração de 

elementos concretos relacionados à boa ou má índole do acusado, no seio dos 

ambientes em que ele se situa.

7. Afi rmações consistentes nos traumas ocasionados pelo crime de estupro, 

bem como no fato de que o paciente não sabia se era, ou não, portador de 

doença sexualmente transmissível, não servem para majorar a pena-base, nem a 

título de circunstâncias do crime, nem a título de consequências, pois inerentes 

ao próprio tipo penal de estupro.

[...]

11. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para 

reduzir a pena-base e compensar a agravante da reincidência com a atenuante 

da confi ssão espontânea, resultando a pena defi nitiva em 8 anos de reclusão, 

mantido o regime inicial fechado (HC n. 181.014/DF, Sexta Turma, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, DJe de 16.5.2013).
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Sendo assim, imperioso revisar a dosimetria da pena para afastar a 

negativação da conduta social do recorrente.

Quanto ao pleito de compensação da atenuante da confi ssão espontânea com 

a agravante da reincidência, a jurisprudência dessa Corte pacifi cou entendimento 

no sentido de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação 

da atenuante da confi ssão espontânea com a agravante da reincidência. Insta 

apontar, a propósito, v. acórdão oriundo da eg. Terceira Seção que, em sede de 

recurso especial representativo da controvérsia, sedimentou a tese ora referida:

Recurso especial representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). Penal. 

Dosimetria. Confi ssão espontânea e reincidência. Compensação. Possibilidade.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da 

atenuante da confi ssão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido (REsp n. 1.341.370/MT, Terceira Seção, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013).

Porém, conforme se depreende do v. acórdão recorrido, o recorrente 

ostenta “várias condenações com trânsito em julgado” (fl . 575), o que, na linha da 

jurisprudência deste Tribunal, afasta a possibilidade de compensação total entre 

a confi ssão e a reincidência, por se tratar de réu multirreincidente.

Nesse sentido:

Penal. Habeas corpus. Art. 155, caput, c.c. art. 14, II, do Código Penal. Writ 

substitutivo de recurso especial. Via inadequada. Pena-base acima do mínimo 

legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de fundamentação idônea. 

Constrangimento ilegal. Multireincidência. Compensação. Confi ssão espontânea. 

Inviabilidade. Quantum de acréscimo. Ausência de ilegalidade. Direito ao regime 

inicial semiaberto. Enunciado Sumular 269 do STJ. Não conhecimento. Ordem de 

ofício.

[...]

3. Tendo em vista os princípios da individualização da pena e da 

proporcionalidade, há preponderância da agravante da reincidência com relação 

à atenuante da confi ssão espontânea, quando existe mais de uma condenação 

que revela reincidência, eis que seria inadequada a compensação pura e simples 

das referidas circunstâncias, embora ambas envolvam a personalidade do agente, 

na hipótese de o paciente ser considerado reincidente pela prática de dois ou 

mais crimes.

[...]

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fi xar a pena-

base no mínimo legal, tornando a reprimenda defi nitiva em 10 (dez) meses de 
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reclusão, mais 8 (oito) dias-multa, e estabelecer o regime inicial semiaberto (HC n. 

311.877/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2.3.2015).

Agravo regimental no recurso especial. Violação ao art. 617 do Código de 

Processo Penal. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 

Compensação da reincidência com a confi ssão espontânea. Réu multireincidente. 

Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental improvido.

1. O disposto no art. 617 do Código de Processo Penal não foi objeto de debate 

pelo acórdão atacado, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do 

Supremo Tribunal Federal.

2. Na esteira do entendimento fi rmado pela Terceira Seção desta Eg. Corte, à 

oportunidade do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, a atenuante da confi ssão 

espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência.

3. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a 

confi ssão e a reincidência, implicaria em ofensa aos princípios da individualização 

da pena e da proporcionalidade.

4. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta 

perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um 

único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confi ssão.

5. Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp n. 1.424.247/DF, Sexta Turma, 

Rel. Min. Nefi  Cordeiro, DJe de 13.2.2015).

Agravo regimental no recurso especial. Furto qualificado. Confissão 

espontânea. Multireincidência. Compensação. Impossibilidade. Precedentes. 

Agravo regimental não provido.

1. Esta Corte Superior pacifi cou entendimento, quando do julgamento do 

EREsp n. 1.154.752/RS pela Terceira Seção, de que a agravante da reincidência 

pode ser compensada com a atenuante da confi ssão espontânea, devendo o 

julgador atentar para as singularidades do caso concreto.

2. A Eg. Quinta Turma deste Colendo STJ fi rmou orientação no sentido da 

possibilidade da compensação total quando o réu possui uma só condenação 

transitada em julgado, o que não ocorre no caso dos autos em que se trata de 

acusado multireincidente.

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp n. 1.425.003/

DF, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 14.8.2014).

In casu, colhe-se do v. acórdão recorrido, verbis:

“Na etapa intermediária, deve ser reconhecida a atenuante da conf issão 

espontânea, considerando que, em ambas as fases, Gustavo atribuiu a si a autoria 

delitiva, não obstante tenha tentado eximir sua comparsa da cena do crime.
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Reconhecida, ainda, a agravante da reincidência, a pena foi corretamente 

elevada pelo d. Sentenciante.

[...]

Logo, mantém-se o aumento operado em primeiro grau em relação à agravante 

da reincidência (8 anos e 9 meses de reclusão), diminuindo-se 6 (seis) meses em razão 

da confi ssão espontânea” (fl s. 576-577).

No tocante à impossibilidade de aplicação da minorante do § 4º do artigo 

33 da Lei n. 11.343/2006, assim se manifestou o v. acórdão reprochado:

“Por fi m, inexistentes causas de aumento e de diminuição da pena - porquanto 

inaplicável o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, já que é reincidente a reprimenda 

se torna defi nitiva em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial 

fechado (art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal), inalterados os dias-multa no 

número de 749 (setecentos e quarenta e nove), cada qual no piso legal” (fl . 577).

Na hipótese, inviável a aplicação da mencionada causa de diminuição de 

pena, pois expressamente reconhecido no v. acórdão guerreado que o recorrente, 

por ser reincidente, não preenche os requisitos legais.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Tráfi co de drogas. Dosimetria. Causa especial de diminuição 

prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Pretendida aplicação. 

Impossibilidade. Reincidência. Bis in idem. Inocorrência. Pena de multa. Alegada 

inconstitucionalidade. Inadequação da via eleita. Ausência de violação do direito 

de locomoção.

1. Inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 

da Lei n. 11.343/2006 ao condenado expressamente reconhecido como reincidente.

2. Não caracteriza bis in idem a utilização da reincidência tanto na segunda 

fase da dosimetria, como circunstância agravante, quanto na terceira, para negar 

a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 

n. 11.343/2006, visto que se trata de efeitos diversos do instituto jurídico da 

reincidência, sopesados em momentos distintos da aplicação da pena e com 

fi nalidades diversas, objetivando a aplicação da reprimenda que se mostre a mais 

adequada e sufi ciente para a prevenção e reprovação do delito perpetrado.

[...] (HC n. 162.313/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 

9/11/2011).

Em razão desses fundamentos, a pena-base deve ser reduzida, mostrando-

se razoável sua fi xação em 6 anos e 8 meses de reclusão, pela presença de duas 
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circunstâncias desfavoráveis. Aumentada em 1/6 pela reincidência, e diminuída 

em 6 meses pela confi ssão espontânea, conforme o v. acórdão recorrido. Por fi m, 

na terceira fase, haja vista a ausência de causa de aumento ou diminuição da 

pena, fi xa-se a pena defi nitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão, mantidos inalterados dos demais termos do v. acórdão recorrido.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para 

redimensionar a pena, nos termos da fundamentação retro.

É o voto.

RECURSO ESPECIAL N. 1.640.084-SP (2016/0032106-0)

Relator: Ministro Ribeiro Dantas

Recorrente: Alex Carlos Gomes

Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Recurso especial. Roubo, 

desacato e resistência. Apelação criminal. Efeito devolutivo 

amplo. Supressão de instância. Não ocorrência. Roubo. Princípio 

da insignifi cância. Inaplicabilidade. Desclassifi cação do crime de 

roubo para o de constrangimento ilegal. Ausência de fundamentação. 

Súmula 284/STF. Tema não prequestionado. Súmulas 282 e 356 do 

STF. Desacato. Incompatibilidade do tipo penal com a Convenção 

Americana de Direitos Humanos. Controle de convencionalidade.

1. Uma vez interposto o recurso de apelação, o Tribunal, 

respeitando o contraditório, poderá enfrentar todas as questões 

suscitadas, ainda que não decididas na primeira instância, desde 

que relacionadas ao objeto litigioso recursal, bem como apreciar 

fundamentos não acolhidos pelo juiz (arts. 10 e 1.013, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal).
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2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a 

aplicabilidade do princípio da insignifi cância em crimes cometidos 

mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o roubo.

3. O pleito de desclassifi cação do crime de roubo para o de 

constrangimento ilegal carece da indicação do dispositivo legal 

considerado malferido e das razões que poderiam fundamentar o 

pedido, devendo-se aplicar o veto da Súmula 284/STF. Além disso, 

o tema não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem a 

parte interessada opôs embargos de declaração para suprir tal omissão, 

o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. O art. 2º, c/c o art. 29, da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê a adoção, pelos 

Estados Partes, de “medidas legislativas ou de outra natureza” visando 

à solução de antinomias normativas que possam suprimir ou limitar o 

efetivo exercício de direitos e liberdades fundamentais.

5. Na sessão de 4.2.2009, a Corte Especial do Superior Tribunal 

de Justiça, ao julgar, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, o Recurso 

Especial 914.253/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, adotou o 

entendimento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso 

Extraordinário 466.343/SP, no sentido de que os tratados de direitos 

humanos, ratifi cados pelo país, têm força supralegal, “o que signifi ca 

dizer que toda lei antagônica às normas emanadas de tratados 

internacionais sobre direitos humanos é destituída de validade.”

6. Decidiu-se, no precedente repetitivo, que, “no plano material, 

as regras provindas da Convenção Americana de Direitos Humanos, 

em relação às normas internas, são ampliativas do exercício do direito 

fundamental à liberdade, razão pela qual paralisam a efi cácia normativa 

da regra interna em sentido contrário, haja vista que não se trata aqui 

de revogação, mas de invalidade.”

7. A adequação das normas legais aos tratados e convenções 

internacionais adotados pelo Direito Pátrio confi gura controle de 

constitucionalidade, o qual, no caso concreto, por não se cuidar de 

convenção votada sob regime de emenda constitucional, não invade 

a seara do controle de constitucionalidade e pode ser feito de forma 

difusa, até mesmo em sede de recurso especial.
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8. Nesse particular, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

quando do julgamento do caso Almonacid Arellano y otros v. Chile, 

passou a exigir que o Poder Judiciário de cada Estado Parte do Pacto 

de São José da Costa Rica exerça o controle de convencionalidade das 

normas jurídicas internas que aplica aos casos concretos.

9. Por conseguinte, a ausência de lei veiculadora de abolitio criminis 

não inibe a atuação do Poder Judiciário na verifi cação da inconformidade 

do art. 331 do Código Penal, que prevê a fi gura típica do desacato, com 

o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica, que estipula mecanismos 

de proteção à liberdade de pensamento e de expressão.

10. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH 

já se manifestou no sentido de que as leis de desacato se prestam 

ao abuso, como meio para silenciar ideias e opiniões consideradas 

incômodas pelo establishment, bem assim proporcionam maior nível 

de proteção aos agentes do Estado do que aos particulares, em 

contravenção aos princípios democrático e igualitário.

11. A adesão ao Pacto de São José signifi ca a transposição, para 

a ordem jurídica interna, de critérios recíprocos de interpretação, 

sob pena de negação da universalidade dos valores insertos nos 

direitos fundamentais internacionalmente reconhecidos. Assim, o 

método hermenêutico mais adequado à concretização da liberdade de 

expressão reside no postulado pro homine, composto de dois princípios 

de proteção de direitos: a dignidade da pessoa humana e a prevalência 

dos direitos humanos.

12. A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, 

porque ressalta a preponderância do Estado - personifi cado em seus 

agentes - sobre o indivíduo.

13. A existência de tal normativo em nosso ordenamento 

jurídico é anacrônica, pois traduz desigualdade entre funcionários e 

particulares, o que é inaceitável no Estado Democrático de Direito.

14. Punir o uso de linguagem e atitudes ofensivas contra agentes 

estatais é medida capaz de fazer com que as pessoas se abstenham 

de usufruir do direito à liberdade de expressão, por temor de sanções 

penais, sendo esta uma das razões pelas quais a CIDH estabeleceu 

a recomendação de que os países aderentes ao Pacto de São Paulo 

abolissem suas respectivas leis de desacato.
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15. O afastamento da tipificação criminal do desacato não 

impede a responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra fi gura 

típica penal (calúnia, injúria, difamação etc.), pela ocorrência de abuso 

na expressão verbal ou gestual utilizada perante o funcionário público.

16. Recurso especial conhecido em parte, e nessa extensão, 

parcialmente provido para afastar a condenação do recorrente pelo 

crime de desacato (art. 331 do CP).

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 parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial 

provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 

Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer, Jorge Mussi e Reynaldo Soares da Fonseca 

votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 15 de dezembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Ribeiro Dantas, Relator

DJe 1º.2.2017

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas: Trata-se de recurso especial interposto por 

Alex Carlos Gomes, nos termos do disposto no art. 105, III, “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem 

ementa, que manteve sentença condenatória à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 

12 (doze) dias-multa, pela prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal; 

à pena de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial 

semiaberto, como incurso no art. 329, caput, do CP; e à pena de 8 (oito) meses e 

5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, conforme o art. 331, do 

CP, todos na forma do art. 69, caput, do mesmo diploma legal, por ter:

a) subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um 

vergalhão de ferro, uma garrafa de conhaque “Dreher”, de propriedade da vítima 

Faedra de Jesus Tavares; b) desacatado com gestos e palavras os policiais militares 
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André Luiz Eduardo Gonçalves e Luiz Teixeira Fernandes, que estavam no exercício 

de suas funções públicas; e c) se oposto à execução de ato legal, consistente em 

sua abordagem e detenção, mediante o emprego de grave ameaça e violência 

exercida contra os policiais André Luiz Eduardo Gonçalves e Luiz Teixeira 

Fernandes, funcionários públicos competentes para executá-lo (e-STJ, fl . 211.)

Alega o recorrente a existência de violação dos arts. 381, III, do Código de 

Processo Penal, 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos e 157 do 

Código Penal.

Sustenta, no aspecto: a) que, “embora entre as teses apresentadas 

para requerer a absolvição da acusação de crime de desacato estivesse a 

incompatibilidade do tipo penal deste crime com a Convenção Americana de 

Direitos Humanos o juízo de primeira instância não enfrentou esta questão, 

resultando assim ofensa ao disposto no art. 381, III, do Código de Processo 

Penal;” b) ser aplicável ao caso o princípio da insignifi cância, considerando não 

parecer “que o legislador, ao tipifi car o crime de roubo e prever a severa pena 

de 4 a 10 anos de reclusão, visou tutelar confl itos penais como este, onde o 

patrimônio da vítima foi atingido em mínima fração e através de uma conduta 

desprovida do dolo caracterizador do crime de roubo, em virtude do notório 

e notado por todos estado anímico do agente;” e c) “o processo em tela apura 

suposta prática de crime de desacato pelo recorrente (art. 331 do Código Penal), 

crime que não existe mais em nosso ordenamento jurídico. É que a Relatoria 

para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos firmou entendimento de que as normas de direito interno que 

tipifi cam o crime de desacato são incompatíveis com o artigo 13 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos.”

Pleiteia o reconhecimento de nulidade da sentença de primeiro grau, ante 

a indigitada omissão. Requer, subsidiariamente, a absolvição do delito de roubo 

ante a incidência do princípio da insignifi cância, ou sua desclassifi cação para o 

tipo de constrangimento ilegal; e a absolvição do crime de desacato, em face do 

disposto no art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl s. 261-264).

O recurso não foi admitido pela incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF, 

daí a interposição de agravo perante este Superior Tribunal.

Parecer da Subprocuradoria-Geral da República pelo provimento do 

agravo e provimento em parte do recurso especial, conforme a seguinte ementa 

(e-STJ, fl s. 297-307):



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

826

Agravo em recurso especial. Roubo, desacato e resistência. Preliminar de 

nulidade por negativa jurisdicional. Inocorrência. Omissão sanada pelo Tribunal. 

Ampla devolutividade da apelação.

1. A tese defensiva relativa à incompatibilidade do crime de desacato com a 

Convenção Americana de Direitos Humanos não foi devidamente apreciada na 

sentença, mas a omissão foi plenamente sanada pelo Tribunal a quo, no âmbito 

da devolutividade plena inerente ao recurso de apelação.

Roubo. Princípio da insignifi cância. Inaplicabilidade.

2. A jurisprudência das Cortes Superiores encontra-se sedimentada no sentido 

de que o princípio da insignifi cância é inaplicável a crimes cometidos mediante 

violência e grave ameaça, como o roubo.

Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Desacato. Incompatibilidade do tipo penal com a Convenção Americana de 

Direitos Humanos.

3. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) já se pronunciou no 

sentido de que a criminalização do desacato contraria a Convenção Americana 

sobre os Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

4. Na colisão entre normas de direito interno e previsões da CADH, as regras 

de interpretação nela previstas (art. 29) determinam a prevalência da norma do 

tratado.

5. O Supremo Tribunal Federal já fi rmou entendimento de que os tratados 

internacionais de direitos humanos ratifi cados pelo país e incorporados ao direito 

interno na forma do artigo 5º, § 2º, da Constituição brasileira, têm natureza 

supralegal (RE n. 466.343).

6. Resta inviabilizada a condenação por desacato com fundamento em norma 

interna incompatível com Tratado Internacional de Direitos Humanos (norma 

supralegal), do qual o Brasil é signatário.

7. Parecer pelo provimento do agravo e, no mérito, pelo provimento parcial do 

recurso especial.

O agravo foi convertido em recurso especial, conforme o disposto no art. 

253, parágrafo único, II, “d”, do RISTJ.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Ribeiro Dantas (Relator): O recorrente argui a nulidade do 

processo, a partir da sentença, pelos seguintes argumentos (e-STJ, fl . 252):
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Embora entre as teses apresentadas para requerer a absolvição da acusação de 

crime de desacato estivesse a incompatibilidade do tipo penal deste crime com 

a Convenção Interamericana de Direitos Humanos o juízo de primeira instância 

não enfrentou esta questão, resultando assim ofensa ao disposto no art. 381, III do 

Código de Processo Penal.

Assim, a decisão deveria ter sido anulada por ocasião do julgamento da 

apelação, o que, entretanto, não ocorreu porque o Tribunal entendeu que não hé 

necessidade de se rebater todas as teses defensivas.

Com a devida vênia, não é isso que diz o texto de lei e tendo havido ofensa ao 

disposto no art. 381, III do CPP a sentença e tudo que nos autos que se sucederam 

a ela também está eivado de nulidade insanável, devendo os autos retornarem a 

primeira instância para novo julgamento monocrático.

Entretanto, uma vez interposto o recurso de apelação, o Tribunal, 

respeitando o contraditório, poderá enfrentar todas as questões suscitadas, 

ainda que não decididas na primeira instância, desde que relacionadas ao objeto 

litigioso recursal, bem como apreciar fundamentos não acolhidos pelo juiz (arts. 

10 e 1.013, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de 

Processo Penal).

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte Superior, explicitando que: 

“a apelação devolve à instância recursal originária o conhecimento de toda a 

matéria impugnada, ainda que não tenha sido objeto de julgamento pelo Juiz 

singular. Assim, a omissão na sentença acerca da tese ventilada pela defesa, na 

fase de alegações fi nais, pode ser suprida em segunda instância, não havendo se 

falar em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição” (HC 165.789/MG, 

Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 17.8.2011).

Ainda sobre o tema:

(...) 2. O efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e 

sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla 

profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não fi cando adstrito 

aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão 

objetiva do recurso. (...)

(HC 311.439/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2.2.2016.)

Não prospera, tampouco, a pretensão de incidência do princípio da 

insignifi cância ao crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal).

O “princípio da insignifi cância - que deve ser analisado em conexão com 

os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em 
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matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade 

penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - 

que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, 

a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta 

do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo 

grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no 

reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, 

em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do 

Poder Público” (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda 

Turma, DJ 19.11.2004).

Vale dizer, não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação 

pura e simples do fato à norma abstrata, pois, além dessa correspondência 

formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do 

caso concreto, a fi m de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente 

relevante ao bem em questão.

Desse modo, fi rmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de 

que é “inaplicável ao crime de roubo a causa supralegal de exclusão da ilicitude 

por tratar-se de delito que ofende o patrimônio e a integridade física da vítima, 

evidenciando maior grau de ofensividade, periculosidade e reprovabilidade 

da conduta, aptas a afastar a bagatela” (AgRg no AREsp 585.654/DF, Rel. 

Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16.2.2016, DJe 26.2.2016). 

Confi ram-se, ainda:

(...) 2. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífi ca, no sentido de não ser possível 

a aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados com grave 

ameaça ou violência contra a vítima, incluindo o roubo: “É inviável reconhecer a 

aplicação do princípio da insignifi cância para crimes praticados com violência ou 

grave ameaça, incluindo o roubo” (STF, RHC 106.360/DF, Relatora Ministra Rosa 

Weber, Primeira Turma, DJe de 3.10.2012).

(...)

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 339.999/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 

29.2.2016.)

(...) 2. O crime de roubo, porque investe contra bens jurídicos distintos, é dizer, 

o patrimônio e, notadamente, a integridade física, não pode ser considerado 

de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau 
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de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo à aplicação da 

princípio da insignificância. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal 

Federal.

3. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 56.431/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 18.6.2015, DJe 30.6.2015.)

O entendimento da Corte Estadual, no ponto em que afastou a 

possibilidade de aplicação do princípio da insignifi cância ao delito do art. 157, 

caput, do CP, está de acordo com a jurisprudência do STJ, acima referenciada, 

conforme se observa nos trechos da sentença e do acórdão, abaixo transcritos 

(e-STJ, fl s. 148-150 e 220-221):

A vítima Faedra disse que: “Ele estava assim doido, e entrou dentro da minha 

casa. Eu estava dando comida para as minhas fi lhas, ele entrou, me empurrou, foi 

lá no fundo, roubou uma garrafa de conhaque Dreher e saiu ameaçando, falando 

que ia arrancar a cabeça da gente com a barra de ferro.” (...)

A testemunha de acusação E.S.L. disse que: ‘o seu Alex é vizinho da gente lá 

na vila, o apelido dele é cachorrinho, é o nome que o conhecemos por lá, ele 

é acostumado a beber, ele realmente usa drogas, e não é a primeira, não é a 

segunda, não é a terceira. Foram várias vezes. Toda vez e1e incomoda vizinhança, 

toda vez que bebe invade a casa dos outros, inclusive, a minha, invadiu três vezes. 

(...) Dessa vez ele pegou um litro de conhaque, lá é um terreiro, eu não moro lá. Na 

verdade lá é um centro espirita, é o meu centro, eu sou babalorixá. Eu moro em 

outro lugar, a Faedra me ligou, falou que e1e tinha invadido e pegado a garrafa 

de conhaque, a barra de cano, e eu fui lá para saber o que estava acontecendo. 

Cheguei lá, ele estava totalmente desnorteado. E1e pegou uma barra de cano e 

começou a dar no meu carro. (...) A mãe dele chamou a viatura para ele. Ele tentou 

invadir novamente, só que a Faedra se colocou na frente, com outro rapaz, que ele 

agrediu, empurrando, falou palavras, xingou de nomes (...).

Eis o quadro probatório.

Quanto ao crime de roubo, comprovado pelas declarações da vítima que o 

acusado ingressou na residência desta e, mediante grave ameaça empunhando um 

vergalhão de metal, subtraiu para si um a garrafa de bebida Dreher.

Não há se falar em absolvição, porquanto comprovado o crime. A grave 

ameaça restou provada de modo que não se cuida de furto. Afasto o principio da 

insignifi cância, tendo em conta que no crime de roubo, além do patrimônio, tutela-se 

a liberdade e a integridade física.

No mais, anoto que o 1audo psiquiátrico constatou que o réu não é 

dependente químico ou de álcool, fazendo apenas uso abusivo da bebida (grifou-

se.)
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Impossível também, o reconhecimento e aplicação do princípio da insignifi cância, 

como pleiteado pela Defesa. Isto porque, mencionado princípio não é aplicável, em 

hipótese alguma, aos crimes complexos, como o roubo.

Ademais, não há, de fato, previsão legal alguma para que seja reconhecido 

sequer o privilégio em razão do pequeno valor dos bens subtraídos, na hipótese 

de crime de roubo.

“O princípio da insignificância é aplicável apenas a crimes simples, que 

protegem um único bem jurídico em que o objeto material atingido é de pouca 

expressão; portanto, não incide nos crimes complexos como o roubo, que tutelam 

dois ou mais bens jurídicos” (RT 796/623-TACRIM-SP).

De rigor, portanto, a manutenção da condenação do apelante por todos os 

crimes constantes na denúncia (grifou-se.)

Noutro giro, verifi ca-se a existência de diversos inquéritos e ações penais 

em desfavor do recorrente, até mesmo pela suposta prática de crime de roubo, 

havendo, inclusive, uma condenação criminal transitada em julgado, consoante a 

folha de antecedentes juntada às e-STJ, fl s. 37-45, e a certidão de e-STJ, fl . 53. A 

jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignifi cância 

não tem aplicabilidade em casos de reincidência. Veja-se:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Penal. Furto simples. 

Princípio da insignifi cância. Descabimento. Contumácia do réu em crimes contra 

o patrimônio. Reincidência. Súmula 83/STJ. Pena-base. Exasperação. Maus 

antecedentes. 4 meses. Proporcionalidade. Regime inicial fechado. Pena igual ou 

inferior a 4 anos. Reincidente e possuidor de circunstância judicial desfavorável. 

Agravo regimental desprovido.

1. A contumácia do réu em crimes contra o patrimônio, configurada a 

reincidência, impede a aplicação do princípio da insignifi cância. Precedentes. 

Incidência do Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. A exasperação da pena-base em 4 meses diante dos maus antecedentes não 

se revela desproporcional, pois a pena em abstrato cominada para o delito é de 1 

a 4 anos.

3. Aplica-se o regime inicial fechado para o condenado a pena igual ou inferior 

a 4 anos que, além de reincidente, tiver circunstância judicial desfavorável, como 

os maus antecedentes no caso concreto.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 879.862/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 

julgado em 8.11.2016, DJe 14.11.2016.)

É lamentável a situação em que se encontra o recorrente, condenado a 5 

(cinco) anos, 5 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão pelo roubo de uma garrafa 
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de conhaque avaliada em apenas R$ 9,00 (nove reais). O agente, visivelmente 

alcoolizado, subtraiu a garrafa de conhaque brandindo uma barra de ferro e 

proferindo graves ameaças às vítimas, o que, segundo a jurisprudência desta 

Corte, afasta a possibilidade do reconhecimento do crime de bagatela. Há, 

também, o aspecto da reincidência, que, além de reforçar o impeditivo à 

aplicação do princípio da insignifi cância, tornaria inviável, diante da reprimenda 

concretamente imposta e do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do CP, eventual 

concessão de habeas corpus de ofício para a fi xação do regime inicial semiaberto.

Ao fi nal do item 2 da peça recursal (e-STJ, fl . 257), faz-se o pleito de 

desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal, sem 

a indicação do dispositivo legal considerado malferido nem das razões que 

poderiam fundamentar o pedido.

Aplica-se, portanto, o veto da Súmula 284/STF, segundo a qual: “É 

inadmissível o recurso extraordinário, quando a defi ciência na sua fundamentação 

não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Além disso, o tema não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, 

nem a parte interessada opôs embargos de declaração para suprir tal omissão, o 

que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF, a seguir reproduzidas:

Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 

ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

Súmula 356/STF: “O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos 

embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar 

o requisito do prequestionamento.”

Sobre os argumentos defensivos atinentes à incompatibilidade do crime 

de desacato com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos 

- CADH (Pacto de São José da Costa Rica), que protege a liberdade de 

expressão e pensamento, a Corte paulista assim se manifestou: a) a abolição de 

qualquer tipo penal somente poderia ocorrer por meio de lei; b) o Tratado não é 

incompatível com o crime de desacato, pois a garantia da liberdade de expressão 

e pensamento não autoriza ofensa gratuita dirigidas a servidores públicos; e c) a 

previsão do delito de desacato insere-se em hipótese de responsabilidade ulterior 

pela ocorrência das violações mencionadas no item 2 do art. 13 da Convenção.

Mas não é bem assim, maxima venia.

O art. 2º, c/c o art. 29, da Convenção Americana de Direitos Humanos 

prevê a adoção, pelos Estados Partes, de “medidas legislativas ou de outra 
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natureza”, visando à solução de antinomias normativas que possam suprimir ou 

limitar o efetivo exercício de direitos e liberdades fundamentais:

Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos.

1. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos 

e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda 

pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo 

de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 

natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer 

outra condição social.

2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.

Artigo 2. Dever de adotar disposições de direito interno.

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não 

estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados 

Partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais 

e com as disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza 

que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.

(...)

Artigo 29. Normas de interpretação.

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de:

a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e 

exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior 

medida do que a nela prevista;

b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser 

reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo 

com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados;

c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que 

decorrem da forma democrática representativa de governo; e

d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. 

(Grifou-se.)

Na sessão de 4.2.2009, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, 

ao julgar, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, o Recurso Especial 914.253/

SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, adotou o entendimento fi rmado pelo 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 466.343/SP, no sentido 

de que os tratados de direitos humanos, ratifi cados pelo país, têm força supralegal, 

“o que signifi ca dizer que toda lei antagônica às normas emanadas de tratados 

internacionais sobre direitos humanos é destituída de validade.”
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Eis as ementas dos aludidos RE 466.343 e REsp 914.253/SP:

Prisão Civil. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação 

da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão 

constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 

2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do 

RE 349.703 e dos HCs 87.585 e 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infi el, 

qualquer que seja a modalidade do depósito.

(STF, RE 466.343, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 

3.12.2008, DJe 4.6.2009.)

Processo Civil. Tributário. Recurso especial representativo da controvérsia. 

Art. 543-C, do CPC. Depositário infi el. Pacto de São José da Costa Rica. Emenda 

Constitucional n. 45/2004. Dignidade da pessoa humana. Novel posicionamento 

adotado pela Suprema Corte.

1. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu art. 7º, § 7º, 

vedou a prisão civil do depositário infi el, ressalvada a hipótese do devedor de 

alimentos. Contudo, a jurisprudência pátria sempre direcionou-se no sentido 

da constitucionalidade do art. 5º, LXVII, da Carta de 1988, o qual prevê 

expressamente a prisão do depositário infi el. Isto em razão de o referido tratado 

internacional ter ingressado em nosso ordenamento jurídico na qualidade de 

norma infraconstitucional, porquanto, com a promulgação da Constituição de 

1988, inadmissível o seu recebimento com força de emenda constitucional. Nesse 

sentido confi ram-se os seguintes julgados da Suprema Corte: RE 253.071/GO, 

Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 29 de junho de 2006 e RE 

206.482/SP, Relator Ministro Mauricio Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 5 de setembro 

de 2003.

2. A edição da EC n. 45/2004 acresceu ao art. 5º da CF/1988 o § 3º, dispondo 

que “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais”, inaugurando novo panorama nos acordos internacionais 

relativos a direitos humanos em território nacional.

3. Deveras, “a ratificação, pelo Brasil, sem qualquer reserva do pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, (art. 7º, 7), ambos 

do ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infi el, 

pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos 

lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da 

Constituição, porém acima da legislação infraconstitucional com ele confl itante, 

seja ela anterior ou posterior ao ato de ratifi cação. Assim ocorreu com o art. 
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1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n. 911/1969, assim como em 

relação ao art. 652 do novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002).” (voto proferido pelo 

Ministro Gilmar Mendes, na sessão de julgamento do Plenário da Suprema Corte 

em 22 de novembro de 2006, relativo ao Recurso Extraordinário 466.343/SP, da 

relatoria do Ministro Cezar Peluso).

4. A Constituição da República Federativa do Brasil, de índole pós-positivista, 

e fundamento de todo o ordenamento jurídico, expressa, como vontade popular, 

que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 

e tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana como 

instrumento realizador de seu ideário de construção de uma sociedade justa e 

solidária.

5. O Pretório Excelso, realizando interpretação sistemática dos direitos 

humanos fundamentais, promoveu considerável mudança acerca do tema em 

foco, assegurando os valores supremos do texto magno. O Órgão Pleno da 

Excelsa Corte, por ocasião do histórico julgamento do Recurso Extraordinário 

466.343/SP, Rel. Ministro Cezar Peluso, reconheceu que os tratados de direitos 

humanos têm hierarquia superior à lei ordinária, ostentando status normativo 

supralegal, o que signifi ca dizer que toda lei antagônica às normas emanadas de 

tratados internacionais sobre direitos humanos é destituída de validade, máxime em 

face do efeito paralisante dos referidos tratados em relação às normas infra-legais 

autorizadoras da custódia do depositário infi el. Isso signifi ca dizer que, no plano 

material, as regras provindas da Convenção Americana de Direitos Humanos, em 

relação às normas internas, são ampliativas do exercício do direito fundamental 

à liberdade, razão pela qual paralisam a efi cácia normativa da regra interna em 

sentido contrário, haja vista que não se trata aqui de revogação, mas de invalidade.

(...)

8. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 914.253/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2.12.2009, 

DJe 4.2.2010 - grifou-se.)

Os acórdãos acima mencionados, ao reconhecerem o caráter supralegal 

dos tratados que cuidam da proteção aos direitos humanos, enfatizaram que, 

“no plano material, as regras provindas da Convenção Americana de Direitos 

Humanos, em relação às normas internas, são ampliativas do exercício do direito 

fundamental à liberdade, razão pela qual paralisam a efi cácia normativa da regra 

interna em sentido contrário, haja vista que não se trata aqui de revogação, mas 

de invalidade” (REsp 914.253/SP).

Trata-se do controle de convencionalidade, cuja fi nalidade é compatibilizar as 

normas internas com os tratados e convenções de direitos humanos, nos termos 
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da doutrina pioneira, no Brasil, de VALÉRIO MAZZUOLI (O controle 

jurisdicional da convencionalidade das leis. 2ª ed. v. 4. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2011). Explica o autor:

Nesse sentido, entende-se que o controle de convencionalidade (ou o de 

supralegalidade) deve ser exercido pelos órgãos da justiça nacional relativamente 

aos tratados aos quais o país se encontra vinculado. Trata-se de adaptar ou 

conformar os atos ou leis internas aos compromissos internacionais assumidos 

pelo Estado, que criam para estes deveres no plano internacional com refl exos 

práticos no plano do seu direito interno. Doravante, não somente os tribunais 

internacionais (ou supranacionais) devem realizar esse tipo de controle, mas 

também os tribunais internos. O fato de serem os tratados internacionais 

(notadamente os de direitos humanos) imediatamente aplicáveis no âmbito do 

direito doméstico, garante a legitimidade dos controles de convencionalidade e 

de supralegalidade das leis no Brasil (MAZZUOLI, Valério. O controle jurisdicional 

da convencionalidade das leis. 2ª ed. v. 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2011, pp. 133-134.)

Nesse particular, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando 

do julgamento do caso Almonacid Arellano y otros v. Chile, passou a exigir que 

o Poder Judiciário de cada Estado Parte do Pacto de São José da Costa Rica 

exerça o controle de convencionalidade das normas jurídicas internas que aplica 

aos casos concretos (texto disponível no sítio eletrônico: www.corteidh.or.cr/

docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf ).

Salienta MARINONI que, “no atual sistema normativo brasileiro, os 

tratados que possuem status normativo supralegal apenas abrem oportunidade 

ao controle difuso. O exercício do controle de convencionalidade é um dever 

do juiz nacional, podendo ser feito a requerimento da parte ou mesmo de 

ofício” (In Controle de convencionalidade: um panorama latino-americano: 

Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, Uruguai/Calogero Pizzolo...[et al.]; 

coordenação Luiz Guilherme Marinoni, Valério de Oliveira Mazzuoli. - 1. Ed. - 

Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2013, p. 66).

Anote-se, ainda, que o controle de convencionalidade não se confunde 

com o controle de constitucionalidade, uma vez que a posição supralegal do 

tratado de direitos humanos é bastante para superar a lei ou ato normativo 

interno que lhe for contrária, abrindo ensejo a recurso especial, como, aliás, já 

fez esta Corte Superior ao entender pela inconvencionalidade da prisão civil do 

depositário infi el.
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A propósito, o art. 105, III, “a”, da Constituição Federal de 1988 estabelece, 

expressamente, a competência do Superior Tribunal de Justiça para “julgar, 

em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos 

Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, 

ou negar-lhes vigência” (grifou-se.)

Se a discussão girasse em torno de tratado ou convenção votado sob regime 

do art. 5º, § 3º, da CF), a coisa seria diferente, porque a norma, aí, teria status de 

emenda constitucional e, desse modo, haveria controle de constitucionalidade, 

com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de 

controle concentrado, ou da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 

caso de controle difuso (cláusula de reserva de plenário).

Dessarte, ao contrário do que entenderam as instâncias ordinárias, a 

ausência de lei veiculadora de abolitio criminis não inibe a atuação do Poder 

Judiciário na verifi cação de possível inconformidade do art. 331 do CP, que 

prevê a fi gura típica do desacato, com o art. 13 do Pacto de São José da Costa 

Rica, que estipula mecanismos de proteção à liberdade de pensamento e de 

expressão.

Em face de tais considerações, passo ao exame dos dispositivos em 

confronto, cujo teor é o seguinte:

Convenção Americana de Direitos Humanos

Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão.  Esse 

direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias 

de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou 

em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a 

censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 

fi xadas pela lei e ser necessárias para assegurar:

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 

moral públicas.

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, 

tais como o abuso de controles ofi ciais ou particulares de papel de imprensa, de 

freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 

informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação 

e a circulação de idéias e opiniões.
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4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o 

objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da 

adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda 

apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à 

discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.

Código Penal

Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão 

dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH já se 

manifestou a respeito do tema em casos que envolveram Argentina, Chile, 

Panamá, Peru e Venezuela, resultando, sempre, em decisões pela prevalência do 

art. 13 do Pacto de São José sobre normas internas que tipifi cam o crime em 

exame. Destaca-se, como paradigma, o Caso n. 11.012, relativo ao jornalista 

Horácio Verbitsky, condenado por desacato em razão de ter chamado de 

“asqueroso” o Ministro Augusto César Belluscio, da Suprema Corte de Justiça 

da República Argentina. A controvérsia foi resolvida mediante o compromisso 

do país vizinho no sentido de extirpar de seu ordenamento jurídico o delito de 

desacato.

No caso Palamara Iribarne v. Chile (2005) a solução não foi amistosa, 

tendo a CIDH considerado que a República do Chile violou o disposto no art. 

13 da Convenção ante a imputação do crime de desacato ao escritor Humberto 

Antonio Palamara Iribarne.

No relatório especial de 1995, a Comissão afi rmou que as leis de desacato 
se prestam ao abuso, como meio para silenciar ideias e opiniões consideradas 
incômodas pelo establishment, bem assim proporcionam maior nível de proteção 
aos agentes do Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios 
democrático e igualitário (CIDH, Relatório sobre a compatibilidade entre as 
leis de desacato e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, OEA/Ser. 
L/V/II.88, doc. 9 rev., 17 de fevereiro de 1995, 197-212).

A CIDH, em seu 108º período ordinário de sessões, realizado de 16 a 

27.10.2000, aprovou a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão, 

que estatui: “11. Os funcionários públicos estão sujeitos a um maior controle 

por parte da sociedade. As leis que punem a manifestação ofensiva dirigida a 
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funcionários públicos, geralmente conhecidas como ‘leis de desacato’, atentam 

contra a liberdade de expressão e o direito à informação.”

A aprovação do Princípio n. 11 sobre Liberdade de Expressão teve a 

seguinte justifi cativa:

50. Como foi salientado anteriormente, o pleno exercício da liberdade de 

expressão é um dos principais mecanismos com que a sociedade conta para 

exercer um controle democrático sobre as pessoas que têm a seu cargo assuntos 

de interesse público. A CIDH se pronunciou claramente sobre a incompatibilidade 

das leis de desacato com a Convenção Americana:

A aplicação de leis de desacato para proteger a honra dos funcionários 

públicos que atuam em caráter oficial outorga-lhes injustificadamente 

um direito a proteção especial, do qual não dispõem os demais integrantes 

da sociedade. Essa distinção inverte diretamente o princípio fundamental de um 

sistema democrático, que faz com que o governo seja objeto de controles, entre eles, 

o escrutínio da cidadania, para prevenir ou controlar o abuso de seu poder coativo. 

Considerando-se que os funcionários públicos que atuam em caráter ofi cial são, 

para todos os efeitos, o governo, então é precisamente um direito dos indivíduos 

e da cidadania criticar e perscrutar as ações e atitudes desses funcionários no que 

diz respeito à função pública.

Juntamente com as restrições diretas, as leis de desacato restringem 

indiretamente a liberdade de expressão, porque carregam consigo a ameaça do 

cárcere ou multas para aqueles que insultem ou ofendam um funcionário público. 

A esse respeito, a Corte Europeia afi rmou que, apesar de as penas posteriores de 

multa e revogação de um artigo publicado não impedirem que o peticionário 

se expresse, elas “equivalem, não obstante, a uma censura, que podem dissuadi-

lo de formular críticas desse tipo no futuro”. O temor de sanções penais 

necessariamente desencoraja os cidadãos de expressar suas opiniões sobre 

problemas de interesse público, em especial quando a legislação não distingue 

entre os fatos e os juízos de valor.

A crítica política com frequência inclui juízos de valor. Quando são aplicadas, as 

leis de desacato tem um efeito direto sobre o debate aberto e rigoroso sobre as 

políticas públicas, que o Artigo 13 garante e que é essencial para a existência de 

uma sociedade democrática. Ademais, a Comissão observa que, ao contrário da 

estrutura estabelecida pelas leis de desacato, em uma sociedade democrática, as 

personalidades políticas e públicas devem estar mais - e não menos - expostas ao 

escrutínio e à crítica do público. Como essas pessoas estão no centro do debate 

público e se expõem de modo consciente ao escrutínio da cidadania, devem 

demonstrar maior tolerância à crítica.

(...)

52. Nesse contexto, a distinção entre a pessoa privada e a pública torna-se 

indispensável. A proteção outorgada a funcionários públicos pelas denominadas 
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leis de desacato atenta abertamente contra esses princípios. Essas leis invertem 

diretamente os parâmetros de uma sociedade democrática, na qual os funcionários 

públicos devem estar sujeitos a um maior escrutínio por parte da sociedade. A 

proteção dos princípios democráticos exige a eliminação dessas leis nos países 

em que elas ainda subsistam. Por sua estrutura e utilização, essas leis representam 

enquistamentos autoritários herdados de épocas passadas, e é preciso eliminá-

las. (texto disponível no sítio eletrônico: http://www.oas.org/pt/cidh/expressao/

showarticle.asp?artID=132&lID=4 - grifou-se.)

Ora. As recomendações da CIDH assumem força normativa interna, porquanto, 

“no caso Loayza Tamayo v. Peru e nos posteriores, a Corte [Interamericana 

de Direitos Humanos] sustentou que o princípio da boa-fé, consagrado 

também na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, obriga os Estados 

contratantes da Convenção Americana de Direitos Humanos a realizar seus 

melhores esforços para cumprir as deliberações da Comissão [CIDH], que 

é também órgão principal da OEA, organização que tem como uma de suas 

funções justamente promover a observância e a defesa dos direitos humanos no 

continente americano” (RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de 

direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 234).

Assim mesmo, o Brasil não retirou da legislação o crime de desacato, o 

que, a teor de denúncias formuladas pelas Defensorias Públicas da União e do 

Estado de São Paulo à CIDH, consubstanciaria descumprimento do art. 13 da 

CADH e do respectivo Princípio sobre Liberdade de Expressão n. 11.

Com semelhantes argumentos, em 31.5.2016, a Procuradora Federal dos 

Direitos do Cidadão, Doutora Deborah Duprat, representou ao Procurador-

Geral da República pela propositura de Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental perante o Supremo Tribunal Federal.

A proposta de ADPF, disponível no sítio eletrônico http://pfdc.pgr.mpf.

mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/temas-de-atuacao/direitos-humanos/

internacionais/atuacao-do-mpf/representacao-proposicao-adpf-crime-

desacato, destaca que a tipifi cação do crime de desacato “atenta contra o regime 

democrático, na medida em que impede o controle da atuação de servidores 

públicos a propósito de suas funções. Do mesmo modo, inibe a liberdade de 

expressão nos seus aspectos e fundamentos essenciais, além de atingir mais 

severamente aqueles que estão em luta pela implementação de seu catálogo 

de direitos, em clara ofensa ao princípio da igualdade.” Ressalta que a situação 

“compromete o Brasil no cenário internacional, em razão do não cumprimento 

de obrigações às quais aderiu livremente.”
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A existência do crime do art. 331 do CP, para a PFDC, não raras vezes, 

serviu de instrumento de abuso de poder pelas autoridades estatais, para 

suprimir direitos fundamentais, em especial a liberdade de expressão:

O constituinte brasileiro chegou a ser redundante, ao garantir a liberdade de 

expressão em múltiplos dispositivos, rejeitando peremptoriamente toda forma 

de censura. Essa insistência não foi gratuita. Por um lado, ela é uma resposta 

a um passado de desrespeito a essa liberdade pública fundamental, em que a 

censura campeava e pessoas eram perseguidas por suas ideias. Por outro, revela o 

destaque que tal direito passa a ter em nossa ordem constitucional.

Registra MAZZUOLI que “o Institut de Droit International, na sua sessão 

de Milão de 1993, na Resolução sobre ‘A atividade do juiz interno e as relações 

internacionais do Estado’, da qual foi relator o Sr. Benedetto Conforti, propôs que 

os juízes internos apliquem com total independência as normas provindas do 

direito internacional e as interpretem segundo os métodos seguidos pelos tribunais 

internacionais. Falando de outra maneira, o que o Institut pretendeu foi que os 

juízes internos interpretem e apliquem o direito internacional da mesma maneira 

que um tribunal internacional o faria, ou seja, como se uma jurisdição internacional 

fossem.” (op. cit., 2011, p. 94 - grifou-se).

A adesão ao Pacto de São José signifi ca a transposição, para a ordem 

jurídica interna, de critérios recíprocos de interpretação, sob pena de negação da 

universalidade dos valores insertos nos direitos fundamentais nele reconhecidos.

A Opinião Consultiva n. 5/1985, da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, consagra o princípio pro homine na hermenêutica das normas 

domésticas e internacionais relativas à proteção dos direitos fundamentais, 

havendo, aliás, idêntica previsão na Constituição brasileira de 1988, que 

estabelece, como fundamento do Estado Democrático de Direito, a dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III) e, como parâmetro das relações internacionais, a 

prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II).

Vale dizer, no controle de convencionalidade, o intérprete deve estar 

imbuído da premissa de que “os Estados existem para os humanos e não vice-

versa” (TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direito Internacional das 

Organizações Internacionais. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2012, p. 17).

No crime de desacato, contudo, o sujeito passivo é o Estado e, apenas em 

segundo plano, também o funcionário público, e isto porque o bem jurídico 

precipuamente tutelado é o prestígio da função pública (NUCCI, Guilherme 
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de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 

1.380).

Embora a jurisprudência afaste a tipicidade do desacato quando a palavra 

ou o ato ofensivo resultar de reclamação ou crítica à atuação funcional do agente 

público (RHC 9.615/RS, Rel. Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado 

em 8.8.2000, DJ 25.9.2000), o esforço intelectual de discernir censura de insulto 

à dignidade da função exercida em nome do Estado é por demais complexo, 

abrindo espaço para a imposição abusiva do poder punitivo estatal.

Com efeito, a depender da suscetibilidade do funcionário, uma palavra ou 

um gesto poderá sujeitar o autor a longa e tormentosa ação penal, até que um 

tribunal venha reconhecer a arbitrariedade da imputação do crime do art. 331 do 

CP. Veja-se, por exemplo, que este Superior Tribunal já trancou ação penal por 

desacato, movida contra Promotora de Justiça que pronunciou a frase “eu nunca 

ouvi tanta besteira”, direcionada ao CorregedoPr-Geral do Ministério Público 

de seu Estado (HC 305.141/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 

julgado em 5.2.2015, DJe 18.2.2015). Noutra oportunidade, o STJ afi rmou que 

“não houve desacato ao magistrado em razão da função jurisdicional, tendo sido 

as ofensas a ele dirigidas em caráter pessoal, decorrentes de sua atitude como 

passageiro de companhia aérea” (HC 21.228/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 

Quinta Turma, julgado em 20.2.2003, DJ 24.3.2003).

Outro caso de repercussão, infelizmente, é o da morte de três jovens do 

Morro da Providência, no Rio de Janeiro/RJ, na sequência de suas prisões 

por desacato a militares do Exército em operações naquela localidade. O caso 

foi investigado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 

(CDDPH), que, no relatório de 30.9.2008, recomendou eliminar esse tipo 

penal, por violar parâmetros protetivos internacionais (texto disponível em 

http://www.sdh.gov.br/sobre/participacao-social/cndh/relatorios/relatorio-c.e-

morro-da-providencia.)

Esse estado de coisas induziu à proposta de dois projetos de lei favoráveis 

à abolição do delito.

O Projeto de Lei n. 4.548/2008, apresentado pelo Deputado Federal 

Edson Duarte, afi rma que esse tipo penal “tem servido nos dias atuais como 

instrumento de intimidação de pessoas no âmbito das repartições públicas, 

onde costumeiramente são afi xadas placas, cartazes e objetos similares em 

locais visíveis ao público com dizeres que alertam para a prática do aludido 

delito e suas possíveis conseqüências jurídicas ou simplesmente transcrevem 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

842

literalmente o referido dispositivo legal, que prevê que o infrator no caso se 

sujeitará à pena privativa de liberdade (detenção) de seis meses a dois anos ou 

multa.” A justifi cativa do projeto pontua:

(...) tal providência administrativa, muito embora seja justificada por 

autoridades e servidores públicos como importante meio para deter a violência 

contra si, estabelece na prática um lamentável mecanismo de censura em 

detrimento da livre manifestação de pensamento e, assim, contribui em grande 

medida para perpetuar as situações de mau atendimento a usuários de serviços 

públicos ou de adoção contra estes de atitudes grosseiras ou incompatíveis com 

a urbanidade que deveria ser mantida pelos mencionados agentes públicos no 

âmbito das repartições públicas. (texto disponível no sitio eletrônico: http://

www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0439C8

798C67E98B0551B01F6370CE07.node1?codteor=631575&filename=Avulso+-

PL+4548/2008.)

O PL n. 602/2015, de autoria do Deputado Federal Jean Wyllys, alude ao 

episódio em que uma agente de trânsito, durante abordagem a veículo de Juiz de 

Direito, foi presa por desacatar o magistrado:

Cena 1: Uma servidora do Detran-RJ, numa blitz (em 2011), parou um 

veículo que estava sem placa. A nota fi scal que portava já tinha prazo vencido. 

O motorista, ademais, não portava a carteira de habilitação (tudo isso foi 

reconhecido em sentença da Justiça). Quem era o motorista? Um juiz de direito. 

A servidora (que fez uma dissertação de mestrado sobre ética na administração 

pública) disse que o carro irregular deveria ser recolhido. Essa providência, 

absolutamente legal e válida para todos, foi a causa do quid pro quo armado. 

O motorista queria que um tenente a prendesse. Este se recusou a fazer isso. 

Chegaram os PMs (tentaram algemá-la). A servidora disse: “Ele não é Deus”. O juiz 

começou a gritar e deu voz de prisão, dizendo que ela era “abusada” (quem anda 

com carro irregular, não, não é abusado). Ela processou o juiz por prisão ilegal. O 

TJ do RJ entendeu (corporativamente) que foi a servidora que praticou ilegalidade 

e abuso (dizendo que “juiz não é Deus”). Alegação completar da servidora: “Se eu 

levo os carros dos mais humildes, por que não vou levar os dos mais abastados?; 

Posso me prejudicar porque fi z meu trabalho direito” (...) (texto disponível no sítio 

eletrônico: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?co

dteor=1306621&fi lename=PL+602/2015.)

Na opinião do parlamentar, “o abuso de autoridade, em especial, a prática 

da ‘carteirada’, é uma mazela comum no Brasil e merece atenção especial da lei.” 

E arremata:

Uma das infelizes causas para tal prática é a existência de um tipo penal 

específi co para o crime contra a honra praticado contra autoridade ou funcionário 
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público, o desacato. A fi gura do desacato é, de certa forma, a legitimação jurídica 

da pergunta “Você sabe com quem está falando?” que, como diz o antropólogo 

Roberto DaMatta, “engendra um impasse pela introdução de uma relação 

[hierárquica] num contexto que teoricamente deveria ser resolvido pela aplicação 

individualizada e automática da lei” (grifou-se.)

Não há dúvida de que a criminalização do desacato está na contramão do 

humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado - personifi cado em 

seus agentes - sobre o indivíduo. Afi nal, é da Doutrina o conceito de que “todo 

funcionário público, desde o mais graduado ao mais humilde, é instrumento da 

soberana vontade e atuação do Estado”, daí a especial proteção que lhe consagra 

a lei penal (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. v. 9. Rio de 

Janeiro: Forense, 1959, p. 420).

A continuar dessa forma, o funcionário púbico que se sentir vitimado 

por qualquer desaire tem direito de invocar a cláusula absolutista e dizer, sem 

exagero, L’État c’est moi, porquanto com respaldo no art. 331 do CP.

Com todas as vênias, a existência de tal normativo em nosso ordenamento 

jurídico é anacrônica, pois traduz desigualdade entre funcionários e particulares, 

o que é inaceitável no Estado Democrático de Direito preconizado pela 

CF/1988 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

Ademais, a punição do uso de linguagem e atitudes ofensivas contra 

agentes estatais é medida capaz de fazer com que as pessoas se abstenham de 

usufruir do direito à liberdade de expressão, por temor de sanções penais, sendo 

esta uma das razões pelas quais a CIDH estabeleceu a recomendação de que os 

países aderentes ao Pacto de São José abolissem suas respectivas leis de desacato.

À parte as normas e regras de interpretação do sistema interamericano 

de proteção aos direitos humanos, vale a pena mencionar a notável construção 

jurisprudencial norte-americana sobre a fi ghting words doctrine.

A Suprema Corte dos Estados Unidos desenvolveu, a partir do caso 

Chaplinsky v. New Hampshire (1942), o entendimento de que o right of free 

speech (Primeira Emenda) não protegeria a utilização de palavras que incitassem 

à quebra imediata da paz social (fi ghting words doctrine). Entretanto, em casos 

posteriores, tendo como paradigma o precedente fi rmado em Lewis v. City of 

New Orleans (1974), aquele Tribunal passou a reduzir a margem de aplicação 

da teoria das “palavras belicosas”, para declarar a inconstitucionalidade de leis 

de desacato redigidas de maneira vaga ou cujo alcance fosse excessivo, de modo 

a conferir ao funcionário poder ilimitado para prender ou processar o suposto 

infrator (cf. caselaw.fi ndlaw.com/us-supreme-court/415/130.html).
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É importante a ponderação da Suprema Corte norte-americana pois, 

no tocante à liberdade de expressão, “(...) há de se ter redobradas cautelas ao 

prospectar limites a seu uso, sobretudo quando o particular se volta contra o 

Estado, ainda que para externar sentimentos desconexos ou de aleivosia, pois, 

particularmente aí, ‘a liberdade costuma ofender’ (CLARICE LISPECTOR)” 

(TRF5, AC 421.293/CE, Rel. Juiz Federal convocado Bruno Leonardo Câmara 

Carrá, Terceira Turma, j. 22.9.2011, DJe 10.10.2011).

Observe-se, por fi m, que o afastamento da tipifi cação criminal do desacato 

não impede a responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra fi gura típica 

penal (calúnia, injúria, difamação etc.), pela ocorrência de abuso na expressão 

verbal ou gestual ofensiva, utilizada perante o funcionário público.

Louvo-me, no aspecto, na argumentação expendida pelo Subprocurador-

Geral da República, Doutor Nívio de Freitas Silva Filho, para “ressaltar que 

eventuais condutas que exorbitem os limites da razoabilidade podem ser 

sufi cientemente responsabilizadas por instrumentos de natureza cível e mesmo 

penal, aplicáveis a toda e qualquer pessoa, mostrando-se desnecessário manter 

um tipo dotado de conceitos vagos e imprecisos, que tem servido mais como 

meio de intimidação dos cidadãos do que para a proteção da Administração 

Pública.”

Com razão, portanto, o recorrente, no ponto em que aduz a inviabilidade 

da condenação por desacato com fundamento em tipo penal incompatível com 

os parâmetros normativos oferecidos pelo art. 13 do Pacto de São José da Costa 

Rica, do qual a República Federativa do Brasil é signatária.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-

lhe parcial provimento, para afastar a condenação do recorrente pelo delito de 

desacato (art. 331 do Código Penal).

É como voto.



Sexta Turma





AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 

513.792-MG (2014/0109559-2)

Relator: Ministro Nefi  Cordeiro

Agravante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

Agravado: A L R

Advogado: Emilio Castro de Oliveira - MG121731

EMENTA

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Atentado violento ao pudor (artigo 214 do CP). 

Consumação. Perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de 

Contravenções Penais). Afastamento. Reexame do conjunto fático 

probatório. Desnecessidade. Súmula 7/STJ. Não incidência. Agravo 

regimental provido.

1. Na hipótese, de rigor o afastamento da Súmula 7 desta Corte 

Superior, uma vez que, para a revisão do acórdão objurgado, faz-se 

necessário tão somente conferir outro enfoque ao conjunto fático-

probatório delimitado no aresto.

2. Esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido 

de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o 

delito tipifi cado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação 

atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo 

da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o 

agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (AgRg no REsp 

1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 

21.3.2012).

3. Da leitura do aresto objurgado dessumem-se como 

incontroversas as seguintes premissas fáticas: a) a prática deliberada 

e intencional de ato libidinoso contra a ofendida (colocar as mãos da 

criança em seu pênis; tocar a genitália da menor); b) a menoridade da 

vítima (entre 4 e 9 anos de idade à época dos fatos).

4. Tais premissas revelam, de forma inequívoca, a real intenção 

do acusado em satisfazer sua lascívia, devendo ser restabelecida a 
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sentença de primeiro grau, diante da confi guração dos elementos 

contidos na fi gura do art. 214 do CP.

5. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença de 

primeiro grau.

ACÓRDÃO

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

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

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

provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

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

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

Relator.

Brasília (DF), 17 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 29.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de agravos regimentais interpostos 

pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, em face de decisão de fl s. 404/407, que negou provimento ao agravo em 

recurso especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ.

Em ambos os recursos, sustenta-se que o referido óbice sumular deve 

ser afastado, uma vez que nos autos seria incontroversa a prática de atos que 

evidenciariam a intenção do recorrido em praticar o crime de atentado violento 

ao pudor. Afi rma-se, assim, que o Tribunal a quo, ao dar parcial provimento ao 

apelo defensivo para desclassifi car a conduta praticada pelo agente para o tipo 

previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, teria violado mencionado 

dispositivo, bem como os arts. 214 e 224, alínea “a”, do Código Penal.

Requerem, assim, a reconsideração da decisão recorrida ou sua submissão 

ao julgamento pelo Órgão Colegiado.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro (Relator): Considerando-se as razões 

trazidas nos presentes agravos regimentais, reconsidero os fundamentos da 

decisão agravada.

A decisão ora impugnada negou provimento ao agravo em recurso especial 

pelos seguintes fundamentos, in verbis (fl s. 404/407):

No recurso especial, o Parquet sustenta que o Tribunal a quo, ao dar parcial 

provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta praticada pelo 

agente, teria violado o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 - Lei de Contravenções 

Penais - e os arts. 214 e 224, alínea “a”, do Código Penal. Alega que o contexto 

probatório deixa claro que o acusado assediou de forma lasciva a vítima e que 

as circunstâncias em que a conduta foi praticada evidenciariam a intenção do 

recorrido em praticar o crime de atentado violento ao pudor.

Afi rma que o contexto fático reconhecido no decisum, aponta, de forma clara 

que o móvel do agente era atentar contra a pudicícia da vítima, menor de 14 anos, 

sendo que a desclassifi cação operada representa um minus em relação à violência 

imposta à Vítima (fl . 336). Conclui que, sufi cientemente comprovadas a autoria e 

a materialidade do crime de atentado violento ao pudor, impõe-se a condenação 

do Acusado, ora Recorrido, nos termos do art. 214, c.c. art. 224, alínea ‘a’, ambos do 

Código Penal (fl . 337).

O acórdão regional, ao dar parcial provimento à apelação do acusado, 

desclassifi cando a conduta para o tipo previsto no art. 65 da Lei de Contravenções 

Penais, utilizou-se dos seguintes fundamentos, in verbis (fls. 296/298, com 

destaques):

Consta dos autos que o acusado, por diversas vezes, teria constrangido a 

menor M.F.P.M., na época com apenas 09 (nove) anos de idade, a praticar e 

permitir que com ela praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

O réu negou os fatos a ele imputados. Entretanto, estou convencido da 

veracidade das declarações prestadas pela vítima.

[...]

Apesar da tenra idade, constata-se que a vitima apresentou uma versão 

segura e coerente, a ponto até mesmo de convencer a psicóloga que a 

acompanhou por um longo período.

Neste contexto, não vejo como retirar a credibilidade de suas palavras. 

Os fatos realmente ocorreram do modo como narrado pela ofendida.

Entretanto, a meu ver, a hipótese não se refere ao crime de atentado 

violento ao pudor com violência presumida.
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Isso porque, como se percebe pela narrativa da vitima, o acusado passou 

a mão na vagina dela sobre a roupa, e, quando pegou a mão da menina e 

colocou em seu pênis, também foi sobre a roupa. Não houve narrativa de 

movimentos que envolvessem masturbação.

Esta conduta, embora demasiadamente reprovável, muito mais se subsume 

ao tipo previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais do que ao tipo 

capitulado no revogado art. 214 do CP.

O crime de atentado violento ao pudor, com presunção de violência, é 

gravíssimo, tanto que sua pena eqüivale à do estupro consumado.

Por este motivo, em situações como a que ora se verifica, em que o ato 

sequer se assemelha a uma estimulação de órgãos genitais (masturbação), 

não há nenhuma proporcionalidade em se condenar o agente por um crime 

tão grave. Ao que tudo indica, as carícias foram breves, não se dirigindo ao 

mesmo fi m do atentado violento ao pudor, de modo que seriam insufi cientes 

para satisfazer a lascívia do réu.

No caso, a alteração do entendimento do Tribunal de origem - que 

desclassificou a conduta perpetrada pelo acusado de atentado violento ao 

pudor (artigo 214 do CP) para perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei 

de Contravenções Penais), em razão da ausência de ato capaz de satisfazer a 

lascívia do acusado -, acolhendo-se a tese recursal no sentido de que a conduta 

perpetrada teve por fi m satisfazer tal intento, exige necessário revolvimento das 

provas dos autos, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte 

Superior.

Nesse entendimento:

Agravo regimental. Recurso especial. Penal. Atentado violento ao pudor 

(artigo 214 do CP). Desclassifi cação para perturbação da tranquilidade (art. 

65 da Lei de Contravenções Penais). Alteração. Necessidade de reexame do 

conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 7/STJ. Recurso improvido.

1. A alteração do entendimento do Tribunal de origem, que desclassifi cou 

uma das condutas praticadas pelo acusado de atentado violento ao pudor 

(artigo 214 do CP) para perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de 

Contravenções Penais), exige o reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.422.633/DF, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo 

(Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 

30.6.2015, DJe 7.8.2015), com destaques.

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Atentado violento ao 

pudor. Desclassifi cação. Tentativa. Necessidade de revolvimento do acervo 

fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Agravo não provido.
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1. O reconhecimento das violações dos dispositivos infraconstitucionais 

aduzidas pelo agravante, com vistas a decidir pela desclassifi cação do delito 

de atentado violento ao pudor para a contravenção prevista no art. 61 do 

Decreto-Lei n. 3.688/1941 ou mesmo para reconhecer a tentativa, demanda 

imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos 

autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado 

Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 288.538/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta 

Turma, julgado em 9.6.2015, DJe 22.6.2015), com destaques.

Penal e Processual. Agravos regimentais no recurso especial. Atentado 

violento ao pudor. Violência presumida. Desclassifi cação do delito, em sede 

de apelação, para constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Pretensão de nova 

qualifi cação jurídica dos fatos. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 7 

do STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no sentido 

de que todo ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com propósito 

lascivo, praticado mediante violência ou grave ameaça, configura o 

delito tipifi cado no art. 214 do Código Penal, hoje revogado pela Lei n. 

12.015/2009.

2. Hipótese, contudo, em que o Tribunal de origem, soberano na análise 

das circunstâncias fáticas da causa, entendeu que a ação do acusado - 

toque superfi cial e fugaz nos seios da vítima, após a exposição do órgão 

sexual - não teve intensidade sufi ciente para causar dano grave ao bem 

jurídico tutelado, a ponto de autorizar a condenação do réu pelo crime de 

atentando violento ao pudor.

3. Há de se considerar, também, que o recorrido “não insistiu” na sua 

conduta, “pois não se utilizou de força física ou ameaça de mal ao sujeito 

passivo”, restando reconhecida a confi guração do delito descrito no art. 146 

do Código Penal.

4. A inversão do decidido demanda o reexame do conjunto fático-

probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via 

estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte, razão pela qual 

o provimento atacado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Agravos regimentais desprovidos.

(AgRg no REsp 1.479.456/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 

julgado em 26.5.2015, DJe 9.6.2015), com destaques.

Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. Atentado 

violento ao pudor. Recurso especial com fundamentação deficiente. 
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Ausência de particularização dos dispositivos tidos por violados. Súmula 

284/STF. Pleito de desclassifi cação. Imputação ofensiva ao pudor. Depoimentos 

testemunhais. Conjunto probatório. Súmula 7/STJ.

1. Modifi car as conclusões consignadas no acórdão impugnado para 

concluir de forma diversa, a respeito da classifi cação do delito, bem como 

da análise dos depoimentos testemunhais e da própria vítima, necessitaria 

a incursão no conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Mostra-se defi ciente o recurso especial, porquanto não apontados, de 

forma específi ca, os dispositivos legais tidos por violados. Súmula 284/STF.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 518.013/SP, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.10.2014, DJe 

10.11.2014), com destaques.

O Ministério Público sustenta que deve ser afastado o óbice 

consubstanciado na Súmula 7/STJ, uma vez que nos autos seria incontroversa 

a prática de atos que evidenciariam a intenção do recorrido em praticar o 

crime de atentado violento ao pudor, não havendo necessidade de reexame de 

provas. Afi rma-se, assim, que o Tribunal a quo, ao dar parcial provimento ao 

apelo defensivo para desclassifi car a conduta praticada pelo agente para o tipo 

previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, teria violado mencionado 

dispositivo, bem como os arts. 214 e 224, alínea “a”, do Código Penal.

Assiste razão ao Parquet, porquanto, estando delimitado no aresto regional 

o arcabouço fático-probatório, defi nidas as premissas fáticas dos autos, a análise 

das razões do apelo não demanda revolvimento de provas.

O ora agravado foi denunciado como incurso na antiga redação do art. 214, 

c. c. art. 224, alínea “a”, do Código Penal, porquanto (fl s. 3/4):

[...], no mês de fevereiro de 2009, sem data precisa nos autos, na residência 

localizada na Rua Ana Antônia de Rezende, n. 485, Bairro Santo Antônio, nesta 

urbe, o denunciado Antônio Lisboa Roberto constrangeu, mediante violência 

presumida, a vítima mais a Fernanda Pereira Margarida, nascida aos 24.6.1999, à 

época com nove anos de idade, a com ele Praticar e a permitir que com ela fosse 

praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Extraí-se dos autos que nas circunstancias fáticas acima, a vítima Maísa dirigiu-

se até a residência do denunciado Antônio, juntamente com sua mãe Luciana 

Pereira, que mantinha cordial convivência com o imputado e sua esposa, pois 

ambos foram padrinhos de seu casamento.

Então, na residência, a vítima e o denunciado dirigiram-se até a cozinha 

da habitação a fi m de lancharem, enquanto Lucina e a esposa do denunciado 

permaneceram na sala.
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Valendo-se, pois, deste contexto e de estar a sós com a vítima, o imputado 

apalpou a genitália da vítima e, concomitantemente, pegou a mão da vítima 

colocando-se sobre seu órgão genital. Verberou a vítima, em sítio de declarações, 

que o denunciado perpetrava tal conduta contra si de forma reiterada, desde 

quando possuía a idade aproximada de quatro anos.

Em primeiro grau, o acusado foi condenado nos termos da denúncia 

(antiga redação do art. 214, c.c. art. 224, alínea “a”, do Código Penal) à pena de 6 

anos de reclusão, em regime fechado.

Irresignado, recorreu o acusado, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial 

provimento ao apelo defensivo para desclassifi car a conduta para a contravenção 

capitulada no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e reconhecer, assim, a 

prescrição da pretensão punitiva estatal. O contexto fático restou bem delimitado 

no aresto (fl s. 296/300):

Consta dos autos que o acusado, por diversas vezes, teria constrangido a 

menor M.F.P.M., na época com apenas 09 (nove) anos de idade, a praticar e 

permitir que com ela praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

O réu negou os fatos a ele imputados. Entretanto, estou convencido da 

veracidade das declarações prestadas pela vítima.

Oportunamente, confi ra seus relatos:

durante cinco anos sofreu carícias libidinosas do acusado, que é padrinho 

de casamento de sua mãe. Freqüentavam muito sua casa, e desde os quatro 

anos de idade da declarante o acusado pega-lhe as mãos e as coloca em seu 

pênis. O faz por cima da roupa. Não havia relatado antes tais fatos para sua 

mãe antes porque não sabia da gravidade e de que era tão errado. (Vitima, em 

juízo, f. 80)

A psicóloga que atendia a ofendida, em juízo, confirmou acreditarem sua 

narrativa:

que acompanhou M. por quase um ano. Ela sempre disse que o acusado 

passava a mão em suas partes íntimas. Também disse que ele pegava a mão 

dela e passava no pênis dele. Ela não gosta de falar sobre esse assunto. 

(...). De início, o réu apenas a acariciava, depois as carícias passaram a fi car 

mais íntimas e a envolver a genitália de ambos, todavia sempre por cima 

das roupas. M. não sabia da gravidade da conduta até assistir uma notícia 

de jornal e conversar com a avó. Acredita piamente na veracidade das 

acusações de M. porque ela não teria como simulara dor que sente quando 

se lembra do caso. Não portanto tempo. Também mantém uma narrativa 

coerente ao longo de todo este tempo, e sempre sofre quando se lembra 
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do caso ou quando é obrigada a se defrontar com o acusado ou a conversar 

sobre a história. Não acredita que seja possível M. ter sido manipulada pela 

mãe. (Maria das Graças Resende, f. 78)

Apesar da tenra idade, constata-se que a vítima apresentou uma versão segura 

e coerente, a ponto até mesmo de convencer a psicóloga que a acompanhou por um 

longo período.

Neste contexto, não vejo como retirar a credibilidade de suas palavras. 

Os fatos realmente ocorreram do modo como narrado pela ofendida.

Entretanto, a meu ver, a hipótese não se refere ao crime de atentado violento 

ao pudor com violência presumida.

Isso porque, como se percebe pela narrativa da vítima, o acusado passou a 

mão na vagina dela sobre a roupa, e, quando pegou a mão da menina e colocou 

em seu pênis, também foi sobre a roupa. Não houve narrativa de movimentos que 

envolvessem masturbação.

Da simples leitura do aresto dessumem-se como incontroversas as 

seguintes premissas fáticas: a) a prática deliberada e intencional de ato libidinoso 

contra a ofendida (colocar as mãos da criança em seu pênis; tocar a genitália 

da menor); b) a menoridade da vítima (entre 4 e 9 anos de idade à época dos 

fatos). Tais premissas revelam, de forma inequívoca, a real intenção do acusado 

em satisfazer sua lascívia, não havendo falar em reexame de provas para o 

reconhecimento do elemento subjetivo na espécie.

Assim, entendo que o Tribunal de origem incorreu em violação à 

legislação federal invocada nas razões do recurso especial, porquanto, embora 

reconhecendo os elementos contidos na fi gura do art. 214 do CP, em sua antiga 

redação, acabou por desclassifi car a conduta para a contravenção penal descrita 

no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, excluindo o acusado do cumprimento 

de reprimenda mais grave.

Na hipótese, de fato, de rigor o afastamento da Súmula 7 desta Corte 

Superior, uma vez que, para a revisão do acórdão objurgado, faz-se necessário 

tão somente conferir outro enfoque à narrativa dos fatos comprovados na 

origem e bem delimitados no aresto. E, da análise de tais premissas, tem-se por 

confi gurado o tipo previsto no art. 214 do CP, em sua antiga redação.

Com efeito, esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido 

de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito tipifi cado 

no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor 
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praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, 

evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato 

voluptuoso (AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

6ª Turma, DJe 21.3.2012).

Confi ra-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:

Recurso especial. Estupro de vulnerável. Reexame de provas. Desnecessidade. 

Súmula n. 7 do STJ. Afastamento. Dolo de satisfação da lascívia. Contravenção 

penal. Vítima criança. Incompatibilidade. Art. 217-A do CP. Consumação. Qualquer 

ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual. Recurso especial provido.

1. Não há necessidade de reexame do arcabouço fático-probatório acostados 

aos autos quando a conclusão esposada no acórdão atacado deixa claro e bem 

delimitado todo o contexto fático em que os delitos foram perpetrados - incluindo 

todos os elementos do tipo descritos no art. 217-A do Código Penal.

2. Muito embora, em determinados crimes, a conduta do agente possa ensejar 

dúvida quanto ao fi m pretendido e, para a aferição da fi nalidade, imperioso se faz 

o exame do arcabouço probatório colacionado, outro não é o dolo do agente, ao 

praticar atos como os descritos nestes autos, senão o de satisfazer a sua lascívia.

3. A Corte de origem, conquanto haja delineado e reconhecido a ocorrência 

de todos os elementos contidos naquele dispositivo do Código Penal, invocou a 

contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 para eximir o 

acusado de reprimenda mais severa.

4. Ao contrário do decidido pela Corte de origem e também em respeito ao 

princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada 

para a tipifi cação do delito, mas deve incidir na culpabilidade do agente, para 

aplicação da sanção penal.

5. É pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se 

consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade 

sexual da vítima. Precedentes.

6. Recurso especial provido, a fi m de restabelecer a sentença de primeiro grau.

(REsp 1.561.653/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 

em 17.5.2016, DJe 24.5.2016)

Recurso especial. Atentado violento ao pudor com violência presumida. Dolo 

de satisfação da lascívia. Contravenção penal. Vítima criança. Incompatibilidade. 

Art. 214, caput, c/c o art. 224, “a”, do Código Penal (vigentes à época dos fatos). 

Consumação. Qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual. Recurso 

provido.

1. A controvérsia atinente à inadequada desclassifi cação para a contravenção 

penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 prescinde do reexame de 
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provas, sendo sufi ciente a revaloração de fatos incontroversos explicitados no 

acórdão recorrido.

2. Nega-se vigência aos arts. 214 e 224, “a” (redação anterior à Lei n. 

12.015/2009), ambos do CP, quando, diante de atos lascivos, diversos da conjunção 

carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança), desclassifi ca-se a 

conduta para contravenção penal, ao fundamento de que a ação do acusado foi 

“breve e superfi cial”.

3. A proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões 

sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida 

(art. 227, caput, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos 

internacionais.

4. É pacífi ca a compreensão de que o delito de atentado violento ao pudor com 

violência presumida se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem 

ofensivo à dignidade sexual da vítima. Precedentes.

5. Recurso especial provido para condenar o réu como incurso no art. 214, 

caput, c/c o art. 224, “a”, ambos do Código Penal (vigentes à época dos fatos), 

devendo os autos retornar ao Tribunal de Justiça estadual, para que se proceda à 

dosimetria da pena.

(REsp 1.154.718/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 

em 15.3.2016, DJe 28.3.2016)

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Réu condenado pelo crime 

de tentativa de atentado violento ao pudor. Recurso especial, interposto pelo 

Ministério Público. Revaloração de fatos incontroversos nos autos. Provimento. 

Delito consumado. Reexame de provas. Não ocorrência. Agravo regimental 

improvido.

I. Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento 

de que “o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito 

tipifi cado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória 

contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção 

carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima 

durante o apontado ato voluptuoso” (STJ, AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21.3.2012).

II. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto 

fático-probatório, reconheceram que o réu praticou atos libidinosos contra a 

vítima, pois, na primeira ocasião, despiu-se e despiu sua enteada, deitando sobre 

ela, no quarto em que dormia com a genitora da ofendida, e, na segunda ocasião, 

tirou a roupa da menor e passou a mão e o pênis em sua genitália, sem, no 

entanto, introduzi-lo.

III. A decisão agravada, ao apreciar a conduta imputada ao réu (atentado 

violento ao pudor), para restabelecer o entendimento de que o delito percorreu 

todo o iter criminis, consumando-se, limitou-se à análise jurídica dos atos 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 845-952, janeiro/março 2017 857

praticados pelo ora recorrente, estes - repita-se -, incontroversos nos autos, na 

sentença e no acórdão.

IV. A decisão impugnada não reexaminou o conjunto fático-probatório - 

providência vedada, em sede de Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ -, tendo 

realizado apenas a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de 

fatos incontroversos nos autos.

V. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.081.070/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, 

julgado em 10.9.2013, DJe 30.9.2013)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Estupro de vulnerável. 

Reexame de provas. Desnecessidade. Súmula n. 7 do STJ. Afastamento. Dolo de 

satisfação da lascívia. Contravenção penal. Vítima criança. Incompatibilidade. Art. 

217-A do CP. Consumação. Qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade 

sexual. Agravo regimental provido.

1. Não há necessidade de reexame do arcabouço fático-probatório acostados 

aos autos quando a conclusão esposada no acórdão atacado deixa claro e bem 

delimitado todo o contexto fático em que os delitos foram perpetrados - incluindo 

todos os elementos do tipo descritos no art. 217-A do Código Penal.

2. Muito embora, em determinados crimes, a conduta do agente possa ensejar 

dúvida quanto ao fi m pretendido e, para a aferição da fi nalidade, imperioso se faz 

o exame do arcabouço probatório colacionado, outro não é o dolo do agente, ao 

praticar atos como os descritos nestes autos, senão o de satisfazer a sua lascívia.

3. A Corte de origem, conquanto haja delineado e reconhecido a ocorrência 

de todos os elementos contidos naquele dispositivo do Código Penal, invocou a 

contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 para eximir o 

acusado de reprimenda mais severa.

4. Ao contrário do decidido pela Corte de origem e também em respeito ao 

princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada 

para a tipifi cação do delito, mas deve incidir na culpabilidade do agente, para 

aplicação da sanção penal.

5. É pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se 

consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade 

sexual da vítima. Precedentes.

6. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso especial, com 

o fi m de condenar o réu como incurso no art. 217-A do Código Penal, devendo 

os autos retornar ao Tribunal de Justiça daquele Estado, para que se proceda à 

dosimetria da pena.

(AgRg no AREsp 804.768/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2015, DJe 

11.3.2016)
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Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo regimental para, 

reconsiderando os fundamentos da decisão agravada, conhecer do agravo de fl s. 

364/377 e dar provimento do recurso especial de fl s. 326/341, restabelecendo a 

sentença de primeiro grau.

HABEAS CORPUS N. 367.956-AC (2016/0218836-1)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Impetrante: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch

Advogado: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch - DF026966

Impetrante: George Andrade Alves

Impetrante: Felipe Fernandes de Carvalho

Impetrante: William Pereira Laport

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Paciente: Acrinaldo Pereira Pontes

EMENTA

Processual Penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem econômica. 

Operação G7. Prévio mandamus julgado. Presente writ substitutivo 

de recurso ordinário. Via inadequada. Trâmite do feito. Inaugural 

competência do Juízo Federal. Declinação para a Justiça Estadual. 

Medidas cautelares determinadas. Interceptações telefônicas, busca e 

apreensão, prisão. Decisão do Supremo Tribunal pela competência da 

Justiça Federal. Autos redistribuídos à esfera federal. Atos praticados 

pela Justiça Estadual. Competência à época. Nulidade. Não ocorrência. 

Teoria do juízo aparente. Aplicabilidade. Determinação de medidas 

cautelares. Quebra de sigilo e busca e apreensão. Manifestação prévia 

do Ministério Público. Ausência. Pecha. Não configuração. Não 

insurgência posterior do Parquet. Flagrante ilegalidade. Inexistência. 

Habeas corpus não conhecido.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, 

inviável o seu conhecimento, restando apenas a avaliação de fl agrante 

ilegalidade.
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2. De acordo com os elementos até então obtidos, a Justiça 

Federal inferiu que o material coligido não indicava lesão a bens, 

serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas 

públicas, o que motivou a redistribuição do feito para o Juízo do 

Estado do Acre, retornando os autos para a Justiça Federal após 

decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a competência 

do Juízo Federal na espécie.

3. Não há falar em nulidade no feito pelas decisões cautelares 

prolatadas na esfera estadual, pois, não obstante a posterior modifi cação 

da competência, é de ver que o Juízo do Estado do Acre fi gurava como 

o aparentemente competente à época das determinações das medidas 

cautelares, entendimento que somente restou superado com o galgar 

das investigações, inexistindo falar em automática invalidação de tudo 

o que fora produzido nos autos, devendo ser aplicada na hipótese a 

teoria do juízo aparente. Precedentes.

4. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público para as 

determinações de quebra de sigilo telefônico e de busca e apreensão não 

redunda em pecha, haja vista que as medidas podem ser decretadas de 

ofi cio pela autoridade judicial, consoante preceituam os artigos 3º da 

Lei n. 9.296/1996 e 242 do Código de Processo Penal, avultando-se, 

ademais, que o Parquet, tomando ciência das diligências, não apontou 

qualquer eiva no deferimento/execução das medidas cautelares.

5. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça: Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião 

Reis Júnior não conhecendo do pedido, e os votos dos Srs. Ministros Rogerio 

Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro no mesmo sentido, 

a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu da impetração, nos termos do 

voto da Sra. Ministra Relatora. Ressalvou entendimento pessoal o Sr. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti 

Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra 

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

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 16.12.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido liminar, impetrado em favor de Acrinaldo Pereira Pontes, apontando-

se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (HC n. 

0011110-69.2016.4.01.0000/AC).

Extrai-se dos autos que, em decorrência das investigações policiais na 

denominada “Operação G-7”, o paciente foi denunciado, em 19.10.2015, 

juntamente com outros 20 (vinte) corréus, pela suposta prática da conduta 

delitiva prevista no artigo 4º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, pois, segundo 

a incoativa, os increpados, “de forma livre e consciente, mediante ajustes e 

acordos entre as empresas que administravam, abusaram do poder econômico 

de que gozavam, eliminando totalmente a concorrência na seleção pública 

destinada à contratação das obras referentes à segunda etapa do Programa 

‘Minha Casa, Minha Vida’ (objetivando a construção de 3.348 casas populares), 

e formaram acordos, ajustes e alianças visando a divisão das demais fases do 

programa social (no total de cerca de dez mil unidades habitacionais)” (fl . 410) 

- Processo n. 6.821-51.2015.4.01.3000, da 3ª Vara Federal Criminal da Seção 

Judiciária do Estado do Acre/AC, fi gurando como feito anterior o n. 6.811-

75.2013.4.01.3000, do Inquérito Policial n. 0200/2012-SR/DPF/AC.

Intentando a nulidade dos elementos probatórios coligidos, a defesa 

ajuizou prévio mandamus no Tribunal a quo, cuja ordem restou denegada. O 

citado acórdão restou assim sintetizado (fl . 32):

Processual Penal. Habeas corpus. Operação G7. Ilicitude das provas. Validade de 

interceptações telefônicas e de busca e apreensão deferidas pelo Juízo Estadual. 

Competência do juízo. Constrangimento ilegal não confi gurado. Manifestação do 

Ministério Público Federal. Ordem denegada.

1. Verificado, no curso da investigação, e em razão da quebra de sigilo 

telefônico autorizada pela Justiça Estadual, a existência de interesse da União a 

ser protegido, correta a declinação da competência à Justiça Federal. Precedentes.

2. Conforme orientação da jurisprudência do STJ, a declinação da competência 

não tem o condão de invalidar interceptação telefônica autorizada por Juízo que 

inicialmente era o competente para processar o feito.
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3. O art. 3º da Lei n. 9.296/1996 e o art. 242 do Código de Processo Penal 

prescrevem que tanto a interceptação das comunicações telefônicas como a 

busca e apreensão poderão ser determinadas pelo magistrado, de ofício ou a 

requerimento das partes.

4. A descoberta acidental da existência de infrações penais praticadas em 

detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ocorrida após o deferimento 

da interceptação telefônica e de buscas e apreensões não invalida a prova já 

produzida, embora modifi que a competência para processamento e julgamento 

do feito.

5. Ordem denegada.

No presente writ, destacam os impetrantes que a exordial acusatória padece 

de nulidade, vez que calcada “em provas ilícitas, obtidas mediante autorização de 

juízo incompetente para atuar no feito e produzidas em desconformidade com 

as previsões legais e constitucionais” (fl . 2).

Pontuam que, no âmago da operação policial da Polícia Federal, foram 

decretadas prisões, buscas e apreensões, bloqueios de bens, dentre outras 

medidas, sem a participação do Ministério Público (Federal ou Estadual), a fi m 

de apurar a existência de cartel formado por empresas tradicionais de construção 

civil, que atuariam simulando a existência de competição em licitações do 

Governo do Estado do Acre.

Asserem que, em 23.5.2012, a Justiça Federal de primeiro grau declinou 

a competência para a Justiça Estadual, na qual restaram deferidas quebras de 

sigilo e interceptações telefônicas, culminando com a decretação de prisões 

preventivas e expedição de mandados de busca e apreensão, “destacando que 

o suposto delito de cartel que estava sendo apurado envolvia, precipuamente, 

obras do Programa Minha Casa Minha Vida (‘PMCMV’), que, sabidamente, 

utilizam verbas advindas do erário federal” (fl . 3).

Acrescentam que, interpostos agravos internos do decreto prisional 

prolatado pela Desembargadora do Tribunal Acreano, foi ajuizada a Reclamação 

n. 15.818 no Supremo Tribunal Federal, “apontando que mais da metade dos 

membros do E. TJAC não poderiam apreciar os agravos regimentais manejados, 

ensejando a avocação do feito pela Suprema corte, nos termos do artigo 102, I, 

“n”, da Constituição Federal” (fl . 4), sendo que o Pretório Excelso, em liminar 

deferida na data de 5.6.2013, pelo Ministro Luiz Fux, determinou que o 

Tribunal local se abstivesse de julgar os agravos e determinou a remessa dos 

autos ao Supremo Tribunal Federal, que ensejou a Ação Originária n. 1.791/
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AC, na qual foi deferido pleito perfunctório, em 17.6.2013, a fi m de revogar as 

prisões preventivas e impor medidas cautelares diversas.

Noticiam que, em 27.6.2013, na mencionada ação penal, o Pretório Excelso 

reconheceu a competência da Justiça Federal para a apreciação e julgamento do 

feito, “em virtude do clarividente interesse da União, decorrente da apuração de 

supostas irregularidades na utilização do erário federal” - Inquérito da Polícia 

Federal n. 200/2012 (fl . 5).

Alegam que, “antes de o C. STF consignar que a competência para 

processar e julgar o feito não era Justiça Estadual, a E. Desembargadora 

Denise Bonfi m do TJAC determinou a realização de buscas e apreensões de 

investigados (fl s. 1.809- IPL n. 200/2012), valendo-se exatamente do mesmo 

acervo probatório que levou a Suprema Corte a determinar a declinação da 

competência do caderno investigativo” (fl . 5).

Asseveram que o Ministério Público Federal, “valendo-se dos indícios 

coligidos a partir das medidas de busca e apreensão executadas”, ofereceu 

denúncia “atendo-se às ações de grupo de empresários administradores de 13 

(treze) sociedades empresárias do estado do Acre, dentre as quais estaria inclusa 

a ADINN, empresa da qual o Paciente seria sócio de fato e que, juntamente às 

demais empresas, teria supostamente eliminado a concorrência na adjudicação 

da construção das obras referentes à segunda etapa do programa PMCMV, no 

âmbito do programa estadual ‘Cidade do Povo’ no Acre” (fl . 6).

Verberam que “o D. MPF organizou sua exordial acusatória através da 

repartição de supostas evidências, as quais consistem em temerários frutos 

obtidos com as severas medidas tomadas sem participação do Ministério Público, 

ainda no bojo do IPF n. 200/2012, e autorizadas pela E. Desembargadora 

Denise Bonfi m do TJAC, que não gozava da competência processual para tanto, 

a partir das quais elencou fatos isolados e desconexos, que em seu deturpado viés 

acusador, prestar-se-iam a corroborar com a teratológica versão exposta em sua 

denúncia” (fl . 7).

Consignam que o juízo federal de primeiro grau recebeu a incoativa 

e determinou a citação do ora paciente, sem se atentar para a ilicitude das 

provas que embasaram a denúncia, originadas em decisões proferidas pela 

Desembargadora do Tribunal Acreano, em franca usurpação da competência 

federal.

Mencionam que, já na questionável declinação de competência da Justiça 

Federal de primeiro grau, “já era possível constatar que os fatos delituosos 
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envolviam verbas públicas oriundas do Governo Federal, seja por meio do 

Programa Minha Casa Minha Vida, de financiamento de obras mediante 

recursos do BNDES, de recursos do FAR- Fundo de Arrendamento 

Residencial, do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador e do FDS- Fundo 

de Desenvolvimento Social, ou, ainda, do SUS - Sistema Único de Saúde” (fl . 

11), ou seja, “ainda que, àquele momento, se pudesse afi rmar a existência de 

crimes cometidos no âmbito estadual, havia indubitável interesse da União nas 

investigações objeto dos autos, uma vez que havia uma série de obras feitas com 

o emprego de vultosas quantias de verbas públicas federais que, supostamente, 

teriam sido desviadas ou mal aplicadas” (fl . 11).

Enaltecem que “já era indene de dúvidas o interesse da União na apuração 

do feito, tanto é que era a própria Polícia Federal que ofi ciava junto a essa 

E. Corte Estadual” (fl s. 13/14) e que “não se pode aqui mencionar quaisquer 

manifestações ministeriais que tenham se posicionado favoravelmente ao 

pleito ora arguido, porquanto o dominus litis restou alijado de todo o trâmite 

procedimental referente à colheita de material probatório no bojo da investigação 

que deu azo à aludida ação penal” (fl . 14).

Sustentam que as medidas cautelares, como a interceptação telefônica e a 

busca e apreensão, foram determinadas pela Desembargadora do Tribunal local, 

em outras palavras, por autoridade absolutamente incompetente para tanto.

Enfatizam que os elementos probatórios coligidos, que deram azo à 

imputação delitiva em demérito do paciente, padecem de clara nulidade, dada 

sua determinação pela Justiça Estadual e não pela competente Justiça Federal, 

em franca afronta ao brocardo do juiz natural.

Defendem serem nulos não só os atos decisórios proferidos pela 

autoridade incompetente, mas também todos os atos que tenham contado com 

a participação e ingerência de tal juízo.

Afirmam que, “uma vez constatada a incompetência absoluta da E. 

Desembargadora do E. TJAC para atuar nos autos em epígrafe, outra solução 

não há, senão o imediato reconhecimento do constrangimento ilegal impingido 

em desfavor do Paciente, na medida em que todos os elementos probatórios 

que embasam a exordial acusatória formulada pelo Parquet em seu detrimento 

foram coligidos a partir desse r. decisum da E. Desembargadora Denise Bonfi m, 

não encontrando guarida em qualquer outro elemento de convicção autônomo, 

razão pela qual resta impossível aproveitar qualquer ato produzido no seu curso” 

(fl . 20).
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Ressaltam a ausência de participação do órgão ministerial (estadual ou 

federal) no procedimento criminal que culminou na execução das interceptações 

telefônicas e das buscas e apreensões, fulminando a exordial acusatória, 

por mácula na peça processual, ante a evidente nulidade das provas que a 

supedanearam.

Argumentam que os bens da pessoa jurídica do paciente “se encontram 

constritos no bojo de inquéritos desmembrados desta ação penal (Autos n. 

4.921-33.2015.4.01.3000, que trata de pedido de sequestro de bens e outras 

medidas assecuratórias em virtude do quanto apurado no IPL n. 456/2014 - doc. 

n. 15), causando-lhe diversos prejuízos para arcar com as devidas obrigações, 

sobretudo de índole trabalhista” (fl . 29).

Requerem, liminarmente, a suspensão do Processo n. 6.821-

51.2015.4.01.3000, da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária 

do Estado do Acre, “bem como as decisões proferidas no âmbito dos 

procedimentos instaurados nessa operação, especialmente nos Autos n. 4.921-

33.2015.4.01.3000” (fl . 29), até o julgamento fi nal desta ação constitucional.

No mérito, pugnam pelo reconhecimento da ilicitude das provas que 

amparam a denúncia ofertada no bojo da Ação Penal n. 6.821-51.2015.4.01.3000, 

“fato que, invariavelmente, retirará a justa causa para sua perpetuação” (fl . 29).

O pedido liminar foi indeferido às fl s. 6.104/6.112, sendo solicitadas 

informações à autoridade apontada como coatora, trazidas às fl s. 6.134/6.136 e 

6.140/6.143, e ao Juízo Federal de primeiro grau, juntadas às fl s. 6.115/6.132.

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

da lavra da Subprocuradora-Geral Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (fl s. 

6.144/6.167), pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): De proêmio, 

insta ressaltar que estes autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção 

ao HC n. 270.305/AC, impetrado em favor de outro corréu, cujo seguimento 

foi obstado neste Superior Tribunal, sendo encaminhado o writ ao Supremo 

Tribunal Federal, dada a modifi cação de competência do processo criminal. Eis 

o teor do outrora decidido:
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Notícias sobrevindas ao presente writ dão conta de que o Tribunal de origem 

declarou sua incompetência para processar e julgar os autos do Inquérito Policial 

n. 0200/2012, que apura a ocorrência da denominada “Operação G7”, alçando o 

feito ao Supremo Tribunal Federal, após a interposição da Reclamação n. 15.818/

AC (fl s. 1.387/1.388).

Autuado o processo no Pretório Excelso como Ação Originária n. 1.791/AC, da 

relatoria do Ministro Luiz Fux, foi deferida a liminar, em 17.6.2013, a fi m de revogar 

as prisões preventivas e impor medidas cautelares diversas.

Dessarte, é de ver a impossibilidade de se dar seguimento ao presente 

mandamus neste Sodalício, tendo em vista que a competência para a análise do 

referido inquérito foi deslocada para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do 

art. 102, inciso, I, alínea ‘n’, da Constituição Federal, tornando sem efeito a liminar 

outrora deferida neste writ.

Cientifi que-se o Ministério Público Federal.

Publique-se.

Após a baixa dos autos no sistema desta Corte, encaminhem-se os presentes 

autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para as providências de estilo.

A questão trazida a deslinde na presente impetração cinge-se ao 

reconhecimento da nulidade i) pela incompetência da Justiça Estadual, 

que prolatou as decisões sobre as medidas cautelares de busca e apreensão, 

interceptação telefônica, prisões e bloqueio de bens, embora a competente para 

tanto fosse a Justiça Federal, na qual tramita o feito; bem como ii) pela ausência 

de manifestação prévia do Ministério Público das determinações de quebra do 

sigilo telefônico e busca e apreensão.

Para o devido esmiuçar das alegações defensivas, imperioso transcrever 

o dito pelo magistrado federal, ao receber a exordial acusatória, in verbis (fl s. 

6.123/6.128):

(...)

Os réus impugnaram, quase em uníssono, as interceptações. Por várias razões. 

Cabem algumas considerações.

Afi rmaram, por exemplo, que as interceptações telefônicas contêm nulidade, 

por não apresentarem “fundamentação adequada”, em especial a primeira 

interceptação, datada de 13.9.2011, proferida por este Juízo Federal (embora por 

outro magistrado). Entre outros questionamentos, pontuam que a interceptação é 

o último meio de investigação, e que “outros meios” poderiam ter sido utilizados.

Consta da decisão impugnada, em relação ao ponto:

‘As provas dos delitos investigados não poderão ser obtidas por outros meios, 

haja vista que as diligências convencionais como oitiva de suspeitos e busca 
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e apreensão poderiam produzir resultados opostos aos desejados, afi nal, não 

se sabe quantos ou quais servidores realmente estariam envolvidos na fraude, 

podendo facilmente destruir ou ocultar os vestígios dos crimes.’

Ao tempo daquela decisão, havia indícios documentais da prática de delito, 

e a decisão considerou que outros meios (inquirição, busca e apreensão, perícia, 

documentos etc.) não seriam úteis. Vários réus se insurgiram contra essa assertiva, 

mas o fi zeram de modo genérico, indagando porque outros meios não foram 

utilizados. Porém, ante a fundamentação exposta que examinou e excluiu meios 

convencionais, caberia, agora à Defesa, considerando os elementos da época, 

indicar que outros meios existiriam.

(...)

Houve quem se opusesse às interceptações pela ausência de manifestação do 

Ministério Público Federal. Este Juízo Federal já se manifestou quanto ao tema em 

procedimento relacionado à ação em curso (Autos n. 88-94.2014.01.3000):

‘O Ministério Público é essencial à função jurisdicional, nos termos solenes 

do art. 127 da Constituição Federal, é o titular da ação penal e fi scal da atividade 

policial (art. 129, VII, CF). É fato que várias decisões foram tomadas sem sua 

participação, sendo bem emblemáticas as que determinaram prisões dos réus, 

busca e apreensão, bloqueio de bens, quebra de sigilo fi scal, bancário, condução 

coercitiva de investigados etc.

Esta ausência fundamental foi detectada já na decisão proferida pelo STJ, 

quando o acusado TIAGO foi solto. Mas, embora o STJ tenha assinalado esse lapso 

institucíonal, e apesar dos termos peremptórios da Constituição Federal acerca 

da essencialidade da instituição que tem a incumbência crucial de fazer, ou não, 

a acusação, o Ministério Público Federal, em si mesmo, nada disse, em nenhum 

momento, acerca dessa ausência.

Exceto casos emergenciais, nas situações nas quais deve ser evitado um dano, 

é essencial, na dicção constitucional, que se ouça o Ministério Público, à razão 

simples de que esta instituição, não a Polícia e nem o Juiz, é que deve se convencer 

da existência de prova da materialidade e indícios sufi cientes da autoria para 

promover a ação penal. Inobservar essa regra básica pode resultar na situação em 

que se prende, busca e apreende, bloqueia-se bens, conduz-se coercitivamente 

investigados e, apesar de todas essas medidas severas, não se segue denúncia, 

ação penal, mesmo decorridos 22 meses daquelas medidas extremas, como é o 

caso do IP/DPF 200/2012 (investigação que deu origem a esta ação penal, ainda 

em curso), corroendo a legitimidade mesma daqueles atos de força.

Mas, como antedito, o Ministério Público não se insurgiu, ao menos 

especifi camente, contra sua ausência. Nem uma palavra. Talvez compreenda que 

sua não intervenção em momento crucial constitua uma mera irregularidade, que 

pode ser sanada. É consistente a proposição de que a ausência de intervenção do 

Ministério Público constitua irregularidade. Grave. Mas essa irregularidade não 
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afeta, ao menos num primeiro momento, os interesses da defesa, mais atingindo 

o interesse público consubstanciado na proteção do erário, no direito de o 

Ministério Público opinar sobre medidas que repercutam na correta apuração 

de fatos delituosos que maltratam princípios basilares da república, como a 

probidade, moralidade e impessoalidade.

Irregularidades que violem direitos individuais, como a ampla defesa, 

contraditório, juízo natural, devido processo legal etc., revestidos de proteção 

máxima, em regra não devem e não são convalidadas. Contudo, as eivas que 

afetam a acusação, exceto algumas teratologias, podem ser convalidadas porque 

decretar sua nulidade seria acentuar, agravar o prejuízo que o interesse na 

correta e rápida apuração de crimes já teve, e essa convalidação se recomenda 

principalmente quando o representante institucional daqueles interesses 

superiores, o Ministério Público, a elas aquiesce. Nesse sentido:

(...)

Colhem-se estes fundamentos do aresto arrostado (fl s. 35/41):

Objetivam os impetrantes a declaração de ilicitude das provas obtidas por 

meio de interceptações telefônicas e buscas e apreensões, que embasaram a 

exordial acusatória, sob a alegação de que as decisões foram proferidas por Juízo 

incompetente e sem a participação do Ministério Público Federal.

Destaco, no que interessa, trechos da inicial acusatória:

‘(...)

O presente inquérito policial foi originado a partir da investigação policial 

posteriormente denominada de ‘Operação G7’, que comprovou a existência de 

um seleto grupo de sociedades empresárias do ramo da construção civil que, 

mediante ajustes recíprocos, abuso de poder econômico e colaboração comissiva 

e omissiva de agentes públicos pertencentes à cúpula do Poder Executivo 

estadual, fraudou o caráter competitivo de um amplo espectro e procedimentos 

licitatórios e eliminou a concorrência no âmbito do maior empreendimento 

habitacional da história do estado do Acre, no período de 2011 a 2013, a fi m de se 

benefi ciar com a execução dos seus objetos.

2. Os fatos delituosos em referência foram descortinados por meio de várias 

diligências policiais coordenadas, como buscas e apreensões e interceptações 

telefônicas judicialmente autorizadas, análise de documentos públicos 

emitidos pelo estado do Acre e de documentos confeccionados pelos próprios 

denunciados, oitiva de testemunhas e análise acurada dos procedimentos 

administrativos e licitatórios fraudados.

3. O que se descobriu foi a atuação de um grupo de empresas de engenharia, 

detentor de forte infl uência política e econômica, que, com o auxílio de agentes 

públicos que subverteram os fi ns das prerrogativas dos cargos que ocupavam, 
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cimentou sua hegemonia no mercado da construção civil acriana, utilizando-se 

de acordos espúrios entre seus membros e entre estes e autoridades públicas, 

e gerando inestimável prejuízo ao erário com a não escolha das propostas mais 

vantajosas à Administração.

4. A estreita aliança com autoridades do poder público estadual ainda garantiu 

às empresas ajustadas a certeza da indulgência das ações de fi scalização dos 

órgãos estatais e, em vários episódios, a impunidade, estimulando os empresários 

em colusão, com ajuda e conivência de funcionários públicos, a fraudar, também, 

a fase executória das licitações em que ilicitamente se sagraram vencedores.

(...)

7. Constituem objeto desta exordial as ações do grupo composto por empresários 

administradores de 13 (treze) sociedades empresárias do ramo de engenharia do 

estado do Acre, que, por meio de acordos, ajustes e de abuso do poder econômico, 

eliminaram totalmente a concorrência na seleção pública destinada a adjudicar a 

construção das obras referentes à Segunda Etapa do Programa ‘Minha Casa, Minha 

Vida’ (PMCMV), no âmbito do programa estadual ‘Cidade do Povo’ (objetivando a 

construção de 3.348 casas populares), bem como a atuação de agentes públicos que 

foram fundamentais para o alcance dos objetivos ilícitos do grupo de empresários.’ 

(cf. fl s. 318/320).

Não merece prosperar a argumentação no sentido de que as provas 

obtidas seriam ilícitas, ao fundamento de que teriam sido ordenadas por Juízo 

incompetente.

A propósito, conforme bem explicitado nas informações de fl s. 455/458:

‘(...)

Quanto à alegação de nulidade em razão da alegada incompetência do 

juízo que determinou medidas cautelares na fase investigatória, este Juízo em 

observado a orientação jurisprudencial do STF quanto ao tema, de que é exemplo, 

mutatis mutandis:

‘O STF já decidiu que não há nulidade em medida cautelar autorizada por 

Juiz Estadual, que posteriormente declina a competência para Justiça Federal, 

quando evidenciado que na primeira fase das investigações não havia elementos 

de informação plausíveis no sentido de afi rmar a transnacionalidade do tráfi co de 

drogas, que somente fi cou demonstrado com o avanço das diligências’

No mesmo sentido esta Corte Federal:

(...)

Portanto, não há que se falar em incompetência do Juízo estadual no momento 

da colheita das provas, pois, na fase inicial do procedimento investigatório, os 

elementos de prova até então produzidos não apontavam a existência de prática 

criminosa que tivesse causado lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de 

suas autarquias ou empresas públicas. Havia, conforme decisão de indeferimento 
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da medida liminar, dúvida razoável quanto à competência para condução das 

investigações, tanto que a própria Justiça Federal declinou, inicialmente, de 

sua competência. Todavia, no decorrer das investigações, verificou-se que a 

prática criminosa afetava bens e serviços da União, o que motivou o declínio da 

competência para a Justiça Federal.

Considerando que as interceptações telefônicas, bem como as buscas e 

apreensões foram autorizadas em etapa das investigações em que as condutas 

delituosas apuradas afetavam apenas o Estado do Acre, o Juízo Estadual era 

o competente para atuar no feito, inexistindo, assim, ilicitude na colheita das 

provas.

Em que pese a alegação defensiva, a competência judiciária para autorizar 

o procedimento de interceptação telefônica deve ser aferida no momento da 

quebra do sigilo telefônico.

Cabe destacar trechos do Parecer Ministerial, no que interessa ao ponto:

‘A tese de ilicitude das provas decorrentes de interceptação telefônica e de 

buscas e apreensões no âmbito da Operação G7 não merece prosperar.

Consta que as apurações tiveram início no âmbito da Justiça Federal em 2011, 

mas, como informado pelo Juízo impetrado, ‘houve decisão pela incompetência 

deste Juízo Federal, com remessa dos autos à Justiça Estadual, onde prosseguiu o 

inquérito, com determinação de várias medidas, inclusive prisões e interceptações 

telefônicas. Posteriormente o STF reconheceu a competência da Justiça Federal 

do Acre, devolvendo os autos em 2013 a este Juízo Federal.’ (fl s. 455)

Assim, o Juízo Estadual estava, sim, revestido da competência jurisdicional 

necessária quando determinou diligências no âmbito das investigações da 

Operação G7. Tão logo evidenciado possíveis infrações penais praticadas em 

detrimento de bens, serviços ou interesses da União, foram os autos remetidos à 

Justiça Federal.

Isto, aliás, é fato corriqueiro no sistema de justiça criminal - investigação 

destinada ao esclarecimento de determinado fato, mas que no decorrer dos 

trabalhos evidenciam-se outros indícios, de um quadro muito mais complexo, 

com diversas ramifi cações.

Quando isso acontece - a responsabilidade criminal calcada no encontro 

fortuito de provas - significa que as instâncias oficiais de controle estão 

desempenhando bem as função típica de reprimir e prevenir a prática de crimes. 

Não é possível dizer que a ampliação de ações concentradas para alcançar delitos 

mais graves seja contrário ao ordenamento jurídico. O direito processual deve ser 

visto como instrumento de realização, e não essência do direito material.

Caso contrário, seria absurdo, para não dizer paradoxal, admitir que uma 

investigação bem sucedida, em que solucionada a verdadeira extensão 

da atividade criminosa, com a identifi cação do maior número de envolvidos, 
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resultasse no seu próprio fracasso, ou seja, que nada produzisse de útil em favor 

da aplicação do direito penal.

A eficiência do poder público na elucidação do crime, com todos os seus 

aspectos, e no apontamento dos responsáveis não pode levar à invalidação 

das provas só porque, de início, objetivava-se a resolução de menor proporção. 

Aceitar o oposto é o mesmo que subverter as regras do Estado Democrático de 

Direito em favor da sociedade criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento 

acima exposto, confi ra-se:

(...)

Assim, na linha da fundamentação apresentada pela Procuradora Regional 

da República, a aferição da competência do juízo deve ocorrer no momento 

da realização do ato processual, com base nos elementos de prova colhidos na 

investigação criminal. A descoberta acidental da existência de infrações penais 

praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ocorrida após 

o deferimento da interceptação telefônica e de buscas e apreensões, não invalida 

a prova já produzida, embora modifi que a competência para processamento e 

julgamento do feito. Sobre o tema, já se manifestou o STF:

(...)

Além disso, as interceptações telefônicas realizadas foram devidamente 

autorizadas, sendo lícitas as sucessivas prorrogações enquanto persistiram os 

pressupostos que conduziram à decretação da quebra de sigilo, tal como se deu 

no presente caso. Nesse sentido:

(...)

Desse modo, as diligências determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre durante a investigação criminal da Operação G7 não padecem do vício 

apontado. E, quanto às interceptações telefônicas, além de respaldadas por 

decisão judicial fundamentada, foram observados todos os pressupostos da Lei 

n. 9.296/1996.

Demonstrado, portanto, que a declinação da competência não tem o condão 

de invalidar a intercepção telefônica autorizada por Juízo que, inicialmente, possuía 

competência para atuar no feito.

No tocante à participação do Ministério Público Federal na produção 

das provas, tenho que, de igual modo, não se verifica o vício apontado 

pelo impetrante. Isso porque a matéria trazida a debate constitui objeto de 

jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que 

não há vício na determinação de busca e apreensão e interceptações telefônicas, 

porquanto ambas podem ser decretadas de ofício pelo magistrado.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, bem expôs a questão:
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‘Com efeito, o art. 3º da Lei n. 9.296/1996 e o art. 242 do Código de Processo Penal 

prescrevem que tanto a interceptação das comunicações telefônicas como a busca e 

apreensão poderão ser determinadas pelo magistrado, de ofício ou a requerimento 

das partes. Note-se que não há exigência de manifestação prévia do órgão ministerial 

sobre as diligências.

Ademais, embora não ouvido antes do deferimento das medidas cautelares, o 

Ministério Público Estadual não se insurgiu contra a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Nesse sentido, cabe colacionar o seguinte acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça cuja ementa segue abaixo transcrita:

(...)

Em tema de nulidades processuais, o Código de Processo Penal adotou o 

princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual eventual nulidade apenas deve 

ser reconhecida mediante comprovação de prejuízo à parte.

Preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal que ‘Nenhum ato será 

declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa’, 

de modo que o reconhecimento judicial de nulidade depende da demonstração 

efetiva do prejuízo causado, o que não se deu na hipótese dos autos.’ (cf. fl s. 

466v/467v).

Dessa forma, ao contrário do que sustentado na inicial, não há ilegalidade na 

busca e apreensão e nas interceptações telefônicas, haja vista que as diligências 

se justifi cavam e foram realizadas de modo regular, inexistindo constrangimento 

ilegal imputado ao Paciente ou mesmo usurpação de competência.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

Da atenta leitura dos autos, ressuma que a investigação que desencadeou 

a ação penal em liça teve início em 2011, na 3ª Vara Federal Criminal da 

Seção Judiciária do Estado do Acre/AC, que inclusive determinou a primeira 

interceptação telefônica em 13.9.2011 (fl s. 6.129/6.132).

Contudo, em decisão subsequente proferida pelo Juízo Federal, entendeu-

se por sua incompetência, sendo o feito remetido à Justiça Estadual, na qual 

o trâmite prosseguiu, com a decretação de outras medidas cautelares, dentre 

as quais sobressai a prisão cautelar. Posteriormente, nos autos da Ação Penal 

Originária n. 1.791/AC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça Federal, sendo os autos 

para lá remetidos em 2013.

Ao que cuido, não há falar em nulidade no feito ante as decisões cautelares 

prolatadas pela Justiça Estadual.
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Pontue-se que, inicialmente, de acordo com o material até então obtido, 

foi inferido que os elementos coligidos das supostas condutas delitivas não 

indicavam lesão a bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias 

ou empresas públicas, o que motivou a redistribuição do feito para o Juízo 

do Estado do Acre. Entretanto, com o galgar das investigações, o primevo 

entendimento restou por superado, sendo reencaminhado o processo para a 

competência da Justiça Federal, que somente continuou a instrução criminal a 

partir do ponto em que se encontrava o feito.

Creio que, não obstante a modifi cação da competência após as medidas 

cautelares decretadas pelo Juízo Estadual, é de ver que dela não decorre a 

automática invalidação de tudo o que fora produzido nos autos.

De fato, ao tempo das decisões cautelares, a Justiça Estadual Acreana 

fi gurava como o juízo aparentemente competente. Somente em 2013, o Pretório 

Excelso solveu a celeuma e remeteu o feito para a esfera federal, ao constatar o 

interesse da União na espécie.

Evidenciam-se as nuances da espécie, pois, em etapa preliminar da 

investigação, o fato investigado foi, ao menos aparentemente, de competência 

de um juízo, mas, posteriormente, com o avanço da apuração, descobriu-se 

elementos que alteraram a competência inicialmente fi xada.

Diante disso, não há falar em nulidade sob o manto de pretensa usurpação 

da competência, visto que antes da constatação do Supremo Tribunal, o Juízo 

Estadual era o regularmente competente, o que apenas se modifi cou no bojo 

da instrução criminal. Portanto, a ser aplicada, na hipótese, a teoria do juízo 

aparente.

Nesse sentido, vejam-se estes precedentes:

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de 

homicídio tentado. Interceptação telefônica. Ilicitude. Teoria do juízo aparente. 

Declinação para o juízo competente. Mácula não verifi cada. Recurso desprovido.

1. Não é ilegal o deferimento de autorização para interceptação telefônica por 

Juízo diverso daquele que veio a ser, posteriormente, tido como Juízo competente 

para o processo e julgamento da ação penal, quando concedida ainda no curso 

das investigações criminais, e, quando existentes dúvidas quanto à infração penal 

perpetrada pelos investigados, incidindo, pois, a teoria do juízo aparente.

2. A declinação de competência não possui o condão de invalidar a 

interceptação telefônica anteriormente determinada por Juízo que até então era 

competente para o processamento do feito.
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3. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(RHC 45.567/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 21.6.2016, DJe 29.6.2016)

Recurso em habeas corpus. Corrupção passiva majorada e falsidade ideológica. 

Pretensão de trancamento da ação penal. Alegação de ausência de justa causa, 

consubstanciada no argumento de que a denúncia se encontra amparada 

em prova declarada nula por este Superior Tribunal, no HC n. 111.152/RJ. 

Improcedência. Decisão proferida no referido writ, que se limita a declarar a 

incompetência da Justiça Estadual para processar os acusados, ante a existência 

de interesse da União, decorrente da participação de policiais rodoviários 

federais. Investigação inicialmente realizada, que não previu o envolvimento de 

agentes federais na empreitada criminosa. Possibilidade de aplicação da teoria do 

juízo aparente. Restabelecimento da competência da Justiça Estadual. Prejuízo. 

Ausência. Conclusão das instâncias ordinárias no sentido de que a denúncia 

se encontra amparada em outros elementos de convicção. Conclusão inversa. 

Necessidade de reexame de provas. Inviabilidade na via eleita.

1. Observado que o acórdão proferido no julgamento do HC n. 111.152/RJ em 

nenhum momento declara a nulidade das provas que sustentaram a acusação, 

limitando-se, apenas, à anulação da ação penal ajuizada na Justiça estadual, em 

razão do reconhecimento da incompetência do Juízo, não há falar em que a 

inicial acusatória se encontra fundamentada em provas declaradas nulas por este 

Superior Tribunal.

2. Tendo as instâncias ordinárias concluído que, ao tempo da instauração 

da investigação, não se tinha notícia do envolvimento de policiais rodoviários 

federais na empreitada criminosa, a prova colhida por meio da interceptação 

telefônica autorizada pelo Juízo declarado, posteriormente, incompetente não 

tem o condão de macular a ação penal, sendo possível aplicar a teoria do juízo 

aparente.

3. O restabelecimento da competência da Justiça estadual para processar e 

julgar o paciente e demais corréus é circunstância que reforça a inexistência de 

prejuízo e de mácula da prova obtida por meio das interceptações telefônicas 

autorizadas por esta.

4. Conforme afi rmado pelas instâncias inferiores, a denúncia formulada contra 

o recorrente e corréus não se encontra fundamentada apenas nas interceptações 

telefônicas determinadas pela Justiça estadual antes da declaração de sua 

incompetência no HC n. 111.152/RJ, de modo que alcançar conclusão inversa 

demandaria reexame de provas, inviável na via eleita.

5. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 55.287/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

18.6.2015, DJe 3.8.2015)
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Processual Penal. Habeas corpus. Estupro. Continuidade delitiva. 1. Condenação. 

Apelação criminal julgada. Writ substitutivo de recurso especial. Inviabilidade. 

Via inadequada. 2. Competência do Juízo. Incoativa não declinou a norma de 

competência da outra vara criminal. Posterior verificação. Redistribuição do 

feito. 3. Primeva vara criminal que fi gurava como a competente. Nulidade. Não 

ocorrência. Teoria do juízo aparente. Aplicabilidade. 4. Impugnação da defesa. Não 

ocorrência nas alegações fi nais. Posterior menção nas razões de apelo. 5. Alegação 

de nulidade. Perícia requerida pela defesa. Pleito indeferido pelo magistrado. 

Prescindibilidade de sua feitura. Materialidade comprovada e autoria confi rmada 

pelos demais elementos dos autos. 6. Avaliação psicológica. Menor exposição 

dos infantes. Formulação de quesitos pela defesa. Indicação de assistente 

técnico. Possibilidade. 7. Participação defensiva. Inexistência. Determinação de 

refeitura do ato. Despicienda. Édito condenatório. Amparo em outras provas 

constantes dos autos. 8. Inversão da ordem. Apresentação das alegações fi nais 

ministerial e defensiva. Posterior manifestação do assistente de acusação. Pleito 

de condenação. Argumentos obtidos da denúncia e das alegações do Parquet. 

Novéis documentos ou menções. Não existência. Contribuição específica 

para a formação de convencimento do julgador. Não ocorrência. 9. Prejuízo. 

Não demonstrado. Princípio do pas de nullité sans grief. Flagrante ilegalidade. 

Inexistência. 10. Habeas corpus não conhecido.

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

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

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

substitutiva de recurso especial.

2. A exordial acusatória não mencionou a legislação pertinente ao rol dos 

assuntos de competência da outra vara criminal da comarca, conforme disposto 

na resolução do Tribunal estadual, somente se verifi cando a dada competência no 

curso da instrução criminal, o que ensejou o subsequente encaminhamento do 

processo para o devido juízo, que aceitou a incumbência e somente continuou o 

processamento do feito a partir do ponto em que se encontrava.

3. Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade, pois, não obstante a declinação 

da competência em já adiantada fase processual, é de ver que, ao tempo do 

oferecimento da incoativa, a vara primeva fi gurava como o juízo aparentemente 

competente, em especial diante da ausência de qualquer menção diversa, inexistindo 

falar em automática invalidação de tudo o que fora produzido nos autos, devendo 

ser, excepcionalmente, aplicada na hipótese a teoria do juízo aparente. Precedentes.

4. Ademais, a quaestio não foi arrostada pela defesa após a alteração do feito, 

no bojo das alegações fi nais, somente o fazendo em sede das razões do apelo 

defensivo.

5. A não determinação da realização de perícia tal como requestado pela 

defesa não acarreta a nulidade, eis que não é o magistrado obrigado, se não 

provocado por fundamentos necessários, a realizar todo e qualquer tipo de prova 
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para a averiguação da materialidade do delito e da autoria delitiva, em especial 

se os demais elementos carreados aos autos conduzem para a condenação do 

increpado.

6. Em prol do interesse dos menores e do objetivo de colher dados sob o 

menor dano possível às crianças, sujeitando-as em um só momento a obtenção 

de declarações, não as expondo ou as submetendo a maior padecimento, possível 

era o magistrado permitir que a acusação e a defesa formulassem quesitos, de 

modo a participar da produção da avaliação psicológica das vítimas.

7. Contudo, inexistente a participação defensiva, apura-se que é despicienda 

a refeitura da avaliação para a defesa indicar perguntas ou mesmo assistente 

técnico, posto o amparo do julgador singular, ao prolatar o édito condenatório, 

em outras provas constantes dos autos, em especial os depoimentos das vítimas e 

testemunhas, bem como os laudos de exame de corpo de delito, servindo o dado 

documento, ao fi m e ao cabo, apenas para corroborar o já comprovado.

8. A alusão defensiva de inversão da ordem na apresentação das alegações 

fi nais não encontra fôlego, eis que, posteriormente a juntada das peças ministerial 

e defensiva, tendo o assistente de acusação pugnado pela condenação do réu em 

subsequente manifestação processual, sobressai que se limitou a enaltecer o já 

ventilado na denúncia e nas alegações do Parquet, não acrescentando nenhum 

documento ou mesmo argumento, ou seja, não inovou o arcabouço processual e 

não contribuiu para a formação do convencimento do julgador.

9. Não foi demonstrado o eventual prejuízo concreto sofrido pela defesa, 

sendo inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em 

atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 212.366/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 3.4.2014, DJe 

24.4.2014)

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso especial. 

Reclamo não admitido na origem. Interposição de agravo de instrumento não 

conhecido por este Sodalício. Impossibilidade. Respeito ao sistema recursal 

previsto na Carta Magna. Não conhecimento.

1. Nos termos do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, o Superior 

Tribunal de Justiça é competente para julgar, em recurso especial, as causas 

decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais 

ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, nas hipóteses 

descritas de forma taxativa nas suas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’.

2. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte 

Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização 

da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar 

decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento 

jurídico.
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3. Em se tratando de direito penal, destinado a recuperar as mazelas sociais 

e tendo como regra a imposição de sanção privativa de liberdade, o direito de 

locomoção, sempre e sempre, estará em discussão, ainda que de forma refl exa. 

Tal argumento, entretanto, não pode mais ser utilizado para que todas as matérias 

que envolvam a persecutio criminis in judictio até a efetiva prestação jurisdicional 

sejam trazidas para dentro do habeas corpus, cujas limitações cognitivas podem 

signifi car, até mesmo, o tratamento inadequado da providência requerida.

4. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido 

por ocasião do julgamento de apelação criminal, contra o qual foi interposto 

recurso especial, que não foi admitido, depara-se com flagrante utilização 

inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.

5. Como o writ foi impetrado antes da alteração do entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, o alegado constrangimento ilegal 

será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de 

habeas corpus de ofício.

Tráfi co de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006). Alegação de nulidade das 

interceptações telefônicas realizadas. Autorização por juiz incompetente. Escutas 

deferidas no curso de inquérito policial em trâmite em outra comarca. Conversas do 

paciente monitoradas durante a realização da medida. Posterior prisão em fl agrante. 

Constrangimento ilegal inexistente.

1. Nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.296/1996, a competência para deferir a 

interceptação telefônica no curso do inquérito policial é do juiz competente para 

a ação principal.

2. Prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o qual a 

competência para autorizar a interceptação telefônica no curso das investigações 

deve ser analisada com cautela, pois pode ser que, inicialmente, o magistrado seja 

aparentemente competente e apenas no curso das investigações se verifi que a sua 

incompetência.

3. No caso dos autos, mostra-se totalmente improcedente a arguição de 

incompetência do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de São Bernardo 

do Campo/SP para autorizar a interceptação telefônica que culminou com a prisão 

em fl agrante do paciente, pois a quebra de seu sigilo telefônico foi deferida nos 

autos de inquérito policial que tramitava perante aquele Juízo, sendo certo que 

somente após o monitoramento se descobriu que as atividades dos envolvidos 

no tráfi co de entorpecentes ultrapasava os limites de São Bernardo do Campo, 

estendendo-se até a capital do Estado de São Paulo.

Interceptações telefônicas autorizadas sem inquérito policial instaurado. 

Desnecessidade. Indícios sufi cientes de autoria e materialidade delitiva. Eiva não 

caracterizada.

1. A anterior instauração de inquérito policial não é imprescindível para que 

seja permitida a interceptação telefônica, bastando que existam indícios razoáveis 

da autoria ou participação do acusado em infração penal. Precedentes.
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2. No caso em tela, da documentação que instrui a impetração, constata-se 

que apesar do monitoramento telefônico dos investigados haver sido permitido 

quando ainda não havia inquérito policial contra eles instaurado, durante as 

apurações o procedimento foi regularmente iniciado, tendo a autoridade policial, 

durante o seu transcurso, representado pela quebra do sigilo telefônico de vários 

acusados.

Interceptações telefônicas. Falta de transcrição integral das conversas 

monitoradas. Inexistência de autenticação das vozes constantes dos diálogos 

captados. Formalidades desnecessárias para a validade da prova obtida.

1. O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da 

desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das 

comunicações telefônicas, bastando que se confi ra às partes acesso aos diálogos 

interceptados. Precedentes do STJ e do STF.

2. Na hipótese em apreço, de acordo com a autoridade apontada como coatora, 

“todas as peças, inclusive a transcrição resumida das gravações interceptadas, 

vieram para os autos, antes da sentença e das alegações fi nais” (e-STJ fl . 607), 

não havendo notícias de que a defesa do paciente tenha solicitado as mídias 

contendo a íntegra dos diálogos interceptados, ou que tal pleito tenha sido 

indeferido pelo magistrado singular, o que reforça a inexistência de mácula a 

contaminar o feito.

3. Não há na Lei n. 9.296/1996 qualquer exigência no sentido de que as 

gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas a fi m de que se reconheça 

quem são as pessoas envolvidas. Ao contrário, a mencionada legislação 

estabelece, no artigo 6º, que os procedimentos de interceptação serão conduzidos 

pela autoridade policial, que poderá, nos termos do artigo 7º, “requisitar serviços 

e técnicos especializados às concessionárias de serviço público”. Precedentes.

2. Além de inexistir previsão legal para que seja realizada perícia de voz, há que 

se destacar que não há nos autos notícias de que a defesa tenha contestado ser 

o paciente um dos interlocutores dos diálogos monitorados, o que evidencia a 

inexistência de ilegalidade a ser reparada por este Sodalício.

Condenação baseada em prova emprestada colhida sem a participação do 

paciente. Inocorrência. Elemento probatório colhido por força de medida cautelar. 

Contraditório diferido. Édito repressivo motivado em outras provas produzidos nos 

autos. Conjunto probatório idôneo. Constrangimento ilegal não evidenciado.

1. No caso em apreço, apesar de a prisão em fl agrante do paciente haver se 

originado de interceptações telefônicas autorizadas no curso de inquérito policial 

em curso em outra comarca, não há dúvidas de que as transcrições das gravações 

de suas conversas foram anexadas aos autos e, portanto, disponibilizadas às 

partes para que pudessem impugná-las e sobre elas exercer o contraditório.

2. O exercício do contraditório sobre as provas obtidas em razão de 

interceptação telefônica judicialmente autorizada é diferido para a ação penal 
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porventura defl agrada, já que a sua natureza cautelar não é compatível com o 

prévio conhecimento do agente que é alvo da medida.

3. Ainda que assim não fosse, tais provas não foram as únicas utilizadas pelo 

magistrado singular para fundamentar o édito repressivo, uma vez que, como 

bem destacado pela magistrada sentenciante, “a interceptação telefônica não 

se constiui prova única, mas foi corroborada pelas demais, em especial, pela 

apreensão da droga e pela prova oral”.

3. Desse modo, garantindo-se às partes o acesso à interceptação telefônica 

obtida por empréstimo de inquérito policial em curso na comarca de São 

Bernardo, e não tendo o togado sentenciante e a Corte Estadual se fundado 

apenas em tais elementos de convicção para motivar a condenação proferida 

contra a paciente, não há que se falar em utilização de prova não sujeita ao crivo 

do contraditório.

Ausência motivação concreta e idônea para a autorização das interceptações 

telefônicas. Decisões judiciais fundamentadas. Nulidade inexistente.

1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 

5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem 

judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada 

(artigo 93, inciso IX, da Carta Magna).

2. O artigo 5º da Lei n. 9.296/1996, ao tratar da manifestação judicial sobre o 

pedido de interceptação telefônica, preceitua que “a decisão será fundamentada, 

sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que 

não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez 

comprovada a indispensabilidade do meio de prova”.

3. Dos três pronunciamentos judiciais anexados aos autos, verifica-se que 

os magistrados que permitiram as escutas telefônicas motivaram, adequada 

e suficientemente, a indispensabilidade da medida, restando integralmente 

atendidos os comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da 

Constituição Federal.

Condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos no 

inquérito policial. Não ocorrência. Édito repressivo que faz menção a provas colhidas 

na fase judicial. Eiva não verifi cada.

1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado 

no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório 

exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o 

inquérito policial, tal situação não se verifi ca na hipótese, já que as instâncias 

ordinárias apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do 

devido processo legal.

Proibição de recorrer em liberdade. Paciente que permaneceu preso durante toda 

a instrução criminal. Gravidade concreta do delito pelo qual restou condenado. 
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Reincidência. Segregação justificada e necessária. Constrangimento ilegal não 

demonstrado.

1. Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal, 

tendo o Juízo singular e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no 

cárcere, ante gravidade do crime de tráfi co pelo qual restou condenado e pela sua 

reincidência, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, 

não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status 

libertatis.

2. Habeas corpus não conhecido.

(HC 171.453/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7.2.2013, 

DJe 19.2.2013)

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interceptação telefônica. 

Tráfi co de drogas e associação para o tráfi co. Continência. Competência territorial 

relativa. Atuação em mais de uma localidade. Prevenção. Arguição no momento 

oportuno. Não ocorrência. Preclusão. Recurso desprovido.

1. Tratando-se de investigação voltada à prática de crimes permanentes - 

tráfi co de drogas e associação para o tráfi co -, caracteriza-se, em princípio, a 

continência em relação a todos os membros da suposta organização criminosa 

(CPP, artigo 77, I).

2. Se a organização criminosa atua em mais de uma localidade, a competência 

fi rma-se pela prevenção (CPP, artigo 71).

3. De toda sorte, a inobservância da regra de competência territorial gera 

nulidade meramente relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade que 

a parte possui para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

4. Pela teoria do juízo aparente, para a fixação da competência para a 

decretação da interceptação telefônica deve ser considerado o “fato suspeitado”, 

vale dizer, o objeto do inquérito policial - ainda que, num momento subsequente, 

diverso venha a ser o “fato imputado”.

5. Recurso desprovido.

(RHC 73.637/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6.9.2016, DJe 

16.9.2016)

Do Supremo Tribunal Federal colhem-se estes acórdãos:

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não conhecimento. Operação 

policial. Tráfi co internacional de drogas. Interceptação telefônica. Prorrogações 

sucessivas. Cabimento. Complexidade da investigação. Deferimento de medida 

investigativa. Posterior declinação de competência. Validade. Juízo aparente. 

Inovação argumentativa. Impossibilidade de exame. Risco de supressão de 

instância.
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1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, 

sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente 

previstos em lei.

2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação 

telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão 

do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que 

demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua.

3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa 

deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por 

motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial.

4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de 

argumento não analisado pela instância a quo.

5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente 

deferida.

(HC 120.027, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, 

Primeira Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 17.2.2016)

Habeas corpus. 2. Writ que objetiva a declaração de ilicitude de interceptações 

telefônicas determinadas com vistas a apurar possível atuação de quadrilha, 

formada por servidores e médicos peritos do INSS, vereadores do município de 

Bom Jesus do Itabapoana/RJ que, em tese, agiam em conluio para obtenção de 

vantagem indevida mediante a manipulação de procedimentos de concessão de 

benefícios previdenciários, principalmente auxílio-doença.

3. Controvérsia sobre a possibilidade de a Constituição estadual do Rio de 

Janeiro (art. 161, IV, d, ‘3’) estabelecer regra de competência da Justiça Federal 

quando fi xa foro por prerrogativa de função.

4. À época dos fatos, o tema relativo à prerrogativa de foro dos vereadores do 

município do Rio de Janeiro era bastante controvertido, mormente porque, em 

28.5.2007, o TJ/RJ havia declarado sua inconstitucionalidade.

5. Embora o acórdão proferido pelo Pleno da Corte estadual na Arguição de 

Inconstitucionalidade n. 01/06 não tenha efi cácia erga omnes, certamente servia 

de paradigma para seus membros e juízes de primeira instância. Dentro desse 

contexto, não é razoável a anulação de provas determinadas pelo Juízo Federal de 

primeira instância.

6. Julgamento da Ação Penal n. 2008.02.01.010216-0 pelo TRF da 2ª Região, no 

qual se entendeu que a competência para processar e julgar vereador seria de juiz 

federal, tendo em vista que a Justiça Federal é subordinada à Constituição Federal 

(art. 109) e não às constituições estaduais.

7. Quanto à celeuma acerca da determinação da quebra de sigilo pelo Juízo 

Federal de Itaperuna/RJ, que foi posteriormente declarado incompetente em razão 
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de ter sido identificada atuação de organização criminosa (art. 1º da Resolução 

Conjunta n. 5/2006 do TRF da 2ª Região), há de se aplicar a teoria do juízo aparente 

(STF, HC 81.260/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.4.2002).

8. Ordem denegada, cassando a liminar deferida.

(HC 110.496/RJ; Relator(a): Min. Gilmar Mendes; julgamento: 9.4.2013 Órgão 

Julgador: Segunda Turma; publicação: DJe-238 divulg 3.12.2013 public 4.12.2013)

I. Prisão preventiva: alegação de incompetência do juiz: superação. A questão 

de competência do Juiz que decretou a prisão preventiva fi cou superada com 

nova decisão que a manteve, proferida pelo mesmo Juiz, quando já investido de 

jurisdição sobre o caso, por ato cuja validade não se discute.

II. Quadrilha: denúncia idônea. 1. O crime de quadrilha se consuma, em relação 

aos fundadores, no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontades 

entre mais de três pessoas, e, quanto àqueles que venham posteriormente a 

integrar-se ao bando já formado, no adesão de cada qual; crime formal, nem 

depende , a formação consumada de quadrilha, da realização ulterior de qualquer 

delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas, nem, 

conseqüentemente, a imputação do crime coletivo a cada um dos partícipes da 

organização reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na comissão 

de algum dos crimes-fi m da associação. 2. Segue-se que à aptidão da denúncia 

por quadrilha bastará, a rigor, a afi rmativa de o denunciado se ter associado à 

organização formada de mais de três elementos e destinada à prática ulterior 

de crimes; para que se repute idônea a imputação a alguém da participação no 

bando não é necessário, pois, que se lhe irrogue a cooperação na prática dos 

delitos a que se destine a associação, aos quais se refi ra a denúncia, a título de 

evidências da sua formação anteriormente consumada.

III. Denúncia: inépcia: imputação dos crimes de roubo e receptação, despida 

de qualquer elemento concreto de individuação dos fatos que os constituiriam.

IV. Interceptação telefônica: exigência de autorização do “juiz competente 

da ação principal” (L. n. 9.296/1996, art. 1º): inteligência. 1. Se se cuida de obter 

a autorização para a interceptação telefônica no curso de processo penal, não 

suscita dúvidas a regra de competência do art. 1º da L. n. 9.296/1996: só ao juiz da 

ação penal condenatória - e que dirige toda a instrução -, caberá deferir a medida 

cautelar incidente. 2. Quando, no entanto, a interceptação telefônica constituir 

medida cautelar preventiva, ainda no curso das investigações criminais , a mesma 

norma de competência há de ser entendida e aplicada com temperamentos, 

para não resultar em absurdos patentes: aí, o ponto de partida à determinação 

da competência para a ordem judicial de interceptação - não podendo ser o fato 

imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará -, haverá de ser o fato 

suspeitado, objeto dos procedimentos investigatórios em curso. 3. Não induz à 

ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha 

de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações 
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policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado 

incompetente, à vista do andamento delas.

(HC 81.260/ES; Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence; julgamento: 14.11.2001 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJ 19.4.2002 pp-00048; Ement vol-

02065-03 pp-00570)

No que tange à alegação de nulidade pela ausência de manifestação prévia 

do Ministério Público das medidas cautelares de quebra de sigilo e de busca e 

apreensão, goza também de desdita essa tese defensiva.

Principio por abrir um parêntese para aclarar o pontuado pelo magistrado 

federal (fl . 6.124), embora a oitiva ministerial antes da prisão cautelar não seja 

integrante do objeto da insurgência defensiva.

Não se olvida do que externei no HC n. 270.305/AC, impetrado em prol 

de corréu, no qual a prisão preventiva daquele específi co acusado, decretada pela 

Justiça Estadual, foi substituída por medidas cautelares diversas, previstas no 

artigo 319 do Código de Processo Penal, verbis:

(...)

Chama igualmente a atenção o fato de o Ministério Público Estadual não ter 

sido ouvido a propósito da representação policial pela decretação da prisão, na 

condição de fi scal da Lei, não tendo tal fato passado despercebido do Parquet, 

quando chamado a se pronunciar acerca dos pedidos de prisão especial. Da 

mesma forma, o órgão acusatório não encontrou condições de opinar quanto aos 

pedidos de liberdade provisória, diante da ausência de documentos nos autos, 

sendo que até a data da distribuição deste writ sequer a defesa teria tido acesso 

ao inquérito policial. O que se tem como certo, diante da manifestação de fl . 639, 

é que até o dia 11 de maio último (isto é, o dia seguinte à prisão dos envolvidos), 

o Ministério Público não havia tomado ciência da decisão prolatada em 3 de maio 

pela digna autoridade apontada como coatora.

(...)

Contudo, o momento fático-processual aqui em exame é outro. Explico-

me.

Naquela ocasião, o Ministério Público Estadual ainda não possuía o 

conhecimento pleno dos autos e das decisões decretadas, o que não restou por 

mim desapercebido.

Entretanto, agora, após a redistribuição dos autos à Justiça Federal, apura-

se que tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal lograram o 

devido esmiuçar dos autos, restando por solvida a pendenga acerca do contexto 
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processual da segregação provisória, sem se descurar que na Reclamação n. 

15.818/AC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal 

revogou as prisões preventivas, impondo medidas cautelares outras. Fecho, 

assim, o parêntese.

De acordo com o regramento normativo vigente, as medidas tanto de 

quebra de sigilo quanto de busca e apreensão podem ser decretadas de ofício 

pelo juiz, não constituindo, assim, pecha a ausência de anterior oitiva do órgão 

acusatório sobre as diligências. Vejamos como dispõe a Lei n. 9.296/1996, em 

seu artigo 3º, verbis:

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada 

pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na 

instrução processual penal.

Não destoa dessa possibilidade a lei processual repressiva:

Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de 

qualquer das partes.

Ademais, saliente-se que, depois de conhecer o teor do decidido e o obtido 

com as medidas cautelares, o Parquet não se posicionou contrariamente aos atos 

processuais adotados.

De fato, o órgão ministerial não arrostou as decisões adotadas, o que 

leva à conclusão de que, embora, num primeiro momento, não restou ouvida, 

a instituição entendeu que as diligências se justifi cavam e foram realizadas de 

modo regular, sobressaindo a sua anuência posterior.

A propósito, confi ram-se os seguintes precedentes desta Casa de Justiça:

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso ordinário. 

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

conhecimento.

1. A Primeira Turma do 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 deve ser adotado por este Superior 

Tribunal de Justiça, a fi m de que seja restabelecida a organicidade da prestação 

jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção.
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2. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento 

jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se 

analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício.

Estelionato contra a previdência social e corrupção ativa. Interceptações 

telefônicas. Autorizações judiciais motivadas. Garantias constitucionais preservadas. 

Eivas não caracterizadas.

1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 

5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem 

judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada 

(artigo 93, inciso IX, da Carta Magna).

2. Da análise do teor das decisões judiciais anexadas aos autos, verifi ca-se 

que os magistrados que permitiram a quebra do sigilo telefônico, bem como a 

continuidade da medida e a inclusão de novos terminais, motivaram, adequada 

e sufi cientemente, sempre com base nas conversas anteriormente monitoradas, 

a indispensabilidade da medida, restando integralmente atendidos os comandos 

do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

3. A excepcionalidade do deferimento da interceptação foi justificada em 

razão de os meios de prova até então utilizados, tais como análise de documentos 

obtidos em outros procedimentos investigativos e em auditorias realizadas pelo 

próprio INSS, não haverem possibilitado a identifi cação de todos os responsáveis 

pelos ilícitos em apuração, bem como a forma como os crimes estariam sendo 

praticados.

4. É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso 

II, da Lei n. 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos 

alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida 

invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se 

tornar absolutamente inviável.

5. Os relatórios policiais que embasaram os requerimentos e as decisões que 

permitiram as interceptações continham indícios suficientes de autoria e de 

materialidade que permitiram o deferimento da medida.

6. A ausência de manifestação do Ministério Público antes do deferimento 

de 2 (duas) das interceptações telefônicas realizadas não é capaz de macular a 

medida, primeiro porque não há qualquer previsão na Lei n. 9.296/1996 no sentido 

de ser obrigatório o parecer ministerial antes de ser proferida decisão nos autos, e 

segundo porque o Parquet se pronunciou favoravelmente ao pedido em diversas 

oportunidades, jamais tendo questionado a validade ou se insurgido contra as 

anteriores autorizações judiciais, o que demonstra a sua concordância com as 

quebras de sigilo telefônico efetivadas.

Busca e apreensão na empresa do paciente sem prévia autorização judicial. 

Matéria não apreciada pela Corte de origem na decisão combatida. Supressão de 

instância.
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1. Inviável a apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob 

pena de atuar em indevida supressão de instância, da alegada busca e apreensão 

na empresa do paciente sem prévia autorização judicial, tendo em vista que tal 

questão não foi analisada pelo Tribunal de origem na decisão objurgada.

2. Habeas corpus não conhecido.

(HC 254.976/RN, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

23.10.2014, DJe 31.10.2014)

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo. Tráfi co de de drogas (1) Prestígio 

ao emprego do recurso previsto no art. 105, II, ‘a’, CF. Conhecimento do writ. 

Impossibilidade. Ilegalidade flagrante: não ocorrência. (2) Interceptação 

telefônica. Resolução 59 do CNJ. Não cumprimento. Atendimento dos preceitos 

da Lei n. 9.296/1996. Nulidade. Não ocorrência. (3) Busca e apreensão. (a) Prévia 

manifestação do Ministério Público. Não ocorrência. Ilegalidade. Ausência. 

Não insurgêngica do Parquet. (b) Mandado assinado pelo chefe do cartório. 

Irregularidade sanada. Mandado ratifi cado pela magistrada. Constrangimento. 

Não ocorrência. (c) Testemunhas no auto de apreensão. Policiais. Ilegalidade. 

Ausência.

1. Tendo em vista a necessidade de racionalização do emprego do habeas 

corpus, o Supremo Tribunal Federal fi rmou compreensão tendente a prestigiar 

a utilização do recurso ordinário constitucional, resguardando-se o emprego 

do writ para os casos de competência originária, prevista no art. 105, I, c, da 

Constituição Federal.

2. O não atendimento das recomendações constantes da Resolução 59 do CNJ 

constitui irregularidade que não conduz ao reconhecimento de nulidade, uma 

vez atendidos os comandos da Lei n. 9.296/1996.

3. Não há vicio na determinação de busca e apreensão sem a prévia oitiva do 

Ministério Público, não só porque a medida pode ser decretada de ofi cio, mas também 

quando o Parquet, tomando ciência da diligência, não aponta qualquer eiva em seu 

deferimento/execução.

Igualmente, embora constitua irregularidade, não desponta invalidade na 

expedição, pelo diretor do cartório, de mandado de busca, porque lastreado 

em hígida decisão judicial, tendo a magistrada ratificado tal mandado. Da 

mesma forma, não se vislumbra nulidade na diligência de busca em que policiais 

comparecem no auto como testemunhas.

4. Ordem não conhecida.

(HC 141.542/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 9.10.2012, DJe 

17.10.2012)

Dessarte, é inviável divisar patente ilegalidade hábil a ensejar a 

extraordinária cognição do habeas corpus.
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Ante o exposto, não conheço do writ.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Sr. Presidente, após análise cuidadosa 

dos autos, acompanho a eminente Relatora. Nada tenho a acrescentar às razões 

contidas em seu voto.

HABEAS CORPUS N. 369.774-RS (2016/0232298-0)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

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

Paciente: Eberton Silva da Rosa

EMENTA

Habeas corpus. Execução penal. Subsequente progressão de 

regime. Marco inicial. Data em que o reeducando preencheu os 

requisitos do art. 112 da LEP. Alteração do entendimento da Sexta 

Turma. Adequação à jurisprudência do STF e da Quinta Turma. 

Ordem concedida de ofício.

1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte 

Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal e da Quinta Turma de modo a fi xar, como data-base para 

subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando 

preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não 

aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício.

2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal, a 

decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime 
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- reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo 

da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora 

se espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência 

jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora meses para ser 

implementada.

3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o 

período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário 

analisava seu requerimento de progressão.

4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, 

para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma, prosseguindo no julgamento após o 

voto-vista da Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura não conhecendo do 

habeas corpus, e do voto do Sr. Ministro Nefi  Cordeiro, não conhecendo do habeas 

corpus, concedendo, contudo, ordem de ofício, sendo acompanhado pelos Srs. 

Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, 

não conhecer do habeas corpus, concedendo, contudo, por maioria, ordem de 

ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencida, neste ponto, a Sra. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura. Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro, Maria Th ereza de Assis Moura e Sebastião Reis 

Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator quanto ao não conhecimento do 

habeas corpus. Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e 

Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator quanto à concessão 

da ordem de ofício.

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

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 7.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Eberton Silva da Rosa estaria 

sofrendo coação ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão 
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proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Agravo em 

Execução n. 0010022-54.2016.8.21.7000, assim ementado:

Execução. Progressão de regime. Nova data-base a partir da data da decisão 

concessiva do benefício. (Progressão).

A questão a respeito da nova data-base para a progressão de regime prisional 

já estava pacifi cada. Tanto o Primeiro Grupo Criminal quanto o Superior Tribunal 

de Justiça fi rmaram o entendimento que a data a ser contada para efeitos de uma 

próxima progressão de regime será aquela da decisão concessiva do benefício citado 

(progressão). Decisão: Agravo ministerial provido, por maioria.

Neste writ, a Defensoria Pública argumenta que “a data para fi ns de 

progressão deve retroagir para o dia da implementação do requisito, vez que 

ao transcorrer do lapso temporal entre o direito e sua concessão o apenado já 

aguarda em regime mais gravoso ao que faria jus, passando a ser ainda mais 

prejudicado se o cálculo de sua nova concessão tomasse a decisão concessória e 

não a efetiva implementação” (fl . 3).

Requer a cassação do acórdão.

Indeferida a liminar (fl s. 92-93), os autos foram enviados ao Ministério 

Público Federal que opinou pela concessão da ordem (fl s. 101-103).

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator): O Superior Tribunal 

de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não 

admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso 

próprio, tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista 

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

do(a) paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

Sob tais premissas, constato a ocorrência de fl agrante ilegalidade que reclama 

a concessão ex offi  cio da ordem.

A controvérsia do habeas corpus cinge-se à data-base para fins de 

subsequente progressão de regime e foi assim dirimida no acórdão recorrido:

[...]

A questão a respeito da nova data-base para a progressão de regime prisional 

já estava pacifi cada. Tanto o Primeiro Grupo Criminal quanto o Superior Tribunal 
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de Justiça fi rmaram o entendimento que a data a ser contada para efeitos de uma 

próxima progressão de regime será aquela da decisão concessiva do benefício 

citado (progressão). Decisão: Agravo ministerial provido, por maioria (fl . 49).

Deveras, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior 

Tribunal eram fi rmes em assinalar que o termo inicial para obtenção de nova 

progressão pelo apenado era a data do seu efetivo ingresso no regime anterior e 

não a data da decisão judicial concessiva do benefício ou aquela em que houve o 

preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP.

Confi ra-se, nesse sentido, precedentes da Sexta Turma:

[...]

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o fi rme entendimento de que, para 

fins de nova progressão, deve ser considerada a data em que o condenado 

efetivamente ingressou no regime anterior, e não aquela em que teria sido 

cumprido o requisito objetivo para a obtenção do benefício.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 359.027/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 

30.6.2016).

[...]

1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o 

marco inicial para a progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime 

anterior, sendo vedada a retroação à data da suposta implementação do requisito 

objetivo, sob pena de progressão per saltum (Súmula 491/STJ). 2. Agravo interno 

improvido.

(AgInt no REsp n. 1.581.688/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., 

DJe 13.6.2016).

[...]

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

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

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

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

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

DJe 28.5.2014)”.

(AgRg no REsp 1.437.392/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 

em 10.2.2015, DJe 20.2.2015).
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2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 304.209/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 6ª T., DJe 11.12.2015).

No entanto, consoante destaque do Subprocurador-Geral da República 

Luciano Mariz Maia, a Quinta Turma, recentemente, modifi cou o entendimento 

sobre o tema e, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, 

passou a considerar como data-base para concessão de nova progressão aquela em que 

o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da LEP. Confi ra-se:

Execução penal. Agravo regimental no recurso especial. Progressão de regime. 

Marco inicial. Data da efetiva do preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP. 

Precedente do STF. Agravo provido.

1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior, para 

adequar-se ao posicionamento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 

115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 

26.2.2016, no sentido de que a data inicial para a progressão de regime deve ser 

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

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

2. Aplica-se à progressão de regime, por analogia, o regramento da LEP sobre a 

regressão de regime em caso de falta grave (art. 118), que estabelece como data-

base a prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a infração.

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

adequada, de modo a evitar que a inércia estatal cause prejuízo ao condenado.

4. Agravo regimental a que se dá provimento.

(AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 24.8.2016).

De fato, consoante o posicionamento recentemente exarado pelo Supremo 

Tribunal Federal:

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

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

falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado 

em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo 

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

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

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

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

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

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

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



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 845-952, janeiro/março 2017 891

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

concedida.

(HC n. 115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 26.2.2016).

À vista do claro confronto do acórdão recorrido com os últimos julgamentos 

deste Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal e, em atendimento aos 

princípios da segurança jurídica e ao dever de estabilidade da jurisprudência, 

objetivo a ser sempre alcançado por esta Corte de Precedentes, voltada à 

interpretação das leis federais e à uniformização de sua aplicação pelos tribunais 

do país, penso que o posicionamento da Sexta Turma também deve ser revisto.

Em verdade,

[...] a força vinculante do precedente não impede que uma determinada tese 

dominante, antes sedimentada, possa ser superada, passando-se a um novo 

processo de ‘normatização pretoriana’. A mutação progressiva de paradigmas de 

interpretação de um determinado episódio da vida, dotado de relevância jurídica, 

sempre veio imposto pela historicidade da realidade social, constituindo mesmo 

uma exigência de justiça...’ (CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como 

fonte do direito, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 180)

Na espécie, o paciente foi progredido do regime fechado ao regime 

semiaberto, por decisão exarada em 2.10.2015. Na decisão, o Juízo das 

Execuções estabeleceu como data-base para nova progressão o dia em que o 

reeducando implementou os requisitos do art. 112 da LEP, qual seja, 2.5.2015. 

O Tribunal de origem, em 23.3.2016, reformou a decisão de primeira instância 

para estabelecer, como data-base dos cálculos penais, aquela em que foi prolatada 

a decisão que concedeu a progressão de regime ao reeducando.

A defesa não pleiteia, neste habeas corpus, a progressão per saltum, tida por 

inadmissível, consoante a Súmula n. 491 do STJ. O paciente cumpria a pena no 

regime fechado, foi progredido ao regime semiaberto e não se insurgiu contra 

o sistema progressivo da execução penal, somente requer lhe seja concedido o 

benefício com efeitos a partir da época em que teria preenchido os requisitos 

legais.

Não vejo óbice em estabelecer o mesmo paralelo traçado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pela Quinta Turma.

Esta Corte Superior, em casos de punição disciplinar, determina que a 

data-base para nova progressão de regime será contada a partir do dia da falta 

grave, e não do dia em que for publicada decisão que a reconhece judicialmente. 
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Na situação de progressão de regime, a regra deverá ser a mesma, para que a 

data do cumprimento dos requisitos do art. 112 da LEP seja o marco inicial da 

contagem do próximo benefício.

Penso que o sistema progressivo da execução penal não pode ser erigido 

em detrimento do apenado em casos específi cos de mora judiciária. Observo 

que, em situções de falta de vaga em estabelecimento penal adequado, consoante 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 641.320/RS (RE n. 641.320, 

Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29.7.2016) admite-

se, excepcionalmente, que o apenado seja transferido do regime fechado 

diretamente para o aberto, sem que obtenha o devido período aquisitivo para o 

regime carcerário menos gravoso.

Ante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a alteração do 

entendimento da Quinta Turma, cabe a esta Sexta Turma, no plano 

infraconstitucional, conferir idêntico tratamento a todos os casos semelhantes, 

trazendo segurança na interpretação da LEP, máxime porque não se pode admitir 

como isonômica, por ocasião da concretização da função jurisdicional, a postura 

de órgãos judicantes do Estado que, diante da mesma situação, chegam a 

resultados distintos.

A teor de julgados do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Juízo das 

Execuções, que defere a progressão de regime, é meramente declaratória, e não 

constitutiva. Primeiramente o reeducando preenche os requisitos objetivo e 

subjetivo e, depois, pronunciamento judicial reconhece seu direito ao benefício. 

Embora a análise célere do pedido seja o ideal (law on the books, mundo do 

dever-ser), é cediço que a providência jurisdicional não ocorre dessa forma e, por 

vezes, pode demorar meses ou anos para ser implementada.

Também não se pode perder de vista projeto para atualização da Lei 

de Execução Penal, sob debate no Congresso Nacional, por meio do PLS n. 

513/2013, que propõe a automatização dos benefícios na execução penal, para 

que as progressões aconteçam de forma automática, sem prévia deliberação 

judicial, exigível apenas para negá-las. Confi ra-se as propostas de alteração, in 

verbis:

Art. 107, § 3º: “O juiz da execução penal será informado com antecedência de 

30 dias da data de soltura do apenado e das datas de progressão e livramento. Se 

até esta data não houve manifestação a liberação do preso ou condenado se dará 

automaticamente”.
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Art. 112. A pena privativa de liberdade será executava em forma progressiva, 

com a transferência automática para regime menos rigoroso, quando o preso 

houver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior, exceto se constatado 

mau comportamento carcerário, lançado pelo diretos do estabelecimento no 

registro eletrônico de controle de penas e medidas de segurança, caso em que a 

progressão fi cará condicionada ao julgamento do incidente [...]

Por tais motivos, o período de permanência no regime mais gravoso, 

por mora do Judiciário em analisar requerimento de progressão ao modo 

intermediário de cumprimento da pena, deverá ser considerado para o cálculo 

de futuro benefício, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade do apenado, 

como pessoa humana (art. 1º, III, CF) e prejuízo ao seu direito de locomoção.

Entendo, assim, que o entendimento da Sexta Turma deve alinhar-se à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para estabelecer, como marco para a 

subsequente progressão, a data em que o reeducando preencheu os requisitos legais do 

art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, 

deferiu o benefício ou aquela em que o apenado, efetivamente, foi inserido no regime 

carcerário, sob pena de constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção.

À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. Mas, ao analisar o seu teor, 

constato a existência de patente ilegalidade e concedo a ordem de ofício, para cassar o 

acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Pedi vista dos autos 

para melhor examinar as questões acerca do pleito defensivo de retroação da 

data-base para fi ns de progressão de regime carcerário, coincidindo com o dia 

da implementação dos requisitos para a benesse e não com a data da decisão 

deferitória do juiz sobre a progressão.

O ínclito relator, Ministro Rogerio Schietti, concedeu a ordem, de ofício, a 

fi m de restabelecer a decisão do juízo das execuções. O feito foi assim relatado:

Eberton Silva da Rosa estaria sofrendo coação ilegal no seu direito de 

locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul no Agravo em Execução n. 0010022-54.2016.8.21.7000, 

assim ementado:

Execução. Progressão de regime. Nova data-base a partir da data da decisão 

concessiva do benefício. (Progressão).
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A questão a respeito da nova data-base para a progressão de regime prisional 

já estava pacifi cada. Tanto o Primeiro Grupo Criminal quanto o Superior Tribunal 

de Justiça fi rmaram o entendimento que a data a ser contada para efeitos de uma 

próxima progressão de regime será aquela da decisão concessiva do benefício 

citado (progressão).

Decisão: Agravo ministerial provido, por maioria.

Neste writ, a Defensoria Pública argumenta que “a data para fi ns de progressão 

deve retroagir para o dia da implementação do requisito, vez que ao transcorrer 

do lapso temporal entre o direito e sua concessão o apenado já aguarda em 

regime mais gravoso ao que faria jus, passando a ser ainda mais prejudicado se 

o cálculo de sua nova concessão tomasse a decisão concessória e não a efetiva 

implementação” (fl . 3).

Requer a cassação do acórdão.

Indeferida a liminar (fl s. 92-93), os autos foram enviados ao Ministério Público 

Federal que opinou pela concessão da ordem (fl s. 101-103).

E estes foram os fundamentos do voto proferido:

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

Tribunal Federal, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em 

substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, ressalvadas as 

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

em prejuízo da liberdade do(a) paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da 

ordem de habeas corpus.

Sob tais premissas, constato a ocorrência de fl agrante ilegalidade que reclama a 

concessão ex offi  cio da ordem.

A controvérsia do habeas corpus cinge-se à data-base para fi ns de subsequente 

progressão de regime e foi assim dirimida no acórdão recorrido:

[...]

A questão a respeito da nova data-base para a progressão de regime prisional 

já estava pacifi cada. Tanto o Primeiro Grupo Criminal quanto o Superior Tribunal 

de Justiça fi rmaram o entendimento que a data a ser contada para efeitos de uma 

próxima progressão de regime será aquela da decisão concessiva do benefício 

citado (progressão).

Decisão: Agravo ministerial provido, por maioria (fl . 49).

Deveras, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior 

Tribunal eram fi rmes em assinalar que o termo inicial para obtenção de nova 

progressão pelo apenado era a data do seu efetivo ingresso no regime anterior e 

não a data da decisão judicial concessiva do benefício ou aquela em que houve o 

preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP.
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Confi ra-se, nesse sentido, precedentes da Sexta Turma:

[...]

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o fi rme entendimento de que, para 

fins de nova progressão, deve ser considerada a data em que o condenado 

efetivamente ingressou no regime anterior, e não aquela em que teria sido 

cumprido o requisito objetivo para a obtenção do benefício.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 359.027/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 

30.6.2016).

[...]

1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o 

marco inicial para a progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime 

anterior, sendo vedada a retroação à data da suposta implementação do requisito 

objetivo, sob pena de progressão per saltum (Súmula 491/STJ).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.581.688/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., 

DJe 13.6.2016).

[...]

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

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

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

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

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

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

Turma, julgado em 10.2.2015, DJe 20.2.2015).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 304.209/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 6ª T., DJe 11.12.2015).

No entanto, consoante destaque do Subprocurador-Geral da República 

Luciano Mariz Maia, a Quinta Turma, recentemente, modifi cou o entendimento 

sobre o tema e, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, 

passou a considerar como data-base para concessão de nova progressão aquela em 

que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da LEP. Confi ra-se:

Execução penal. Agravo regimental no recurso especial. Progressão de regime. 

Marco inicial. Data da efetiva do preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP. 

Precedente do STF. Agravo provido.
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1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior, para 

adequar-se ao posicionamento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 

115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 

26.2.2016, no sentido de que a data inicial para a progressão de regime deve ser 

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

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

2. Aplica-se à progressão de regime, por analogia, o regramento da LEP sobre a 

regressão de regime em caso de falta grave (art. 118), que estabelece como data-

base a prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a infração.

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

adequada, de modo a evitar que a inércia estatal cause prejuízo ao condenado.

4. Agravo regimental a que se dá provimento.

(AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 24.8.2016).

De fato, consoante o posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal:

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

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

falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado 

em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo 

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

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

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

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

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

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

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

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

concedida.

(HC n. 115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 26.2.2016).

À vista do claro confronto do acórdão recorrido com os últimos julgamentos 

deste Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal e, em atendimento aos 

princípios da segurança jurídica e ao dever de estabilidade da jurisprudência, 

objetivo a ser sempre alcançado por esta Corte de Precedentes, voltada à 

interpretação das leis federais e à uniformização de sua aplicação pelos tribunais 

do país, penso que o posicionamento da Sexta Turma também deve ser revisto.

Em verdade, [...] a força vinculante do precedente não impede que uma 

determinada tese dominante, antes sedimentada, possa ser superada, passando-

se a um novo processo de ‘normatização pretoriana’. A mutação progressiva de 

paradigmas de interpretação de um determinado episódio da vida, dotado de 

relevância jurídica, sempre veio imposto pela historicidade da realidade social, 
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constituindo mesmo uma exigência de justiça...’ (CRUZ E TUCCI, José Rogério. 

Precedente judicial como fonte do direito, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 

180)

Na espécie, o paciente foi progredido ao regime semiaberto, por decisão 

exarada em 2.10.2015. Na decisão, o Juízo das Execuções estabeleceu como 

data-base para nova progressão o dia em que o reeducando implementou os 

requisitos do art. 112 da LEP, qual seja, 2.5.2015. O Tribunal de origem reformou 

a decisão de primeira instância para estabelecer, como data-base dos cálculos 

penais, aquela em que foi prolatada a decisão que concedeu a progressão de 

regime ao reeducando.

A defesa não pleiteia, neste habeas corpus, a progressão per saltum, ou seja, 

do regime fechado para o aberto. Requer que o lapso exigível para a progressão 

ao regime aberto seja contado a partir da data em que o reeducando cumpriu os 

requisitos legais, pois não pode ser prejudicado apenas porque o Poder Judiciário 

levou meses para deferir o benefício, período em que, inclusive, permaneceu no 

regime mais gravoso.

Não vejo óbice em estabelecer o mesmo paralelo traçado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pela Quinta Turma.

Esta Corte Superior, em casos de punição disciplinar, determina que a data-

base para nova progressão de regime será contada a partir do dia da falta grave, 

e não do dia em que for publicada decisão que a reconhece judicialmente. Na 

situação de progressão de regime, a regra deverá ser a mesma, para que a data do 

cumprimento dos requisitos do art. 112 da LEP seja o marco inicial da contagem 

do próximo benefício.

Ante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a alteração 

do entendimento da Quinta Turma, cabe a esta Sexta Turma, no plano 

infraconstitucional, conferir idêntico tratamento a todos os casos semelhantes, 

trazendo segurança na interpretação da LEP, máxime porque não se pode admitir 

como isonômica, por ocasião da concretização da função jurisdicional, a postura 

de órgãos judicantes do Estado que, diante da mesma situação, chegam a 

resultados distintos.

A teor de julgados do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Juízo das 

Execuções, que defere a progressão de regime, é meramente declaratória, e não 

constitutiva. Primeiramente o reeducando preenche os requisitos objetivo e 

subjetivo e, depois, pronunciamento judicial reconhece seu direito ao benefício. 

Embora a análise célere do pedido seja o ideal (law on the books, mundo do dever-

ser), é cediço que a providência jurisdicional não ocorre dessa forma e, por vezes, 

pode demorar meses ou anos para ser implementada.

Também não se pode perder de vista projeto para atualização da Lei de 

Execução Penal, sob debate no Congresso Nacional, por meio do PLS n. 513/2013, 

que propõe a automatização dos benefícios na execução penal, para que as 
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progressões aconteçam de forma automática, sem prévia deliberação judicial, 

exigível apenas para negá-las. Confi ra-se as propostas de alteração, in verbis:

Art. 107, § 3º: “O juiz da execução penal será informado com antecedência de 30 

dias da data de soltura do apenado e das datas de progressão e livramento. Se até 

esta data não houve manifestação a liberação do preso ou condenado se dará 

automaticamente”.

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

com a transferência automática para regime menos rigoroso, quando o preso 

houver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior, exceto se constatado 

mau comportamento carcerário, lançado pelo diretos do estabelecimento no 

registro eletrônico de controle de penas e medidas de segurança, caso em que a 

progressão fi cará condicionada ao julgamento do incidente

[...]

Por fi m, o período em que o apenado permaneceu cumprindo pena no regime 

mais gravoso, enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão, 

deverá ser considerado para o cálculo de futuro benefício, sob pena de prejuízo 

ao seu direito de locomoção.

Entendo, assim, que o entendimento da Sexta Turma deve alinhar-se à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para estabelecer, como marco para 

a subsequente progressão, a data em que o reeducando preencheu os requisitos 

legais do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão 

declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o apenado, efetivamente, foi 

inserido no regime carcerário, sob pena de constrangimento ilegal ao seu direito 

de locomoção.

À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. Mas, ao analisar o seu teor, 

constato a existência de patente ilegalidade e concedo a ordem de ofício, para cassar 

o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções.

Exponho, então, as minhas considerações sobre a matéria.

A bem da sistemática jurídica vigente, o desconto da sanção imposta 

ocorre de maneira individualizada, respeitando o binômio lapso temporal-mérito 

do apenado.

Assim, para que o sistema progressivo cumpra a sua missão de ministrar 

a liberdade gradativamente, é imperioso que o condenado demonstre, a cada 

etapa, capacidade de retorno ao convívio social.

Nesta toada, tem-se o seguinte comando da Lei de Execução Penal:

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

com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo 
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juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 

anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Observa-se que a citada norma adotou o sistema progressivo para o 

cumprimento da pena, sendo imprescindível que o apenado cumpra, 

efetivamente, o requisito temporal de, no mínimo, 1/6 (um sexto) no regime em 

que se encontra para intentar a progressão para o posterior.

De fato, a mens legis da Lei de Execução Penal consiste na gradativa 

verifi cação da aptidão do sentenciado em voltar ao convívio social, obstado com 

a robustez processual da sentença condenatória, decorrente do injusto praticado.

A compreensão pelo condenado da magnitude do gravame da prática 

delitiva decorre da punição imposta pelo fato delitivo e da sua progressiva 

ressocialização, a possibilitar o aprendizado paulatino de como se portar em 

sociedade.

Para tanto, evidencia-se que as regras impostas por regime carcerário na 

execução criminal são abrandadas conforme o apenado cumpre sua reprimenda 

adequadamente, sem maiores intercorrências, a demonstrar fazer jus ao regime 

com menor vigilância estatal.

Nessa toada, é de ver que o marco inicial para a progressão de regime é a 

data do efetivo ingresso no regime anterior, sendo vedada a retroação à data da 

suposta implementação do requisito objetivo.

Com efeito, desvirtuar-se-ia o sistema execucional criminal brasileiro 

entendimento diverso. Inferir data retrógada para que o sentenciado alcance a 

progressão de regime não atende ao fi m mor do regramento, visto que sequer 

se obtém devidamente a conduta do apenado no regime dotado de menor 

vigilância.

E, a despeito de posicionamento contrário, entendo que considerar marco 

estranho ao efetivo ingresso no regime recai sim em progressão per saltum, pois 

confi gurar-se-ia em uma forma de o condenado lograr em tempo recorde sua 

inserção no regime menos gravoso, sem o cumprimento do lapso temporal 

previsto em lei.

A progressão per saltum, inclusive, é tida por inadmissível, consoante o 

Verbete Sumular n. 491 desta Corte Superior de Justiça:

É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.
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A vedação desse enunciado - emanado em consonância com o sistema 

jurídico vigente - abrange não apenas a transferência de um sentenciado que 

está no regime fechado diretamente para o regime aberto, mas também aquele 

que não obtém o devido período aquisitivo para o regime carcerário menos 

gravoso, visto que, do mesmo modo, dispondo de idêntico exercício lógico, 

considerar-se-ia tão somente a somatória inferida do tempo de cumprimento 

de pena.

Elucidativo trazer trechos de alguns dos precedentes que originaram a 

citada Súmula, verbis:

(...)

No presente writ, o impetrante alega que o paciente obteve a progressão para 

o regime semiaberto em 28.7.2009, decisão esta que reconheceu que o benefício 

era devido desde 27.9.2006. Desse modo, alega que o paciente já faria jus a nova 

progressão. Pugna pelo restabelecimento da decisão singular.

Passo à análise da irresignação.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior perfi lhou o entendimento de 

que não se admite a denominada progressão de regime per saltum, lastreando-

se no art. 112 da Lei Execução Penal, o qual estabelece que o sentenciado deve 

cumprir o requisito temporal de 1/6 da pena imposta no regime em que se 

encontra e, posteriormente, progredir para o regime subseqüente.

Na situação presente, o magistrado singular deferiu a progressão para o 

regime semiaberto retroativamente, reconhecendo, em 2009, a progressão a 

partir de 2006. Em seguida, antes mesmo da transferência do paciente para o 

regime intermediário, concedeu a progressão para o regime aberto, iniciando a 

contagem do lapso em 2006.

Observe-se que não se trata de hipótese em que o paciente cumpre em regime 

fechado todo o lapso relativo ao regime semiaberto e, após isso, obtém o direito a 

nova progressão. No caso dos autos, havia sido recém deferida a progressão para 

o regime semiaberto, sendo indevido o conteúdo da referida decisão que aplicou a 

progressão retroativamente. Ou seja, o paciente foi progredido no ano de 2009, em 

um intervalo de alguns meses, do fechado para o semiaberto e, em seguida, para o 

aberto.

É de se notar, ainda, que a segunda decisão foi proferida antes mesmo do 

cumprimento da primeira, de modo que o paciente foi transferido diretamente 

do regime fechado para o aberto. Trata-se, efetivamente, de progressão per 

saltum. Em que pese o paciente ter permanecido mais de 1/6 do quantum da 

sanção corporal em regime fechado, faz-se mister reconhecer a necessidade do 
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desconto de novo lapso temporal, ou seja, de mais 1/6 da reprimenda, em regime 

semiaberto, antes da sua promoção ao meio aberto.

(...)

(HC 191.223/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 1º.3.2012, 

DJe 8.3.2012)

(...)

O objeto da impetração cinge-se ao pleito de progressão de regime, que, 

segundo se pede, deveria ter sido deferido do fechado ao aberto, dado que o 

paciente, iniciando o cumprimento da pena de 25 (vinte e cinco) anos, 4 (quatro) 

meses de reclusão, em 9 de setembro de 2003, somente foi transferido ao regime 

semiaberto em 4 de novembro de 2008, com término da reprimenda previsto 

para 24 de janeiro de 2028.

(...)

Observa-se, portanto, que o aresto impugnado está em consonância com 

a jurisprudência desta Corte, que não admite a progressão per saltum, sendo 

obrigatório o cumprimento do requisito temporal no regime anterior (semiaberto). 

Confi ram-se:

(...)

(HC 173.668/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 1º.9.2011, DJe 14.9.2011)

(...)

Em relação ao pedido de reconhecimento da data da concessão do regime 

aberto direto (4.10.2006) como marco inicial para a contagem do lapso necessário 

à progressão ao regime aberto, a ordem não merece prosperar.

O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que devem ser 

respeitados os períodos de tempo a serem cumpridos em cada regime prisional, 

não sendo admitida a progressão “por salto”. Nem o fato de paciente ter cumprido 

tempo sufi ciente autoriza a progressão direta do fechado para o aberto.

Assim, só se pode considerar uma data que seja marco para a progressão para o 

regime aberto, aquela em que efetivamente corresponda ao início do cumprimento 

da pena no regime semiaberto, que é a data da decisão que benefi ciou o paciente 

com sua transferência ao regime intermediário, 16.7.2009, conforme se depreende 

das informações prestadas nos documentos juntados às fl s. 39/40.

(...)

(HC 151.268/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 

20.4.2010, DJe 10.5.2010)
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Dessarte, creio que a letargia estatal para o deferimento da progressão pelo 

juiz das execuções não deve servir de supedâneo para se refutar a fi nalidade do 

ordenamento da execução criminal, colocando ao largo o disposto em lei.

Saliente-se que não se descura aqui do entendimento adotado no HC n. 

115.254, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pela Segunda Turma 

do Supremo Tribunal Federal em 15.12.2015. Contudo, não encontrei qualquer 

outro precedente daquela Corte de Justiça e diante da pendência de análise da 

hipótese pela outra Turma daquele Excelso Pretório, ou mesmo pelo seu Pleno, 

respeitosamente continuo em franco amplexo ao enunciado sumular desta Casa 

de Justiça.

A propósito, confi ram-se, a propósito, os seguintes julgados:

Agravo regimental contra o indeferimento liminar de habeas corpus. 

Inevidência de constrangimento ilegal. Progressão de regime. Marco inicial. Data 

de efetivo ingresso no regime anterior. Precedentes.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o fi rme entendimento de que, para fi ns 

de nova progressão, deve ser considerada a data em que o condenado efetivamente 

ingressou no regime anterior, e não aquela em que teria sido cumprido o requisito 

objetivo para a obtenção do benefício.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 359.027/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 16.6.2016, DJe 30.6.2016)

Penal e Processo Penal. Agravo interno em recurso especial. Execução penal. 

Progressão de regime. Marco inicial. Data do efetivo ingresso no regime anterior. 

Impossibilidade de progressão per saltum. Súmula 419/STJ. Precedentes. Agravo 

interno a que se nega provimento.

1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o marco 

inicial para a progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior, 

sendo vedada a retroação à data da suposta implementação do requisito objetivo, 

sob pena de progressão per saltum (Súmula 491/STJ).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.581.688/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 13.6.2016)

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento 

jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. 

Restrição do remédio constitucional. Exame excepcional que visa privilegiar 

a ampla defesa e o devido processo legal. 2. Execução penal. Progressão de 
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regime. Marco inicial. Data da decisão que deferiu o pedido de progressão ao 

invés da data da implementação do benefício ou do pedido. 3. Habeas corpus não 

conhecido.

1. (...)

2. A data para futura progressão do reeducando para o regime aberto é a da 

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

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

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

da progressão ao regime semiaberto somente ocorreu em 20.11.2012, sendo 

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

Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 272.341/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 20.2.2014)

Agravo regimental. Recurso em habeas corpus. Execução penal. Progressão de 

regime. Marco inicial. Data em que o paciente efetivamente obteve a progressão 

ao regime semiaberto. Impossibilidade. Constrangimento ilegal. Ausência. 

Decisão monocrática que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão que, 

monocraticamente, nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus com 

base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, para fi ns de nova 

progressão de regime, deve ser levada em consideração a data em que o condenado 

efetivamente alcançou o benefício, e não a data que supostamente lhe daria tal 

direito ou aquela em que teve o pedido indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

2. Esta Corte possui orientação pacífi ca no sentido de que a concessão da 

progressão de regime não depende unicamente do requisito objetivo, devendo 

ser observados os lapsos a serem adimplidos em cada regime, a fi m de que seja 

aferida a terapêutica do condenado.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 32.308/PR, Rel. Min. Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 19.9.2012)

Agora, se nem mesmo com essa exposição logrei arregimentar os meus 

nobres pares, minhas sinceras vênias pela ousadia ressudada.

Em suma, ousando divergir do digno relator, dadas as particularidades 

acima citadas, creio que é inviável divisar patente ilegalidade hábil a ensejar a 

extraordinária concessão deste habeas corpus.

À vista disso, não conheço do presente mandamus.

É como voto.
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HABEAS CORPUS N. 371.135-GO (2016/0241858-5)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Giane Alvares Ambrosio Alvares e outros

Advogados: Aton Fon Filho - SP100183

Giane Alvares Ambrosio Alvares e outro(s) - PR071176

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Paciente: Jose Valdir Misnerovicz (preso)

Paciente: Luis Batista Borges (preso)

Paciente: Diessyka Lorena Santana Soares

Paciente: Natalino de Jesus

EMENTA

Habeas corpus. Prisão cautelar. Garantia da ordem pública. 

Periculosidade concreta. Modus operandi. Fundamentação idônea. 

Inexistência de ilegalidade. Parecer acolhido. Elementos de 

cautelaridade não atribuíveis a um dos réus. Constrangimento 

ilegal evidenciado no ponto. Sufi ciência da imposição de medidas 

alternativas.

1. Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão cautelar está 

devidamente amparada na garantia da ordem pública, em razão da 

periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pelo modus operandi 

adotado (subtração violenta de máquinas agrícolas e de veículos, com 

ameaças de morte às vítimas e restrição de sua liberdade, além de 

incêndios que resultaram em elevado prejuízo para o proprietário).

2. Não comprovada a efetiva participação de um dos réus na 

prática dos atos evidenciadores de periculosidade concreta, mostra-se 

sufi ciente, em relação a ele, a imposição de medidas alternativas.

3. Ordem denegada em relação aos réus Luis Batista Borges, 

Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus, mas concedida 

em relação ao réu Jose Valdir Misnerovicz, para substituir a prisão 

preventiva contra ele decretada por medidas cautelares alternativas, 

nos termos explicitados no voto do Relator.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, denegar a ordem em relação aos réus Luis Batista Borges, 

Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus, mas a conceder em relação 

ao réu Jose Valdir Misnerovicz nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha 

Palheiro e Maria Th ereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. Aton Fon Filho pelos pacientes, Jose Valdir 

Misnerovicz, Luis Batista Borges, Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino 

de Jesus.

Brasília (DF), 18 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 28.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de habeas corpus impetrado 

em benefício de Jose Valdir Misnerovicz, Luis Batista Borges, Diessyka Lorena 

Santana Soares e Natalino de Jesus, apontando-se como autoridade coatora o 

Tribunal de Justiça de Goiás, ante a denegação da ordem no HC n. 195175-

47.2016.8.09.0000 e a consequente manutenção da prisão preventiva decretada 

no Processo n. 201601141208, da 1ª Vara da comarca de Santa Helena de Goiás.

Eis a ementa do julgado (fl . 757):

Habeas corpus. Formação de colegiado. Sorteio eletrônico. Autoria. Não 

conhecimento. Prisão preventiva. Decisão motivada. 1 – Não se há falar em nulidade 

se a formação do colegiado foi precedida de sorteio eletrônico (Lei n. 12.694). 

2 – Impõe-se o não conhecimento da tese de negativa de autoria por referir-se ao 

mérito da ação principal. 3 – Mostra-se sufi cientemente fundamentada a decisão 

que decreta a prisão preventiva com exposição de elementos concretos, nos 

termos do art. 312 do CPP.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Sustenta-se a impossibilidade de manutenção da medida constritiva, por 

ausência de fundamentação idônea. Argumenta-se, nesse sentido, que: a) não 
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existe exigência legal que vincule a concessão de benefício ao local de moradia (fl . 20); 

b) o Juízo primeiro não demonstrou, concretamente, qualquer ação praticada por 

parte deles que fosse apta a justifi car o risco à aplicação da lei penal, lançando mão 

de argumentos genéricos, sem respaldo nos autos e concretude fática, não passando 

de meras ilações e conjecturas (fl . 23); c) ademais da falta de indicação de que os 

pacientes, por ato próprio, tivessem colocado em risco a instrução do processo, o que se 

vê nos autos é justamente o contrário (fl . 27); e d) meras suposições de que a liberdade 

dos pacientes deva ser cerceada para evitar prática de novos crimes são, na verdade, 

exercício de futurologia, o que se distancia da técnica do direito e dos pressupostos legais 

e constitucionais atinentes à matéria (fl . 38). Aduz-se, ainda, que os pacientes são 

pessoas simples, com residência fi xa e trabalho lícito (fl . 43).

Requer-se, assim, a revogação do decreto prisional, com a imediata 

colocação dos pacientes em liberdade.

Indeferi o pedido liminar.

Depois de prestadas informações, os autos seguiram ao Ministério Público 

Federal, que opinou pelo não conhecimento do writ, conforme parecer assim 

resumido (fl . 895):

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Descabimento. Prisão 

preventiva. Roubo qualificado, esbulho possessório, dano qualificado e 

organização criminosa. Pacientes integrantes do Movimento Sem Terra-MST. 

Decreto fundamentado. Preservação da ordem pública, conveniência da instrução 

criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva, ameaças a 

vítimas e fuga. Inexistência de constrangimento ilegal. Não conhecimento do writ.

Pelo que consta do portal do Tribunal de Justiça na internet, até o momento, 

não houve prolação de sentença.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Esclareço inicialmente que 

o objeto da impetração e deste voto se limita exclusivamente à existência, ou 

não, de fundamentação sufi ciente para justifi car a prisão dos pacientes.

Estes foram os fundamentos adotados para a decretação da prisão 

preventiva dos pacientes (fl s. 172/178 – grifo nosso):
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Trata-se de representação de prisão preventiva, ajuizada pela Polícia Civil do 

Estado de Goiás contra José Valdir Misnerovicz, Luis Batista Borges, Diessyka Lorena 

Santana Soares e Natalino de Jesus todos qualifi cados nos autos.

Os representados são integrantes, e considerados líderes, do Movimento Sem 

Terra (MST) que se instalou nessa Comarca ao longo das Fazendas Várzea da Ema 

e Mino Moraes.

A ocupação das áreas citadas iniciou em agosto de 2015 e. desde então, os 

ocupantes, liderados pelos representados, têm praticado uma série de atos 

criminosos no local.

Os representados e os demais integrantes do grupo insistem em ocupar as 

terras mencionadas, mesmo após decisões judiciais determinando a desocupação, 

demonstrando total desrespeito ao Poder Judiciário e às Autoridades Policiais, 

pois saem do local e retornam dias depois.

Consta dos presentes autos – o que é de conhecimento público, pois 

periodicamente veiculado pela mídia local – que os integrantes do grupo 

invasor, liderados pelos representados, vem aterrorizando o proprietário e os 

funcionários da fazenda invadida, ameaçando-os e praticando atos criminosos 

como a subtração violenta de máquina agrícola e de veículos utilizados pelos 

funcionários que prestam serviços ao proprietário, além de diversos tipos de 

danos.

Inquéritos policiais foram instaurados para apurar a prática de crimes previstos 

nos artigos 161, 146, 148 e 157, todos do Código Penal, sendo considerada, ainda, 

a organização criminosa, conforme art. 1º da Lei n. 12.850/2013.

Com efeito, apura-se que os representados José Valdir Mlsnerovicz, Luis Batista 

Borges, Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus invadiram, com 

violência a pessoa, grave ameaça e concurso de agentes, terreno alheio, para o fi m 

de esbulho possessório (CP, art. 161, § 1º, II); que em conjunto com seus liderados 

constrangeram, mediante violência e grave ameaça, funcionários da fazenda 

a não iniciarem o plantio (CP art. 146, § 1º); que com auxílio de outras pessoas, 

praticaram evidente crime de roubo, uma vez tomaram a chave do veiculo de 

José Barbosa Dantas e exigiram que a vítima e seus auxiliares se retirassem do 

local, inclusive escoltados por membros armados com facões, ouvindo insultos 

e ameaças (CP. art. 157. § 2º, I e II); que depois de subtraído o veiculo, sem 

necessidade alguma, mantiveram a vítima privada de sua liberdade por mais de 

uma hora sob a lâmina de facões e intensas ameaças (CP. art. 148, § 2º).

Consta dos autos, ainda, que vários outros atos de natureza criminosa 

ocorreram, em especial ameaças ao proprietário da fazenda invadida, além de 

danos com derrubada de árvores da área de preservação ambiental e retirada de 

comporta da represa causando imenso prejuízo além da morte de centenas de 

peixes, todos liderados pelos representados.
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A Autoridade Policial juntou os documentos de fl s. 24/105 comprovando os 

Boletins de Ocorrência registrados contra os representados, assim como fotos e 

declarações de vítimas e testemunhas.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva 

dos representados, com a conseqüente expedição de mandados de prisão (fl s. 

106/109).

Brevemente relatados, decidimos.

O pedido em tela é próprio e adequado, pois encontra-se em consonância com 

o art. 311, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 

caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da 

ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do 

assistente, ou por representação da autoridade policial.

A materialidade está comprovada pelos documentos juntados aos autos (fotos, 

declarações, boletins de ocorrência e outros), assim como os indícios sufi cientes 

de autoria, estes através dos depoimentos das testemunhas e vítimas (fl s. 67/68).

Com efeito, extrai-se dos depoimentos das vítimas e dos Boletins de 

ocorrência registrados (fls. 42/88) que os representados são responsáveis pela 

subtração violenta de máquinas agrícolas e de veículos usados pelos funcionários 

que prestavam serviços a Márcio Antônio de Oliveira, sendo que no dia 5.10.2015 o 

caseiro da Fazenda Várzea das Emas, Sr. Edivânio Moreira Barroso esteve no barracão, 

momento em que foi cercado por várias pessoas, lideradas por Natalino e Diessyka, 

que passaram a proferir ameaças de morte e o mantiveram em cárcere privado por 

quase uma hora.

Da mesma forma, no dia 30.12.2015, Edivânio estava numa motocicleta 

prestando apoio ao pivô de irrigação quando avistou um veículo VW/GOL de 

cor branca que vinha em sua direção e, em determinado momento, ouviu os 

ocupantes do carro efetuarem disparos de arma de fogo em sua direção, obrigando-o 

a se esconder com sua família no meio do mato até a chegada da Polícia Militar.

Consta também que o proprietário da fazendo está recebendo ameaças de 

morte, alem de ter sofrido com danos à sua propriedade.

Há indícios, ainda, de que Luis Batista Borges e algumas outras pessoas lideradas 

pelos representados impediram o início do plantio incendiando adubos que seriam 

utilizados.

Ademais, é de conhecimento público que, um dia depois de fazerem um acordo 

para a desocupação das terras - cumprindo decisão judicial - os integrantes do grupo 

atearam fogo em uma máquina agrícola avaliada em mais de duzentos mil reais, o 

que foi veiculado por uma emissora de rádio local, com a confi ssão, ao vivo, de 

uma das integrantes do movimento.
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Nesse dia (17.3.2016), José Barbosa Dantas realizava serviço de limpeza da 

fazenda, utilizando-se de seu veiculo, quando percebeu que um de seus ajudantes 

havia sido abordado por Luis Batista e pessoas que o acompanhavam, os quais 

intimidaram a vítima apoderando-se da chave de seu veículo.

Naquele local, Diessyka mandou que amarrassem José Barbosa enquanto os 

demais diziam que iriam incendiar seu veículo.

No mesmo dia, o operador de máquinas Jhon Leno Martins Oliveira também foi 

agredido quando aplicava veneno em uma área distante do assentamento, sendo 

que nessa empreitada criminosa Natalino incendiou a máquina.

Segundo narra o proprietário da fazenda invadida, os representados e demais 

integrantes do grupo constantemente o ameaçam de morte.

Pois bem.

O art. 312 do Código de Processo Penal prevê o rol taxativo das condições 

necessárias para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, 

ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver existência do crime e 

indício sufi ciente de autoria.

Lado outro, diz o inciso I do art. 313, do CPP, que será admitida a decretação 

da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade 

máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso dos autos, verifi ca-se que as penas máximas dos crimes investigados, 

somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos.

Destarte, constata-se a presença dos requisitos para a prisão preventiva dos 

representados como a garanta da ordem pública, a conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito sabe-se que os representados não possuem qualquer vínculo 

nessa Comarca, podendo se evadirem para qualquer outra cidade do país e 

se esconderem em zonas rurais como aqui fizeram, sem se identificarem, 

inviabilizando a aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme relatou o Delegado de Polícia à fl . 7, a maior parte 

dos crimes perpetrados são de identificação impossível, pois são praticados 

por pessoas que se recusam a se identifi car, basta chegar no acampamento e 

perguntar por um dos representados. Não haverá sucesso, todos se chamam “Zé”, 

dizem que os representados não estão e se recusam a receber qualquer tipo de 

intimação.

Outrossim, conforme se extrai dos autos, as ameaças e o temor provocado 

nas vítimas e até mesmo nas testemunhas pode prejudicar a instrução criminal, 

comprometendo a busca da verdade real.
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Ficou claro nos autos que as vítimas são constantemente ameaçadas e que 

temem os representados e os demais integrantes do grupo, os quais demonstram 

total desrespeito às autoridades

Da mesma forma e principalmente, se faz necessária a prisão preventiva 

dos representados como garantia da ordem pública, para evitar que continuem 

delinquindo no transcorrer das investigações ou da ação penal a ser proposta, pois é 

evidente quo eles vem praticando, reiteradamente, atos criminosos no local.

Ademais, em consulta aos sistemas informatizados do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, constata-se que Natalino de Jesus responde a ações penais por 

dano qualifi cado (CP, art. 163 - processo n. 201601248627), desobediência (CP. 

art. 330 - processo n. 201600847832) e dano fl orestal (Lei 9 605/88 - processo n. 

200900016742); que JOSÉ VALDIR MISKEROVICZ responde por crime de roubo 

qualifi cado na cidade de Trindade-GO (CP, art. 157 - processo n. 199902206966) e 

desobediência (CP. art. 330 - processo n. 201600847832). e que DIESSYKA LORENA 

SANTANA SOARES também responde por crime de desobediência (CP, art. 330 - 

processo n. 201600847832).

A propósito, vejamos os seguintes julgados da nossa Corte Regional:

[...]

Por tudo o que consta dos autos, nota-se com clareza a necessidade da prisão 

preventiva dos representados, pois são considerados os líderes do grupo invasor, 

os quais vem praticando inúmeros atos criminosos e aterrorizando a cidade, o 

proprietário das terras e seus familiares e os funcionários da fazenda invadida, se 

escondendo atrás de uma questão social que é a Reforma Agrária.

Ante o exposto, como garantia da ordem pública. por conveniência da 

instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, decretamos a prisão 

preventiva dos representados José Valdir Misnerovicz, Luis Batista Borges, Diessyka 

Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus, com fundamento nos arts. 311 e 312, 

ambos do Código de Processo Penal.

E o Tribunal local, ao tratar do tema, disse que os fundamentos lançados na 

decisão atacada mostram-se sufi cientes e idôneos para amparar a medida constritiva 

(fl . 766).

Em relação aos acusados Luis Batista, Diessyka Lorena e Natalino de Jesus, 

verifi co que há ampla e sufi ciente fundamentação no sentido de que as condutas 

por eles perpetradas – subtração violenta de máquinas agrícolas e de veículos, 

com ameaças de morte às vítimas e restrição de sua liberdade, além de incêndios 

que resultaram em elevado prejuízo para o proprietário – evidenciam a sua 

periculosidade concreta, a autorizar a custódia cautelar a bem da ordem pública.

Quanto a esses pacientes, cuidou a decisão impugnada de indicar a 

participação de cada um deles nos fatos que deram causa à prisão. Não é a decisão, 
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ao contrário do afi rmado, genérica, pecando pela falta de individualização da 

atuação desses investigados.

Correta, portanto, quanto a eles, a opinião Ministerial, deste teor (fl s. 

901/902):

[...] Infere-se dos trechos acima expostos que a decretação e a manutenção da 

prisão cautelar se deram em razão da demonstração, com base em fatos concretos, 

de que se mostra necessária para acautelar a ordem pública, ante a periculosidade 

concreta dos envolvidos, apontados como líderes do Movimento Sem Terra (MST), 

que se instalou na Comarca de Santa Helena de Goiás, ao longo das Fazendas 

Várzea da Ema e Mário Soares, que praticaram uma série de atos criminosos 

no local, mediante violência e grave ameaça aos proprietários e funcionários da 

fazenda invadida, subtraindo máquinas agrícolas e veículos, além de diversos tipos 

de danos, destruição de máquinas agrícolas, impedimento de produtividade das 

áreas invadidas, tudo com elevado poder intimidatório e violência, caracterizando 

verdadeiro grupo organizado para a prática delitiva, a pretexto de movimento 

social ou de inclusão, com total desrespeito à ordem pública, social e jurídica.

[...]

Não obstante se reconheça a necessidade de reforma agrária, justa, pacífi ca, 

ordeira até como forma de promover o desenvolvimento nacional, erradicação 

da pobreza e das desigualdades sociais, menos certo não é que também 

constitui fundamento da República a construção de uma sociedade justa e 

solidária, o que se revela incompatível com a violência e usurpação nos moldes 

retratados nos autos. Revela-se, portanto, devidamente fundamentada a custódia 

cautelar dos acusados, eis que determinada para preservar a ordem pública, por 

conveniência da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal, diante 

das circunstâncias concretas que envolveram a prática dos delitos, reveladoras de 

preocupante periculosidade dos envolvidos.

Aqui, como aliás fez o Ministério Público Federal, é bom ressaltar que 

embora exista a questão de fundo social, que por vezes aumenta o clima de 

tensão entre estes grupos de sem-terra e fazendeiros, não se pode admitir que 

pessoas passem a agir com violência desmedida, como noticiado nos autos, como 

se tudo lhes fosse permitido à margem da lei. Ainda que se tenha o problema 

social, há que se respeitar o limite da lei. Até porque a questão fundiária não 

se resolverá com violência, de lado a lado. Os fatos descritos não reproduzem 

simples reclamo social, mas o uso indevido e desproporcional de violência, 

inclusive com ameaças físicas e destruição de patrimônio alheio.

No que concerne ao acusado Jose Valdir, no entanto, embora apontado 

como líder do grupo invasor, não houve menção a nenhum ato específi co que 

pudesse demonstrar sua efetiva participação nos eventos acima descritos.
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Comprovado apenas o envolvimento indireto de tal réu na prática dos atos 

evidenciadores de periculosidade concreta, entendo que há medidas alternativas 

que melhor se adequam ao caso.

Ante o exposto, denego a ordem em relação aos réus Luis Batista Borges, 

Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus, mas a concedo em relação ao 

réu Jose Valdir Misnerovicz, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes 

medidas alternativas: a) comparecimento mensal em juízo para informar e 

justifi car atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de participação em 

manifestações públicas (art. 319, II, do CPP); e c) proibição de manter contato 

com qualquer pessoa relacionada aos fatos objeto da investigação e da ação penal 

(art. 319, III, do CPP); sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do 

processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de 

qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência 

de motivos novos e concretos para tanto.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Acompanho Vossa Excelência nas 

conclusões, eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, mas julgo oportuno fazer 

algumas ponderações no que se refere, primeiramente, aos fundamentos da 

prisão preventiva, que, no tocante à necessidade de garantir a ordem pública, 

pareceram-me bem lastreados nas provas e nos dados que foram coletados nos 

autos, sobretudo em razão dos crimes praticados no interior das terras invadidas 

com atos violentos à pessoa e com dano ao patrimônio.

No que se refere, todavia, aos outros dois fundamentos, tenho alguma 

dúvida quanto à sua subsistência. O primeiro, que diz respeito à necessidade 

da cautela extrema para assegurar a aplicação da lei penal, vejo que dois dos 

pacientes encontram-se foragidos. Em relação a esses, não se aproveitaria a 

argumentação que ora faço, mas, no tocante aos dois primeiros réus parece-

me que este fundamento não subsiste, tanto porque seus endereços foram 

indicados na denúncia quanto pela circunstância de que o segundo paciente 

teria espontaneamente comparecido à delegacia no momento em que foi preso.

Quanto à necessidade de garantir a instrução criminal, também não vejo, 

no decreto preventivo, indicação de dados concretos que permitam extrair 

a conclusão de que teria havido ameaças a alguma testemunha ou turbação 

concreta da prova. Decerto que alguns dos crimes, conforme relatado na 
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denúncia, teriam sido cometidos mediante ameaças, mas, após sua prática, não 

se tem notícia, pelo menos os autos não o indicam, de repetição dessas ameaças 

a testemunhas ou turbação da prova de uma maneira geral. Então, manteria a 

prisão preventiva apenas pelo fundamento da necessidade de garantir a ordem 

pública, que nada mais é do que a necessidade de se evitar a prática de novas 

infrações penais.

Faço também um acréscimo para que fi que bem claro — e o voto do 

Ministro Relator já evidencia isso — que este Tribunal não está, de forma 

alguma, criminalizando movimento social algum pelo fato de manter decretos 

de prisão preventiva contra alguns de seus integrantes. Seria até questionável 

— mas isso não é objeto desta impetração — a imputação relativa à Lei n. 

12.850/2013, mas há outros crimes que foram imputados aos réus e o que 

estamos julgando é tão somente se há ou não fundamentos para a prisão 

preventiva. Então, deixemos claro que o ato de participar de movimentos sociais, 

entre eles o Movimento dos Sem Terra, não é crime. Crime pode ocorrer com 

qualquer agrupamento humano quando, em manifestações externas desse 

agrupamento, decorrem atos defi nidos no Código Penal. É em relação a esses 

atos que se decretou a preventiva; é em relação a esses atos é que estamos a 

manter ou não a decisão atacada.

Com essas considerações, acompanho o voto do Ministro Relator.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Acompanho o bem 

lançado voto do relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, mas gostaria de tecer 

algumas breves considerações, em virtude do forte componente social e político 

da situação que envolveu a prisão dos ora pacientes.

In casu, os pacientes - com exceção de José Valdir Misnerovicz, a quem 

a Turma concedeu a ordem - supostamente agiram com desmedida violência 

no evento que levou às suas prisões. Esses dados concretos, que evidenciam o 

periculum libertatis, constaram expressamente do decreto prisional e motivaram 

a adoção da medida extrema para o resguardo da ordem pública, de modo que 

não há fl agrante ilegalidade a sanar.

É disso que trata o presente habeas corpus: de saber se está ou não 

fundamentado a contento o encarceramento cautelar. Nada mais. Não se está, 

portanto, a criminalizar movimento social. Não se está, também, a fazer qualquer 

análise de tipicidade.
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Contudo, a lei é o limite para todos nós (princípio da legalidade como 

pedra angular do Estado de Direito) e, no caso, deve também pautar as condutas 

das partes envolvidas no confl ito - aqueles que detêm as terras e aqueles que 

pretendem tê-la para uma habitação digna.

Não foi, porém, ao menos pelo que consta do decreto de prisão preventiva, 

o que se verifi cou na hipótese ora em exame por parte dos pacientes Luis Batista 

Borges, Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus.

Com essas considerações, acompanho o voto do relator.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 68.848-RN (2016/0069898-9)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Recorrente: G M S

Advogado: Artur Ricardo Roque Celestino de Souza - RN007476

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e 

organização criminosa. Operação Anjos Caídos. Inépcia da denúncia. 

Não ocorrência. Crimes de autoria coletiva. Descrição sufi ciente ao 

exercício do direito de defesa.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o trancamento da 

ação penal é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando, 

de forma inequívoca, emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a 

inocência do acusado ou, ainda, quando for impedida a compreensão 

da acusação, em fl agrante prejuízo à defesa.

2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, defronta-se o órgão 

acusatório, no momento de oferecer a denúncia, com uma pluralidade 

de acusados envolvidos na prática delituosa. Nessa situação, a narrativa 

minudente de cada uma das condutas atribuídas aos vários agentes é 

tarefa bastante difi cultosa, muitas vezes impraticável, sobretudo diante 

de organizações numerosas, hipótese aventada nos autos.
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3. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

vem admitindo, excepcionalmente, em crimes de autoria coletiva, 

possa o titular da ação penal descrever os fatos de forma geral, tendo 

em vista a incapacidade de se mensurar, com precisão, em detalhes, 

o modo de participação de cada um dos acusados na empreitada 

criminosa. Portanto, será regular a peça acusatória quando, a despeito 

de não delinear as condutas individuais dos corréus, anunciar o liame 

entre a atuação do denunciado e a prática delituosa, demonstrando a 

plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do direito 

de defesa. Precedentes.

4. Na espécie, narrou o titular da ação penal pública, com arrimo 

nos dados coletados durante o inquérito policial, notadamente as 

interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, o fornecimento 

de drogas e armas pelo recorrente à organização criminosa, elucidando 

sua posição de liderança sobre o grupo. Além disso, com o objetivo de 

atestar a materialidade dos crimes de tráfi co, associação para o tráfi co e 

organização criminosa, descreveu a apreensão de drogas com diversos 

envolvidos na organização.

5. Narrou a peça acusatória, portanto, os fatos tidos por delituosos, 

com as circunstâncias até então conhecidas, de modo a permitir o 

desembaraçado exercício do direito de defesa. Delineou a inicial o teor 

das conversas telefônicas, bastantes a evidenciar a existência de grupo 

voltado à comercialização de substâncias entorpecentes e armas. Há 

nos autos elementos conducentes à ocorrência dos crimes narrados na 

incoativa, tudo a recomendar remessa do feito à amplitude própria da 

instrução criminal, momento oportuno ao exame da procedência da 

acusação, mediante cotejo de provas. Precedentes.

6. Recurso ordinário a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do Sr. 

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

Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro 

Relator.
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Brasília (DF), 27 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 13.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de recurso ordinário 

interposto por G. M. S., desafi ando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Norte.

Foi o recorrente – e outros 34 investigados – denunciado pela suposta 

prática das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na 

forma do art. 71 do Código Penal, bem como no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 

12.850/2013, em concurso material (e-STJ fl s. 29/57).

Em 9 de novembro de 2015, o magistrado singular recebeu a denúncia, 

determinando a citação dos acusados para apresentarem defesa escrita no prazo 

legal (e-STJ fl s. 62/63).

Buscando a extinção da ação penal, impetrou a defesa habeas corpus no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.

No entanto, em sessão de julgamento realizada em 17 de dezembro de 

2015, a Câmara Criminal denegou a ordem.

Recebeu o acórdão esta ementa (e-STJ fl . 1.429):

Constitucional e Processo Penal. Habeas corpus sem pedido de liminar. Tráfi co 

de drogas e organização criminosa (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 2o, § § 2o 

e 3o da Lei n. 12.850/2013). Pretenso trancamento da ação penal por falta de justa 

causa. Alegada inépcia da denúncia. Inocorrência. Requisitos do art. 41, do CPP 

atendidos. Indícios de autoria e materialidade do crime. Constrangimento ilegal 

não evidenciado. Ordem conhecida e denegada em consonância com parecer 

da 16ª Procuradoria de Justiça, em substituição legal a 9ª Procuradoria de Justiça.

No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa que a peça acusatória 

apresentada pela Promotoria de Justiça e aceita pelo magistrado singular espelha 

verdadeira afronta aos princípios norteadores do Direito, pois desrespeitados os 

requisitos prescritos no art. 41 do Código de Processo Penal, consubstanciando-

se em denúncia imprecisa, vaga, lacônica e genérica.
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Sublinha que não foi apreendido em poder do recorrente nenhum objeto 

ou documento que o vinculasse aos fatos narrados na inicial. Não esclarece 

a exordial em que momento e de que forma o acusado forneceu drogas ou 

armamento à suposta organização criminosa. Pondera não existir na denúncia a 

mínima indicação de condutas praticadas pelo recorrente bastante a evidenciar 

o cometimento do crime de tráfi co de drogas ou a sua ligação com os demais 

denunciados de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa.

Reverbera que a peça inicial não apresenta uma única ligação entre o 

recorrente e os demais acusados, um encontro, uma troca de mensagens, uma 

anotação, um pagamento, apreensão de drogas, qualquer objeto sufi ciente a 

revelar a participação do recorrente nos crimes narrados pelo titular da ação 

penal.

Destaca que a gravação na qual interceptado o telefonema entre 

integrantes da suposta organização criminosa não é sufi ciente para permitir 

a defesa do recorrente, pois não se sabe sequer o que signifi caria o termo 

“Patrão” mencionado nas conversas dos interlocutores. Pontua que a acusação 

deve apresentar fatos concretos, relacionados à prática de crimes e não meras 

suposições como as elencadas na peça acusatória combatida.

Esclarece que, realmente, havia relação de empregado e patrão entre o 

denunciado “Novinho” e o recorrente, uma vez que aquele desenvolvia serviços 

de caseiro na propriedade rural de sua família. Entretanto, assere que o fato de 

um indivíduo possuir funcionário que está sendo investigado por crimes graves 

não o torna chefe de suposta organização criminosa.

Ressalta que, após vários meses de investigação e inúmeras diligências, 

a autoridade policial não coletou nenhum elemento de informação que 

pudesse evidenciar a prática do crime de tráfi co de drogas ou a participação 

em organização criminosa. Argumenta que o recorrente apenas fi gurou no rol 

de denunciados porque teve o infortúnio de ser preso com seu empregado, 

porém por motivo totalmente diverso ao imputado àquele, sendo, após, inserido 

em contexto fático produzido exclusivamente pela ingerência operacional da 

autoridade policial e do órgão ministerial, corroborado pelo magistrado singular.

Diante dessas considerações, pede seja reformado o acórdão local, 

determinando-se o trancamento da Ação Penal n. 0102212-58.2015.8.20.0126.

Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento 

do presente recurso ordinário (e-STJ fl s. 1.496/1.498).
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As últimas informações, extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, esclareceram que a audiência de 

instrução foi designada para 6 de outubro de 2016.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Como se vê do 

relatório, busca a defesa, em resumo, o trancamento da ação penal originária, 

ao argumento de que a peça acusatória é genérica e não descreve todas as 

circunstâncias necessárias ao exercício da ampla defesa.

Lembremos-nos que a extinção da ação penal na via eleita consiste em 

medida excepcional, justifi cando-se somente quando se revelar, de plano, a 

atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios 

mínimos de autoria. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, 

ordinariamente, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento 

subjetivo do tipo ou na carência de indícios sufi cientes de autoria do delito, 

porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação 

detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência 

manifestamente inconciliável com o rito célere deste remédio constitucional.

Feitas essas considerações, passo a apreciação do pedido inicial.

Foram estes os fatos narrados na peça acusatória:

Sumário dos Fatos:

Por meio de noticia criminis, através do Relatório de inteligência da Polícia Civil 

do Estado do Rio Grande do Norte, foi detectado que a organização criminosa 

investigada na operação denominada ‘Missionários do Inharé’ teria voltado a 

atuar nos municípios de Santa Cruz/RN e Tangará/RN.

Com efeito, logo após defl agrada a operação Missionários de Inharé, os lideres 

da organização criminosa, que, a princípio, estavam custodiados no Centro de 

Detenção Provisória de Santa Cruz/RN, foram transferidos para a Penitenciária 

Estadual de Seridó e para a Penitenciária de Alcaçuz, o que não se mostrou como 

empecilho para que os investigados voltassem a se rearticular e retomassem o 

comando do tráfi co de drogas na região do Trairi/RN.

Ademais, fi cou constatado que a criminalidade na cidade de Santa Cruz/RN, 

que havia decrescido após a defl agração da referida operação, voltou a crescer, 

levando-se em consideração o número de homicídios praticados no ano de 
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2015, muitos dos quais tem absoluta vinculação com a atuação da organização 

criminosa.

Diante da escalada da violência, bem como das notícias trazidas por meio 

do relatório de inteligência policial, foi efetuada a interceptação telefônica por 

meio de autorização do Juízo Criminal da Comarca de Santa Cruz/RN, onde foram 

monitorados vários suspeitos de integrarem a organização criminosa, criada com 

o objetivo de controlar toda a atividade criminosa na Região do Trairi.

Na oportunidade, foram identificados vários membros desta organização, 

inclusive tendo sido realizados diversos flagrantes no curso da investigação, 

sendo que, ao todo, foram identifi cados 32 (trinta e dois) membros da organização 

criminosa, sendo cada um deles com funções específi cas.

Essa operação, batizada de ‘Anjos Caídos’, culminou com a prisão de 30 (trinta) 

pessoas.

O grupo, desarticulado com a deflagração da operação, era integrado pelos 

ora denunciados, os quais, sob o comando de G. M. da S., conhecido como ‘Patrão’, 

estavam associados, mediante divisão de tarefas e colaboração recíproca, para a 

prática do tráfi co ilícito de entorpecentes e outros crimes, exercido de forma reiterada, 

especialmente nas cidades de Santa Cruz/RN e Tangará/RN.

Frise-se que, no curso da operação, foram apreendidas drogas com diversos 

envolvidos, tais como Canela, Feluce, Jó (fl. 389), Carlinhos e Gordo (auto de fls. 

515/516), o que, aliado às inúmeras gravações telefônicas entre os envolvidos, 

atestam a materialidade quanto aos crimes de tráfi co, associação para o tráfi co e 

organização criminosa.

Diante do grande volume de informações trazidas nesta peça acusatória 

justifi cada pelo elevado número de réus e, para facilitar a necessária demonstração 

de indícios de autoria delitiva que do contrário poder-se-ia levar a inépcia da 

denúncia, reproduzir-se-á, para cada um dos denunciados, elementos de provas 

já existentes nos autos, todos decorrentes de interceptações telefônicas e/ou 

autos de fl agrantes delito.

1. G. M. DA S. (Patrão): Artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 

71 do Código Penal, em concurso material com o artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 

12.850/2013.

É o chefe e fi nanciador da organização voltada para o tráfi co de drogas e outros 

crimes, não se envolvendo diretamente com todos os seus membros, mas diretamente 

ligado á Anderson da Silva Ribeiro, conhecido como ‘Novinho Cabeção’.

Segundo a autoridade policial, no dia 29 de Junho de 2015, após os policiais 

interceptarem as ligações telefônicas do acusado Anderson da Silva Ribeiro, 

deslocaram-se ate a residência em que este se encontrava, ocasião em que o 

acusado G. M. da S. chegou ao citado imóvel e encontrou-se com o mesmo, 

oportunidade em que a policia abordou os investigados e encontrou no veículo 
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do acusado G. M. da S. uma arma de fogo calibre 380, tendo sido dada voz de 

prisão em fl agrante ao acusado, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia para 

os procedimentos legais, sendo cumprido, naquela oportunidade, o mandado 

de prisão em relação aos acusados Anderson da Silva Ribeiro e Angélica Patrícia, 

namorada deste último.

Segundo as ligações telefônicas interceptadas, logo após a prisão do acusado G. 

M. da S., alguns integrantes da quadrilha, tais como Orlando, Mayksamy e Arnaldo, 

conversam entre si no sentido de que o citado réu foi preso com o acusado ‘Novinho 

Cabeção’, sendo que os interlocutores apontam o acusado Gilson como sendo o 

‘Patrão’ de ‘Novinho’ e ‘Cigano’, afi rmando o seguinte: ‘parece que o foi o patrão de 

‘Cigano que foi preso com Novinho, o cara mesmo lá do bagulho... É o patrão de 

Cigano.’

Os principais áudios que comprovam a atuação de Gilson Miranda da Silva e 

sua liderança sobre o grupo se encontram nos seguintes arquivos, cujas mídias se 

encontram juntadas aos autos da IT n. 0100325-39.2015.8.20.0126: 1386326.WAV; 

13863213.WAV; 13863258.WAV; l3863621.WAV; 13864603.WAV; 13864633.WAV. 

(fl s. 908/912 do IP).

Com efeito, as ligações telefônicas indicam a preocupação de parte da quadrilha 

com a prisão de G., pois indicam que ‘teriam perdido tudo com a citada prisão’, 

referindo-se, de certo, ao financiamento de armas e drogas empreendido por G. 

em relação à associação, esclarecendo, de certo, a participação do acusado G. na 

organização no sentido do fornecimento de drogas e arsenal de armas com o objetivo 

de abastecer a quadrilha com armamentos (fls. 911/912), indicando na referida 

gravação que o patrão de ‘Cigano’ havia sido preso naquela ocasião com uma pistola 

calibre 380, o que não deixa dúvidas de que se trata da pessoa do acusado.

Por fi m, fi cou constatado que nos aparelhos de telefone celular apreendidos 

com o acusado Gilson, constam os nomes/números de ‘Arnaldo’, ‘Novinho’ e 

‘Cigano’, conforme fl s. 135/142.

Assim, o acusado Gilson Miranda da Silva, em data a ser esclarecida, mas pelo 

menos neste ano de 2015, forneceu drogas e armamentos à associação criminosa 

composta pelos acusados acima indicados e a tantos outros vinculados à cadeia 

criminosa destes para as atividades destinadas ao tráfi co de drogas e outros 

crimes, especialmente ao acusado Anderson da Silva Ribeiro, comandando, 

juntamente com os mesmos, a citada organização criminosa armada, na qual há 

indícios de participação do adolescente [...].

Conforme se observa, em 23 de fevereiro de 2014, foi defl agrada a operação 

“Missionários do Inharé”, com a fi nalidade de desbaratar associação responsável 

por organizar a criminalidade na cidade de Santa Cruz.

Várias pessoas ligadas à associação foram presas.
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No entanto, em pouco tempo, os mesmos criminosos investigados naquela 

operação reorganizaram-se e ampliaram suas atividades criminosas, expandindo 

sua infl uência para toda a região, em especial nas cidades de Tangaré e Santa 

Cruz, cujo controle passou para as mãos de Mayksamy dos Santos Pontes, mais 

conhecido como Maquita, e Orlando Vasco de Souza.

Nesse contexto, foi autorizada interceptação telefônica, ocasião em que 

foram rastreados vários suspeitos de integrar a referida organização criminosa.

A operação policial foi denominada de “Anjos Caídos” e culminou na 

custódia cautelar de 30 (trinta) pessoas.

De acordo com as investigações, na cidade de Santa Cruz, Anderson da 

Silva Ribeiro, também chamado de Novinho, era o responsável pelo controle do 

tráfi co de entorpecentes.

Narra a exordial que, após a análise das interceptações telefônicas do 

investigado Anderson da Silva Ribeiro, os policiais deslocaram-se até o local 

em que ele encontrava-se, momento em que o recorrente chegou ao imóvel. A 

polícia abordou os investigados e encontrou, no veículo de G. M. da S., arma de 

fogo calibre 380, situação que motivou sua prisão em fl agrante.

Após a prisão do recorrente, integrantes do grupo conversaram entre si e 

afi rmaram que G. M. da S. seria o fornecedor e líder da organização criminosa, 

apontando-o como “Patrão”, além de mostrarem-se temerosos de que várias 

armas tivessem sido apreendidas.

Os principais áudios que comprovam a atuação do recorrente e sua 

liderança sobre o grupo encontram-se nos arquivos, cujas mídias foram juntadas 

aos autos da IT n. 0100325-39.2015.8.20.0126.

Segundo o denunciante, no curso da operação, foram apreendidas drogas 

com diversos envolvidos, o que, aliado às inúmeras gravações telefônicas entre os 

acusados, atestam a materialidade quanto aos crimes de tráfi co, associação para 

o tráfi co e organização criminosa.

Nesse tear, inviável o imediato acatamento da tese defensiva, notadamente 

porque essa não é a fase juridicamente apropriada para exigir-se do órgão de 

acusação a minuciosa individualização da conduta de cada acusado.

Explico.

Nos chamados crimes de autoria coletiva, defronta-se o órgão acusatório, no 

momento de oferecer a denúncia, com uma pluralidade de acusados envolvidos 
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na prática delituosa. Nessa situação, a narrativa minudente de cada uma das 

condutas atribuídas aos vários agentes é tarefa bastante difi cultosa, muitas vezes 

impraticável, sobretudo quando nos deparamos com organizações numerosas, 

com mais de trinta integrantes, hipótese aventada nos autos.

Diante de tal peculiaridade, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo, excepcionalmente, em crimes de autoria coletiva, possa 

o titular da ação penal descrever os fatos de forma geral, tendo em vista a 

incapacidade de se mensurar, com precisão, em detalhes, o modo de participação 

de cada um dos acusados na empreitada criminosa. Portanto, será válida a 

peça acusatória quando, a despeito de não delinear as condutas individuais dos 

corréus, anunciar o liame entre a atuação do denunciado e a prática delituosa, 

demonstrando a plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do 

direito de defesa.

Nesse sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para 

o tráfico. Inépcia da denúncia. Ausência de individualização da conduta do 

acusado. Peça inaugural que atende aos requisitos legais exigidos e descreve 

crimes em tese. Ampla defesa garantida. Mácula não evidenciada.

1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência 

aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo 

perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente 

devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla 

defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.

2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória 

não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever 

minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o 

seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e 

possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.

3. Na espécie, verifi ca-se que a participação do recorrente nos delitos previstos 

nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente explicitada na peça 

vestibular, tendo o membro da acusação consignado que teria se associado aos 

demais acusados para praticar, reiteradamente ou não, o tráfi co de entorpecentes 

na Região dos Lagos, sendo o proprietário da cocaína apreendida em poder de 

um dos corréus, e que estaria sendo transportada de uma comunidade em Niterói 

para a cidade de Cabo Frio, para fi ns de comercialização.

[...]

2. Recurso desprovido. (RHC 68.903/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 5.5.2016, DJe 20.5.2016, grifei.)
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Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfi co, associação para o tráfi co ilícito 

de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tese de inépcia 

da denúncia quanto às condutas de posse de arma e associação para o tráfi co 

de drogas. Denúncia geral. Possibilidade. Não indicação da data exata do início 

da associação. Crime permanente. Data da cessação da conduta expressamente 

apontada na inicial acusatória. Inépcia não confi gurada. Ordem de habeas corpus 

denegada.

1. Segundo já decidiu esta Corte, “Eventual inépcia da denúncia só pode ser 

acolhida quando demonstrada inequívoca defi ciência a impedir a compreensão 

da acusação, em fl agrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de 

qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP” (RHC 18.502/SP, 5ª Turma, Rel. 

Min. Gilson Dipp, DJ de 15.5.2006.)

2. A teor do entendimento desta Corte, é possível o oferecimento de denúncia 

geral quando uma mesma conduta é imputada a todos os acusados e, apesar da 

aparente unidade de desígnios, não há como pormenorizar a atuação de cada um 

dos agentes na prática delitiva. Precedentes.

3. Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa 

e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas 

delituosas e da suposta autoria, com elementos sufi cientes para garantir o direito à 

ampla defesa e ao contraditório, como verifi cado na hipótese. Precedentes.

[...]

5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 229.648/RS, Rel. Ministra Laurita 

Vaz, Quinta Turma, julgado em 10.12.2013, DJe 3.2.2014, grifei.)

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inépcia da 

denúncia. Crimes de autoria coletiva. Descrição de elementos suficientes ao 

exercício da defesa. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação adequada. 

Superveniência de sentença condenatória. Novo título a impor a segregação. 

Pedido prejudicado em parte e denegado.

1. Não é inepta a denúncia que, em conformidade com o artigo 41 do Código 

de Processo Penal, descreve os elementos indispensáveis quanto à prática, em 

tese, dos delitos de tráfi cos de drogas e associação para o tráfi co, bem como 

a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, além 

de apontar subsídios aptos a confi gurar a materialidade dos aludidos crimes, 

notadamente pela apreensão de elevada quantidade de entorpecente - cerca de 

500 kg de cocaína - além dos equipamentos e insumos utilizados na produção e 

distribuição da droga, viabilizando o pleno exercício do direito de defesa.

2. Em se tratando de crime de autoria coletiva, é desnecessária a descrição 

pormenorizada da conduta de cada um dos envolvidos, bastando o vínculo entre 

os réus e o crime a eles imputados, sendo certo que caberá à instrução processual 

o detalhamento acerca da participação de cada um dos agentes na empreitada 

delituosa. Precedentes desta Corte e do STF.
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[...]

5. Habeas corpus prejudicado em parte e, no restante, denegado. (HC 95.450/

SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta 

Turma, julgado em 17.2.2011, DJe 28.3.2011, grifei.)

No caso em apreço, em atento olhar à exordial acusatória, observo que, ao 

contrário do que afi rmou a defesa, a conduta do recorrente foi sufi cientemente 

individualizada e contextualizada no âmbito da organização criminosa. Embora 

de modo resumido, foi atribuído ao recorrente a condição de fornecedor de armas 

e substâncias entorpecentes, apresentando o órgão acusatório, notadamente 

diante das conversas telefônicas interceptadas, elementos bastantes a vincular o 

recorrente aos delitos expostos na inicial.

Nesse tear, entendo que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do 

Código de Processo Penal, sem incorrer nas hipóteses de rejeição delineadas 

no art. 395 do mesmo diploma legal. Reparem, a peça acusatória descreveu os 

fatos tidos por delituosos, com as circunstâncias até então conhecidas, de modo 

a permitir o desembaraçado exercício do direito de defesa. Há mais, delineou a 

inicial o teor das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial. 

Tais conversas sinalizam a existência de grupo voltado à comercialização de 

substâncias entorpecentes e armas. Emerge dos autos, portanto, um feixe de 

elementos conducentes à ocorrência dos crimes narrados na incoativa, tudo 

a recomendar remessa do feito à amplitude própria da instrução criminal, 

momento oportuno ao exame da procedência da acusação, mediante cotejo de 

provas.

Cumpre relembrar, no particular, não ser possível, na via eleita “o exame da 

prova de processo em tela, o que é cabível através dos meios de defesa de que dispõe 

o réu no curso da ação. Todavia, aliando-se o inciso VI do art. 648 com o inciso I, 

que considera ilegal a coação sem justa causa, a jurisprudência e a doutrina têm 

trancado a ação penal quando não houver base para a acusação, fazendo, assim, 

análise das provas. O exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao 

proferir sentença condenatória ou absolutória. Trata-se de um exame de que deve 

resultar, inequivocadamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, 

de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifi que constrangimento 

indevido” (Vicente Greco Filho. Manual de Processo Penal. 3ª Edição. Editora 

Saraiva: São Paulo, p. 394).

Desse modo, a tese de inépcia da inicial não merece acolhimento, pois 

possível ao recorrente compreender a imputação e dela se defender.
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Por fi m, colaciono estes precedentes:

Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico de 

drogas e associação para o tráfico. Trancamento da ação penal. Inépcia da 

denúncia. Inocorrência. Art. 580 do CPP. Ausência de similitude fática. Exame 

das provas. Vedação. Defi ciência na instrução do feito e supressão de instância. 

Desprovimento.

1. Hipótese em que a denúncia descreve adequadamente a conduta imputada 

à recorrente, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, inexistindo 

vício na peça acusatória. A acusação é de que a recorrente integra organização 

criminosa, atuando com o fornecimento de armas e de drogas. Especifi cou-se que 

ela, em 19.1.2014, teria adquirido, vendido e exposto à venda 10 fuzis e munições, 

cujo destino seria a comunidade Serrinha, no Rio de Janeiro. Narrou-se, ainda, que ela 

vendeu substância entorpecente, além de integrar organização criminosa.

[...]

5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 56.153/SC, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3.3.2015, DJe 9.3.2015, 

grifei.)

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfi co ilícito de entorpecentes 

e associação para o tráfi co. Prisão preventiva. Concessão de liberdade provisória 

na origem. Pedido prejudicado. Inépcia da denúncia não caracterizada. Habeas 

corpus não conhecido.

[...]

3. A denúncia descreve a atividade do paciente de guardar e vender drogas para 

um dos núcleos da organização criminosa. Cumpriu, destarte, de forma escorreita, 

como exige o artigo 41 do Código de Processo Penal, seu duplo desiderato, isto é, o 

de dar conhecimento ao increpado da razão pela qual o Ministério Público requeria a 

instauração de ação penal e de possibilitar o exercício de ampla defesa.

4. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 290.078/SC, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador 

Convocado do TJ/SP), Quinta Turma, julgado em 2.12.2014, DJe 12.12.2014, grifei.)

Em conclusão, relembro que a inicial há de ser simples e objetiva, 

“atribuindo a alguém a responsabilidade por um fato, tão-somente. A denúncia 

deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a 

adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o 

pleno exercício do direito de defesa. Toda denúncia é uma proposta da demonstração 

prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita a 

efetiva comprovação e a contradita, e, como assentado na jurisprudência, apenas 
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deve ser repelida quanto não houver indícios da existência do crime ou, de início, 

seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando 

não houver, pelo menos, indícios de sua participação. Assim, descritos, na denúncia, 

comportamentos típicos, ou seja, sendo factíveis e obviados os indícios de autoria e 

materialidade delitivas, não se pode trancar a ação penal” (AP n. 396/RO, Relatora 

a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.4.2011).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 70.059-GO (2016/0108423-0)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Manoel Pereira da Silva

Advogado: Hartus Magnus Gonçalves Bueno e outro(s) - GO020447

Recorrido: Ministério Público do Estado de Goiás

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Crime de corrupção passiva imprópria 

subsequente (art. 317 do CP). Delito unilateral. Trancamento da ação 

penal. Excepcionalidade. Falta de justa causa para a persecução penal 

não confi gurada. Inépcia da denúncia. Fatos adequadamente narrados. 

Descrição sufi ciente da conduta delituosa. Atendimento aos requisitos 

legais. Exercício da ampla defesa. Possibilidade. Peculato-desvio (art. 

312 do CP). Causa excludente da ilicitude. Estrito cumprimento do 

dever legal. Necessidade de reexame probatório. Inviabilidade da via 

eleita. Ausência de fl agrante ilegalidade.

1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, só 

admitida quando fi car provada, inequivocamente, sem necessidade de 

exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da 

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

ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
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2. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, uma vez que narra, com todas as suas circunstâncias, 

a prática do delito de corrupção passiva imprópria subsequente, ao 

descrever que o acusado recebeu vantagem indevida (R$ 5.000,00 

– cinco mil reais) pela prática de ato lícito (recuperação do gado 

furtado) inerente ao dever imposto pela sua função (policial), após o 

ter concretizado.

3. O delito de corrupção é unilateral, tanto que legalmente existem 

duas formas autônomas, conforme a qualidade do agente. A existência de 

crime de corrupção passiva não pressupõe necessariamente o de corrupção 

ativa (APn n. 224/SP, Ministro Fernando Gonçalves, Corte Especial, 

DJ 26.4.2004).

4. O delito de corrupção passiva (art. 317 do CP) não faz distinção 

quanto ao momento do recebimento da vantagem indevida, ou seja, se 

antecedente ou subsequente à pratica do ato funcional.

5. Aferir se a conduta do acusado se encontra sob o manto do 

estrito cumprimento do dever legal, demandaria dilação probatória, 

inviável na via eleita, de rito célere e cognição sumária.

6. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro e Maria Th ereza de Assis Moura votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. Fernando Costa Martins pelo recorrente, 

Manoel Pereira da Silva.

Brasília (DF), 11 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 4.11.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso em habeas 

corpus interposto por Manoel Pereira da Silva em face do acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça de Goiás que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 388254-

25.2015.8.09.0000, mantendo em trâmite a ação penal instaurada em desfavor do 

recorrente, dando-o como incurso nos arts. 312 e 317, ambos do Código Penal.

O recorrente alega ausência de justa causa para a ação penal. Isso porque 

foi denunciado pela prática de corrupção passiva, por receber vantagem indevida, 

sem que, como contraponto, tenha o Ministério Público apontado a fi gura do 

corruptor, ou seja, a existência do delito de corrupção ativa, já que deixou de 

denunciar Mário Lúcio Resende – a quem é imputada a conduta de oferecer a 

vantagem indevida – por entender ausente o dolo em sua conduta.

Alega, também, inépcia da denúncia, por não narrar quais os fatos, 

praticados pelo recorrente, demonstram que a vantagem recebida seja indevida, 

pois não afi rmado que ação ou omissão relacionados ao exercício de sua função o 

recorrente fez ou deixou de fazer (fl . 487).

Sustenta, ainda, que aferir a ocorrência (ou não) do crime de peculato-

desvio, não exige dilação probatória, mas tão somente análise do fato imputado ao 

recorrente frente à documentação encartada aos autos, a qual demonstra, sem vacilo, 

que o recorrente foi expressa e previamente autorizado por seu superior hierárquico 

a transladar Mário Lúcio de Iporá/GO até Rio Verde/GO para ser ouvido pelo 

Parquet (fl . 488), o que caracteriza causa excludente da ilicitude, pelo estrito 

cumprimento do dever legal, a demonstrar a ausência de justa causa para o 

exercício da ação penal.

Requer, assim, o trancamento da ação penal.

Oferecidas contrarrazões (fl . 502), admitiu-se o recurso na origem, subindo 

os autos a esta Corte Superior (fl s. 505/506).

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fl s. 

515/522).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Por meio deste recurso, 

pretende-se, em síntese, o trancamento da ação penal instaurada contra o 

recorrente.
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De pronto, cumpre registrar, que a extinção da ação penal por falta de justa 

causa ou por inépcia formal da denúncia se situa no campo da excepcionalidade.

Assim, somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas 

corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em 

razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da 

ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência 

de causa de extinção da punibilidade. A respeito: HC n. 272.630/SP, Ministro 

Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21.6.2016; e HC n. 104.781/PE, Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21.6.2016.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente, agente de polícia, 

juntamente com o delegado de polícia Dannilo Ribeiro Proto, foi denunciado 

como incurso nos arts. 312 e 317, ambos do Código Penal, pelos fatos assim 

narrados na inicial acusatória (fl s. 26/31):

I - Do Denunciando Dannilo Ribeiro Proto

Segundo o apurado, após atuação do Grupo Especial de Repressão a Crimes 

Patrimoniais de Rio Verde - GO (GEPATRI), comandado pelo denunciando Dannilo 

Ribeiro Proto, foram identificados os autores de vários furtos, com denúncia 

oferecida pelo Ministério Público em lporá - GO aos 11 de fevereiro de 2015 (cópia 

dos autos judiciais n. 201500360664 apensos).

Logo em seguida à identifi cação dos criminosos e à localização das reses, aos 

08 de Outubro de 2014, nas dependências da 8ª Delegacia Regional de Polícia de 

Rio Verde - GO, o denunciando Dannilo Ribeiro Proto solicitou a uma das vítimas 

de furto, senhor Mário Lúcio Resende, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

indevidamente, em virtude de ter efetuado a prisão do grupo e recuperado o 

gado, a fi m de gratifi car policiais.

Tal quantia foi paga em dois cheques n. 851282 (R$ 8.000,00) e 851283 (R$ 

2.000,00), ambos do Banco do Brasil, agência 0632, conta corrente 6021-6, ainda 

no mês de outubro de 2014.

Para camufl ar a prática da corrupção, o denunciando Dannilo Ribeiro Proto fez 

com que a vítima assinasse uma declaração de doação, na mesma data, às fl s. 23.

Na sequência, o denunciando Dannilo Ribeiro Prato ficou com o cheque 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e repassou o de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao 

denunciando Manoel Pereira da Silva, o qual teria sido entregue ao delegado 

Regional de Iporá - GO.

[...]

Após tal fato vir à tona em audiência de instrução e julgamento, aos 23 de abril 

de 2015, no juízo da comarca de Iporá - GO, conforme DVD juntado às fl s. 07, o 

denunciando Dannilo Ribeiro Proto compareceu espontaneamente à sede da 9ª 
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Promotoria de Justiça local e prestou declarações as fl s. 11/13, aos 08 de maio de 

2015.

Na oportunidade e com a finalidade de camuflar a corrupção passiva já 

consumada, apresentou um “balanço/prestação de contas”, com diversos 

documentos particulares (fl s. 24, 25, 27, 30, 31 e 32) extrínseca e formalmente 

verdadeiros, porém com conteúdo falso, pois neles fez inserir declarações falsas 

ou diversas das que deviam ser escritas, com o fi m de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, prevalecendo-

se do cargo de delegado de polícia.

[...]

Il - Do Denunciando Manoel Pereira da Silva

Também após recuperar as reses, o denunciando Manoel Pereira da Silva 

recebeu para si, diretamente, em razão da função de agente de polícia, vantagem 

indevida, consistente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme extrato 

bancário de fl s. 09/13 dos autos apensos n. 201502293735, oferecido por Mário 

Lúcio Resende.

Já aos 27 de maio de 2015, na 9ª Promotoria de Justiça local, conforme DVD às 

fl s. 111, foi ouvida a vítima secundária da corrupção passiva, senhor Mário Lúcio 

Resende, trazendo versão totalmente diferente da apresentada no juízo de Iporá - 

GO, posteriormente retifi cada, corroborando a versão inicial.

Porém, verifi cou-se que Mário Lúcio foi trazido à promotoria pelo denunciando 

Manoel Pereira da Silva num veículo marca VW, modelo Gol, placa OMI 7541 

(Goiânia - GO), conforme certidão de fl s. 150, o qual está lotado na 7ª Delegacia 

Regional de Iporá - GO, sendo abastecido pelo denunciando, conforme 

documento de fl s. 201, que desviou dos combalidos cofres públicos cerca de 

40L(quarenta litros) de combustível, no importe aproximado de R$ 90,00 (noventa 

reais), em proveito próprio.

Assim agindo, o denunciando Dannilo Ribeiro Proto praticou as condutas 

descritas como crimes previstos no artigo 299, parágrafo único (por três vezes), na 

forma do artigo 71, caput e no art. 317, caput ambos na forma do artigo 69, todos 

do Código Penal.

Já o denunciando Manoel Pereira da Silva praticou as condutas descritas como 

crimes previstos no artigo 312, parte fi nal, e no artigo 317, caput, ambos na forma 

do artigo 69, todos do Código Penal.

Argumenta o recorrente, quanto ao crime de corrupção passiva que a 

denúncia é inepta. Assevera, também, que, tratando-se de delito bilateral, tal 

espécie delitiva exige a presença do corruptor, motivo pelo qual, arquivado o 

inquérito policial quanto a este, o mesmo desfecho deve ser dado ao réu, acusado 

do recebimento de vantagem indevida.
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Já, no que se refere ao delito de peculato-desvio, sustenta que os 

documentos juntados aos autos evidenciam que o réu praticou a conduta no 

estrito cumprimento do dever legal, na medida em que foi expressamente 

autorizado pelo seu superior hierárquico.

A questão não é simples.

Inicialmente, de plano, verifi ca-se que a denúncia atende aos requisitos 

do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que narra, com todas as suas 

circunstâncias, a prática do delito de corrupção passiva imprópria subsequente, 

ao descrever que o acusado, ora recorrente, recebeu vantagem indevida (R$ 

5.000,00 – cinco mil reais) pela prática de ato lícito (recuperação do gado 

furtado da fazenda de Mário Lúcio Resende) inerente ao dever imposto pela 

sua função (policial), após o ter concretizado.

Por outro lado, urge ressaltar que, em linhas gerais, não há dissenso na 

doutrina quanto à autonomia e independência dos delitos de corrupção passiva 

(art. 317 do CP) e de corrupção ativa (art. 333 do CP), uma vez que, por 

se tratarem de delitos formais, há situações em que o corruptor “oferece” ou 

“promete” sem o aceite do funcionário (corrupção ativa, sem a correspondente 

corrupção passiva) e, de outro lado, pode o funcionário “solicitar” a vantagem, 

sem que o interessado a aceite (corrupção passiva, sem a correspondente 

corrução ativa).

A esse respeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou no sentido de que o delito de corrupção é unilateral, tanto que legalmente 

existem duas formas autônomas, conforme a qualidade do agente. A existência de 

crime de corrupção passiva não pressupõe necessariamente o de corrupção ativa (APn 

n. 224/SP, Ministro Fernando Gonçalves, Corte Especial, DJ 26.4.2004).

No mesmo sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Quadrilha, corrupção passiva, advocacia 

administrativa e lavagem de dinheiro. Exclusão dos acusados de corrupção ativa 

do pólo passivo da ação penal. Fato insufi ciente para que o processo seja trancado 

com relação ao recorrente. Unilateralidade dos ilícitos previstos nos artigos 317 e 

333 do Código Penal. Reconhecimento da inépcia da inicial quanto a alguns dos 

denunciados por corrupção ativa. Decisão que não faz coisa julgada material. 

Possibilidade de oferecimento de nova peça vestibular. Constrangimento ilegal 

não caracterizado.

1. Conquanto exista divergência doutrinária acerca do assunto, prevalece o 

entendimento de que, via de regra, os crimes de corrupção passiva e ativa, por estarem 
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previstos em tipos penais distintos e autônomos, são independentes, de modo que a 

comprovação de um deles não pressupõe a do outro. Doutrina. Jurisprudência do 

STJ e do STF.

2. No caso dos autos, embora os supostos corruptores ativos não constem 

mais do pólo passivo da ação penal em tela, o certo é que tal circunstância 

não é sufi ciente, por si só, para que o feito seja trancado no que se refere ao 

recorrente, primeiro porque o princípio da indivisibilidade não se aplica às ações 

penais públicas, de modo que o Ministério Público pode oferecer denúncia 

contra os possíveis agentes do crime previsto no artigo 317 do Código Penal 

sem que o faça quanto aos que teriam cometido o ilícito previsto no artigo 333 

do mesmo diploma legal, e segundo porque a extinção do feito quanto a alguns 

dos acusados de corrupção ativa se deveu ao reconhecimento da inépcia da 

denúncia, decisão que, como se sabe, não faz coisa julgada material, permitindo 

que o órgão acusatório apresente outra peça vestibular quanto aos mesmos fatos 

sem os vícios outrora reconhecidos.

[...]

2. Recurso desprovido.

(STJ, RHC n. 48.238/PE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.11.2014)

Porém, no caso em comento, segundo narra a denúncia, o réu – agente de 

polícia – recebeu a oferta após a realização do ato inerente à sua função, ou seja, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) teria sido recebida a título de gratifi cação 

pela recuperação do gado furtado. Também é importante destacar que não houve a 

imputação do crime de corrupção ativa à pessoa responsável por tal pagamento.

E em casos assim, em que a ação é receber e em que não há a denúncia do 

corruptor, surgem controvérsias em nossa doutrina tendo em vista que para 

alguns doutrinadores a aceitação da vantagem indevida pressupõe a existência 

da oferta, e, por conseguinte, pressupõe a bilateralidade, ou seja, a convergência 

de vontades.

Neste sentido caminha, por exemplo, Cesar Bitencourt:

A decantada perspicácia de Hungria (...) levou-o a essa inevitável constatação 

ao afi rmar: “Perante nosso Código atual, a corrupção nem sempre é crime bilateral, 

isto é, nem sempre pressupõe (em qualquer de suas modalidades), um pactum 

sceleris (...). O pactum sceleris ou bilaterialidade só se apresenta nas modalidades 

de recebimento da vantagem indevida ou da aceitação da promessa de tal vantagem 

por parte do intraneus (corrompido), ou da adesão do extraneus (corruptor) à 

solicitação do intraneus, ou nas formas qualificadas previstas no § 1º e parág. 

único, respectivamente, dos arts. 317 e 333.” Esse entendimento de Hungria 

foi acompanhado por Paulo José da Costa Jr (...), nos termos seguintes: “das 
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modalidades de corrupção passiva previstas em lei, ao menos duas, receber e aceitar, 

importam na bilaterialidade da conduta”. Não era outro o entendimento de Heleno 

Fragoso (...), que, enfaticamente, pontificava: “na forma de receber, o crime é 

bilateral, sendo inconcebível a condenação do agente sem a do correspondente 

autor da corrupção ativa.” À corrupção do funcionário (passiva) corresponde a 

ação do particular, que, de alguma forma, a promove (ativa), especialmente nas 

modalidades de receber e aceitar promessa de vantagem, sendo, por conseguinte, 

impossível a ocorrência de um crime sem a do outro. (in Código Penal Comentado, 

6ª Edição, Saraiva, pág. 1.116)

Penso, tendo em vista o quadro concreto que nos foi apresentado, contudo, 

de forma diferente.

A solução da questão, conforme leciona Basileu Garcia, encontra-se na 

análise dos elementos dos tipos penais, previstos nos artigos 317 e 333, ambos 

do Código Penal, in verbis:

[...] Atentemos ao texto do art. 317, e havemos de concluir que todas as 

modalidades possíveis e imagináveis de corrupção passiva (aquela de que é 

acusado o funcionário) estão aí incluídas, e são, portanto, perfeitamente puníveis:

Solicitar ou receber – diz a lei – para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

Basta que o funcionário solicite ou receba a vantagem em razão da função. 

Não se diz que o crime só existe se o funcionário pedir ou receber para praticar 

um ato. Muito menos o texto evita a incriminação se o recebimento ou pedido se der 

depois de praticar-se o ato funcional. Não se entra em distinções. A vantagem foi 

solicitada ou recebida em razão da função pública? Há um nexo entre a solicitação 

ou o recebimento e o exercício do cargo? Se a resposta for afi rmativa, concluir-se-á 

que o funcionário cometeu o crime de corrupção passiva.

[...]

A lei é clara. Não deixa dúvida de que, ainda que o ato relacionado à 

combinação inescrupulosa corresponda aos deveres funcionais, o crime se 

integra. Assim, a corrupção passiva, quer seja própria, quer seja imprópria, é 

punível. E é punível quer seja antecedente, quer seja subsequente, não importando 

saber se a vantagem é recebida ou solicitada antes ou depois da prática do ato 

imoral.

Vejamos agora a corrupção ativa. Diz o art. 333:

Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 
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um a oito anos, e multa [...]. A pena é aumentada de um terço se, em razão 

da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou 

o pratica infringindo dever funcional.

Temos novamente a corrupção própria e imprópria. Própria no parágrafo e 

imprópria no corpo do artigo. Própria no parágrafo porque o vergonhoso negócio 

visa uma conduta ilícita da parte do funcionário, que é solicitado a cometer 

uma ilegalidade ou uma irregularidade. Imprópria no artigo, porque menor é a 

torpeza: o funcionário lucrará indevidamente para praticar algo de suas normais 

atribuições.

Mas vejamos se tem importância o momento em que o particular oferece ou 

promete a vantagem: esse momento tomado em relação ao ato funcional desejado 

pelo corruptor. Note-se que a lei fala em oferecimento ou promessa para determinar 

o funcionário a agir. Isso nos está mostrando com toda a clareza que o particular não 

é alcançado pela repressão criminal quando ofereça ou prometa vantagem, ou a 

entreguem efetivamente, ao funcionário, depois de ter ele praticado o desejado ato.

Um gesto de liberalidade que tenha, então, o particular, ainda que possa 

representar uma imoralidade, não constituirá crime de corrupção ativa, mas o 

funcionário praticará o crime de corrupção passiva, se aderir ao particular.

A classifi cação que apresentei oferece interesse, portanto, para inferirmos que 

a lei não cogita de todas as formas doutrinariamente delineadas de corrupção 

ativa. Pune-se a ativa antecedente, seja própria, seja imprópria. Mas não se 

reprime a ativa subsequente. É o que resulta da locução “para determiná-lo”. 

(GARCIA, B. Dos Crimes Contra a Administração Pública, Revista Forense, Rio de 

Janeiro, págs. 227/228, 10/1.944 – sem grifos no original)

No mesmo sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

[...] Pensávamos, ainda, que a modalidade “receber” implicaria em um delito 

necessariamente bilateral, isto é, demandaria a presença de um corruptor (autor de 

corrupção ativa) para que o corrupto também fosse punido. E, se assim não fosse, 

logicamente, a não identificação do corruptor não impediria a punição do 

corrupto, embora a absolvição do primeiro, conforme o caso (fato inexistente, 

por exemplo), devesse implicar na absolvição do segundo. Melhor refl etindo e 

contrastando esse tipo penal do art. 317 com a descrição típica feita no art. 333, 

nota-se que existe possibilidade de se confi gurar a corrupção passiva, sem que 

haja a corrupção ativa. Afi nal esta demanda o oferecimento ou a promessa 

de vantagem indevida para que o funcionário faça ou deixe de fazer algo. 

Logo, a corrupção ativa é prévia à realização do ato [...]. Ora se um funcionário 

público receber, para si, vantagem indevida, em razão de seu cargo, confi gura-se, 

com perfeição, o tipo penal do art. 317, caput. A pessoa que fornece a vantagem 

indevida pode estar preparando o funcionário para que um dia, dele necessitando, 
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solicite algo, mas nada pretende no momento da entrega do mimo. Ou, ainda, pode 

presentear o funcionário, após ter este realizado um ato de ofício. Cuida-se de 

corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a moralidade administrativa, 

sem que se possa sustentar (por ausência de elementos típicos) a ocorrência de 

corrupção ativa (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 14ª ed., 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 1.288 – sem grifos no original).

Interessante é o comentário de Damásio de Jesus em situação semelhante a 

que analisamos no momento:

Qualquer dádiva, presente ou recompensa confi gura o delito de corrupção 

passiva?

Não. Nem todas as coisas podem ser consideradas objeto material de 

corrupção. Assim, as gratifi cações comuns, de pequena importância econômica, em 

forma de gratidão em face da correção de atitude de um funcionário, não integram 

o delito. Ex.: as “boas-festas” de Natal ou Ano Novo. Nesses casos, ver-se que não 

há da parte do funcionário a consciência de estar aceitando uma retribuição pela 

prática de um ato de ofício, que é essencial ao dolo de corrupção. Mas se trata de 

questão de fato, a ser apurada caso por caso. (in Direito Penal, Vol. 4, 17ª Edição, 

Saraiva, pág. 207/208)

Como visto, não prospera a tese do recorrente, na medida em que a própria 

legislação ao tipifi car as condutas do particular (extraneus) e do funcionário 

público (intraneus) não buscou a correspondência absoluta entre as ações de um 

e de outro, mormente nas hipóteses como a vertente em que a acusação versa a 

respeito da prática de corrupção passiva imprópria subsequente.

E em consonância ao dito por Basileu, não podemos deixar de considerar o 

valor recebido pelo paciente – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – que não pode ser 

considerado pequeno ou irrelevante.

Por outro lado, quanto ao crime de peculato-desvio (art. 312 do CP), o 

Magistrado processante, ao receber a denúncia, asseverou (fl . 417):

Outrossim, de outra sorte não se reveste a ponderada ausência de justa causa 

para o recebimento da denúncia pelo crime de peculato-desvio, uma vez que, 

por intermédio da análise preliminar que o momento processual permite, a 

mera autorização do Delegado Regional de Iporá-GO para uma viagem gratuita 

e escoltada da vítima, em veículo ofi cial, para oitiva na 9ª Promotoria de Justiça 

de Rio Verde/GO, não basta para conter o devido processamento do feito, já que 

emerge dos fatos o fumus commissi delicti de direcionamento do uso do bem 

público para fi nalidade diversa daquela que inicialmente se planejou.
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Nesse contexto, verifi ca-se a impropriedade da via eleita, de rito sumário e 

cognição célere, para aferir se a conduta do acusado se encontra sob o manto do 

estrito cumprimento do dever legal, uma vez que, presente indícios de autoria e 

materialidade delitiva, a mera autorização do superior hieráquico não afasta, de 

plano, a ilicitude da conduta.

Assim, somente a regular instrução criminal, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, possibilitará o juízo de certeza necessário para fundamentar 

o decreto de condenação ou absolvição do recorrente. Nesse sentido: HC n. 

128.103/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 4.10.2010; HC n. 

81.763/PA, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 16.3.2009).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 70.061-RJ (2016/0108043-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Recorrente: A C M de P

Advogado: Diogo Tebet - RJ127188

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes contra a ordem 

tributária (art. 3º, II, da Lei n. 8.137/1990). Pedido de trancamento 

da ação penal. Inépcia da denúncia. Vários fatos delituosos. Ausência 

de descrição da vantagem indevida supostamente recebida em relação 

a um dos delitos. Demonstração dos indícios mínimos de autoria e 

materialidade relativamente aos demais.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o trancamento da 

ação penal é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando, 

de forma inequívoca, emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a 

inocência do acusado ou, ainda, quando for impedida a compreensão 

da acusação, em fl agrante prejuízo à defesa.
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2. No tocante ao primeiro fato delituoso, relatou o Ministério 

Público o recebimento pelo recorrente, a título de suborno, da quantia 

de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para que deixasse de 

lançar auto de infração, visando favorecer P. R. de S. B., representante 

da Sclel – Sociedade Comercial de Coleta de Lixo e Equipamentos 

Ltda.

3. No ponto, os fatos e conclusões apontados na inicial 

descreveram, suficientemente, o modo de atuação do recorrente, 

anunciando o titular da ação penal pública o recebimento da vantagem 

indevida e as demais elementares do delito, não se exigindo, neste 

momento, a descrição dos tributos não lançados ou lançados apenas 

parcialmente, mero exaurimento do crime. Doutrina.

4. Sobre o segundo fato criminoso, esclareceu o órgão acusatório 

que o recorrente, em razão de amizade ou mesmo agraciado pelo 

pagamento de propina, infringiu seu dever funcional, ao violar as 

atividades inerentes de seu cargo de auditor fi scal, promovendo a 

defesa do contribuinte M. C. B., ao prestar-lhe ajuda na elaboração de 

impugnação a auto de infração lavrado pelo próprio recorrente.

5. Para a subsunção perfeita da conduta praticada pelo agente ao 

modelo abstrato previsto na lei deve o órgão acusatório minudenciar 

a vantagem indevida exigida, solicitada, recebida ou prometida ao 

funcionário público. Nesse contexto, faltando a indicação do elemento 

normativo do tipo e não apresentando o Ministério Público nenhum 

dado preciso por meio do qual se permita a conclusão pela existência 

das características essenciais do delito contra a ordem tributária, 

carece a denúncia, no pormenor, de aptidão formal. Precedente.

6. A respeito do terceiro fato, elucidou o Ministério Público 

que, no dia 16 de outubro de 2013, no estacionamento do Terminal 

Rodoviário Roberto da Silveira, o recorrente recebeu embrulho, 

contendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, do empresário R. 

D. C. Destacou que o referido valor foi recebido a título de suborno 

para que o auditor fi scal promovesse Representação para Inaptidão, 

favorecendo a empresa Cant Rio Matadouro e Distribuidora Ltda.

7. No ponto, delineou o órgão acusatório, o recebimento de 

vantagem indevida pelo auditor fiscal para afastar da empresa a 

responsabilidade pelo pagamento de tributos. Os fatos e as 

circunstâncias necessários ao exercício do direito de defesa foram 
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descritos na peça acusatória, sendo descabido o nível de detalhamento 

requerido pela defesa.

8. Por fim, narrou o órgão acusatório que o recorrente 

aceitou suborno para benefi ciar A. S. de S. e seu fi lho., B. M. de S., 

ambos empresários, auxiliados por seu contador F. G. de A. F., em 

procedimento de fi scalização.

9. No tópico, contém a peça acusatória todas as circunstâncias 

necessárias à compreensão dos fatos, descrevendo o Ministério 

Público o recebimento de benefício indevido pelo recorrente para 

benefi ciar empresários em procedimento fi scal. Narra o contexto no 

qual inseridos o recorrente e as pessoas ligadas a ele, elucidando os 

vínculos entre os envolvidos e apresentando indícios sufi cientes da 

prática das condutas delituosas.

10. Recurso ordinário parcialmente provido para reconhecer, 

relativamente ao recorrente A. C. M. de P., a nulidade parcial da peça 

acusatória, no tocante ao “fato delituoso n. 2”.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso ordinário nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, 

Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Advogado Diogo Tebet, pela parte recorrente: A. 

C. M. DE P.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 3.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de recurso ordinário 

interposto por A. C. M. de P., desafi ando acórdão do Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região.
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Foi o recorrente – auditor fi scal da Receita Federal – denunciado pela 

suposta prática das condutas descritas no art. 3º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, 

por 4 (quatro) vezes, no art. 3º, inciso III, da Lei n. 8.137/1990, c/c o art. 29 do 

Código Penal, bem assim no art. 3º, inciso III, da Lei n. 8.137/1990.

Em 27 de fevereiro de 2015, o Juiz da Segunda Vara Federal de Niterói 

recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados para responderem à 

acusação (e-STJ fl s. 131/237).

Após a análise da peça defensiva, o magistrado singular absolveu 

sumariamente o recorrente, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código 

de Processo Penal, das condutas descritas no art. 3º, inciso III, da Lei n. 

8.137/1990, e designou audiência de instrução, debates a julgamento para 10 de 

maio de 2016.

Contra essa decisão insurgiu-se a defesa.

No entanto, em sessão de julgamento realizada em 9 de março de 2016, a 

Primeira Turma Especializada denegou a ordem de habeas corpus.

Recebeu o acórdão esta ementa (e-STJ fl . 484):

Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Art. 3º, II, Lei n. 8.137/1990 - Corrupção. 

Inépcia da inicial. Inocorrência. Trancamento da ação penal que não se impõe. 

Ordem denegada.

I- O trancamento da ação penal pela via estreita e heróica do Habeas Corpus 

só é possível em casos de extrema excepcionalidade, tendo lugar somente nas 

hipóteses de fl agrante ilegalidade, de que são exemplo a absoluta falta de provas, 

a patente atipicidade da conduta e a causa extintiva da punibilidade.

II- Nenhuma destas hipóteses está confi gurada na ação penal objeto deste 

writ.

III- A circunstâncias do fato e participação do denunciado deve ser analisadas 

no curso de instrução criminal através de dilação probatória, incabível nesta via.

IV- Como a denúncia logrou apontar liame entre o delito narrado na denúncia 

e a conduta do paciente, possibilitando ao mesmo o pleno exercício do direito de 

defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.

V- Ordem denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa a inépcia da peça 

acusatória. Sublinha que, apesar da narrativa incisiva, com contornos 

contundentes, a denúncia peca por não individualizar precisa e corretamente 

as condutas imputadas ao recorrente, falhando especifi camente ao operar a 

adequação típica ante a fi gura delituosa capitulada.
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Em relação ao “fato delituoso 1”, mencionado na incoativa, pondera que, 

afora as referências desconexas a partes de conversas interceptadas, imputa-se 

ao recorrente o recebimento, a título de suborno, de R$ 350.000,00 (trezentos 

e cinquenta mil reais), para que deixasse de lançar auto de infração de R$ 

776.307,51 (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e 

um centavos). Em seguida, o denunciante afi rma que a mencionada quantia foi 

recebida para que o recorrente aplicasse coefi ciente incorreto na determinação 

dos lucros da sociedade empresária. Diante disso, sustenta tratar-se de imputação 

alternativa, é dizer, ou a conduta do recorrente foi no sentido de deixar de lavrar 

o auto de infração ou com o fi m de lavrar o auto a menor, situação de manifesta 

violação do art. 41 do Código de Processo Penal. Alega, outrossim, não indicar 

a peça acusatória qual o tributo ou contribuição social não cobrado em razão da 

suposta interferência do recorrente, elemento essencial para o aperfeiçoamento 

do tipo penal descrito no art. 3º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990.

No tocante ao “fato delituoso 2”, sobreleva também a imputação alternativa 

de condutas, pois aponta o titular da ação penal ter o recorrente, em razão de 

estreita amizade ou de ter sido agraciado pelo pagamento de propina, violado 

seu dever funcional, ao promover a defesa de M. C. B., quinto denunciado, ao 

prestar-lhe valiosa ajuda na impugnação ao auto de infração. Não há descrição, 

ademais, da vantagem indevida ou da promessa de vantagem, bem como do 

tributo ou contribuição social suprimido ou cobrado apenas parcialmente.

Relativamente ao “fato delituoso 3”, anuncia a denúncia que o recorrente 

teria recebido embrulho contendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de 

suborno, do quinto denunciado, para que promovesse Representação para 

Inaptidão, favorecendo a empresa Cant Rio Matadouro e Distribuidora Ltda. 

Porém, mais uma vez, não indica o denunciante o tributo ou contribuição social 

não cobrado ou cobrado apenas parcialmente, elementos essenciais do tipo 

penal.

Quanto ao “fato delituoso 5”, reverbera a inépcia da denúncia ao não 

descrever (a) qual e quanto foi o suborno supostamente aceito pelo recorrente; 

(b) qual o ato de corrupção perpetrado; (c) em qual procedimento fi scal seria 

praticado tal ato; (d) em que consistiria tal recurso; (e) por quanto o recorrente 

foi contratado; (f ) como tal recurso e procedimento fiscal representavam 

interesses confl itantes; (g) em que consistia o procedimento fi scal e por quem 

foi lavrado.

Diante dessas considerações, pede, em tema liminar, a suspensão do 

processo originário até o julgamento defi nitivo do presente recurso.
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No mérito, busca a extinção do processo, sem análise do mérito, nos termos 

do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fl s. 541/542).

Prestadas as informações (e-STJ fl s. 546/636), foram os autos encaminhados 

ao Ministério Público Federal, que se manifestou pelo desprovimento do 

presente recurso ordinário (e-STJ fl s. 640/643).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Como se vê do 

relatório, busca a defesa, em resumo, o trancamento da ação penal originária, 

ao argumento de que a peça acusatória é genérica e não descreve todas as 

circunstâncias necessárias ao exercício da ampla defesa.

Lembremos-nos que a extinção da ação penal na via eleita consiste em 

medida excepcional, justifi cando-se somente quando se revelar, de plano, a 

atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de 

autoria. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, ordinariamente, 

discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do 

tipo ou na carência de indícios sufi cientes de autoria do delito, porquanto tais 

esclarecimento demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos 

elementos de convicção constantes do processo, providência manifestamente 

inconciliável com o rito deste recurso constitucional.

Feitas essas considerações, passo à apreciação do pedido inicial.

Foram estes os fatos narrados na peça acusatória:

1.1 Fato delituoso 1:

1. O primeiro denunciado, senhor A. C. M. de P., auditor-fiscal da Receita 

Federal do Brasil em Niterói-RJ, com lotação nesta cidade de Niterói, na Rua 

Almirante Tefé, número 668, Centro, Niterói - RJ, recebeu a titulo de suborno por 

ato de corrupção a quantia de R$ 350.000.00 (trezentos e cinqüenta mil reais) para 

que deixasse de lançar auto de infração no valor de R$ 776.307.51 (setecentos e 

setenta e seis mil trezentos e sete reais e cinqüenta e um centavos) em desfavor 

da empresa Selel-Socied Comerical de Coleta de Lixo e Eq., visando favorecer 

o segundo denunciado, o empresário P. R. de S. B. (segundo denunciado), este 

auxiliado por seus contadores/administradores, o terceiro denunciado, senhor 
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J. C. de H., e quarto denunciado, senhor F. G. de A. F., representantes da referida 

sociedade (fl . 251 do apenso I, volume I do processo 0008242-19.2013.4.02.5102 

e fl s. 102/104 do apenso 4 - Resposta ao ofício OCR.0104.000356-0/2013 - ao 

processo 0008242-19.2013.4.02.5102).

2. A materialidade do delito encontra respaldo robusto nos termos do anexo 

III do ofício n. 140/2013-RFB/Coger/Escor07 (apenso 4 - resposta ao oficio 

OCR.0104.000356-0/2013), na medida em que o primeiro denunciado foi o 

responsável pela fiscalização da sociedade Selel-Socied Comerical de Coleta 

de Lixo e Eq., com início em 5.9.2011 e encerramento em 12.4.2013. consoante 

registro de procedimento fiscal n. 07.1.02.00-2011-00617-1 (fl. 1 do referido 

ofi cio), o qual aponta para a aplicação incorreta de coefi ciente de determinação 

do lucro, lendo em vista que o denunciado apurou um lucro presumido á alíquota 

de 8% quando deveria utilizar a alíquota de 32% em razão da natureza da 

atividade empresarial.

3. Com efeito, a autoria delituosa deste primeiro fato quedou inexoravelmente 

demonstrada, consoante declaração do chefe da equipe de fi scalização 01 da 

DRF/Niterói (fl s. 120/123 do aludido ofi cio n. 140/2013-RFB/Coger/Escor07), pois 

o primeiro denunciado submeteu uma proposta de encerramento da ação fi scal 

com lançamento de crédito tributário em tomo de apenas R$ 500,00 (quinhentos 

reais), utilizando para fi ns de cálculo a alíquota incorreta de 8%, obviamente 

visando favorecer ilicitamente a empresa Selel-Socied Comerical de Coleta de 

Lixo e Eq., todavia, após oposição da chefi a de equipe de fi scalização através do 

AFRFB B. B., que lhe mostrou diversos precedentes administrativos pela aplicação 

da alíquota de 32% em razão da natureza da atividade empresarial, o primeiro 

denunciado acolheu essa orientação e alterou o auto de infração, porém já havia 

recebido a propina mencionada no item 1.

4. A ilicitude veio à lona lendo em vista que o primeiro denunciado saiu de 

férias e não comunicou a alteração do auto de infração ao segundo, terceiro e 

quarto denunciados (sócio e contador da empresa citada), em sendo que o AFRFB 

B. B. entrou em contato com o contribuinte, representado pelo sócio P. R. de S. B. 

(segundo denunciado), o qual lhe esclareceu que pagou quantia de R$ 350.000.00 

(trezentos e cinqüenta mil reais) para que não fosse lavrado o auto de infração em 

desfavor de sua empresa.

5. O monitoramento telefônico, deferido na medida cautelar n. 0001352-

98.2012.4.02.5102. corroborou o recebimento de vantagem indevida por parte 

do servidor denunciado, consoante relatado no auto circunstanciado n. 6, no qual 

o contador J. C. de H. (terceiro denunciado), um dos representantes da referida 

sociedade participou intensamente das tratativas (fl s. 655/723, grifos do MPF):

[...]

6. Assim que tomou ciência da declaração de P. B. (segundo denunciado) 

ao AFRFB B. B, o primeiro denunciado promoveu contato com J., contador 

da empresa e terceiro denunciado, com quem mantém vinculo de amizade, 
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demonstrando toda sua preocupação com a revelação de sua conduta criminosa 

(fl s. 798/847 do processo n. 0001352-98.2012.4.02.5102, grifos do MPF):

[...]

7. Tendo em vista que o primeiro denunciado não pôde levar adiante seu 

plano de lançar apenas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor da 

referida empresa, restou ao auditor fi scal ora denunciado devolver, ironicamente, 

a quantia paga a titulo de propina, conforme demonstra o áudio interceptado em 

face do empresário P. R. de S. B., que comprova, outrossim, a materializarão do 

aludido pagamento indevido, nos termos do relatado no auto circunstanciado n. 

7 (fl s. 798/847 do processo n. 0001352-98.2012.4.02.5102):

[...]

1.2. Fato delituoso 2:

12. No mês de novembro e 2012, o primeiro denunciado, na condição de 

auditor-fi scal da Receita Federal em Niterói - RJ, em razão de estreita amizade ou 

mesmo agraciado pelo pagamento de propina, infringiu gravemente seu dever 

funcional ao violar as atividades de seu cargo de auditor-fi scal da Receita Federal 

do Brasil em Niterói-RJ, promovendo a defesa do contribuinte M. C. B., quinto 

denunciado, ao prestar-lhe valiosa ajuda na elaboração de impugnação ao aulo 

de infração que o próprio denunciado/auditor o lavrou anteriormente, no valor 

de R$ 224.096,59 (duzentos e vinte e quatro mil e noventa e seis reais e cinqüenta 

e nove centavos), porquanto foi o responsável por fi scalizar a pessoa física M. C. 

B., iniciada por meio do mandado de procedimento fi scal n. 0710200/00413/11.

13. A materialidade do delito veio à tona, consoante os termos do ofi cio n. 

34/2013 - RFB/Coger/Escor07 (apenso I, volume II, dos autos principais), revelando 

que a fi scalização sobredita foi fi nalizada em 24 de outubro de 2012, conforme 

é possível observar abaixo em que a degravação do auto circunstanciado n. 2 

apresenta um diálogo entre o denunciado e M. C. B., no dia 19 de novembro 

de 2012, onde ambos combinam um data para agendar uma reunião, restando 

marcada para o dia 21 de novembro de 2012 (grifos do MPF):

[...]

14. As informações do referido ofício do Escor07 informam que M. C. 

B. protocolou a impugnação ao auto de infração no dia 23 de novembro de 

2012, apenas dois dias depois do encontro agendado para entrega do trabalho 

mencionado na interceptação telefônica, em sendo importante ressaltar que esse 

contato ocorreu depois de lavrado o auto de infração pelo auditor/denunciado, ou 

seja, depois de encerrado qualquer vínculo entre o auditor-fi scal e o contribuinte, 

e, além disso, o primeiro denunciado é muito claro em sua pretensão de criar 

algum tipo de laço além da esfera estritamente ética com o contribuinte quando 

diz: ‘[...] ai o senhor tomaria café da manhã comigo, conheceria lá o meu ambiente, 

a gente estreitaria mais os nossos laços, compreendeu’.
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15. O quinto denunciado, senhor M. C. B., dolosamente, no mês de novembro 

de 2012, conforme degravação extraída do contato telefônico mantido nesta 

cidade de Niterói - RJ, recebeu total apoio espúrio do primeiro denunciado/

auditor fi scal, na elaboração de recurso á impugnação ao auto de infração que o 

próprio denunciado/auditor o lavrou contra o denunciado/contribuinte, no valor 

de RS 224.096.59 (duzentos e vinte e quatro mil e noventa e seis reais e cinqüenta 

e nove centavos), porquanto este foi por meio do mandado de procedimento 

fiscal n. 0710200/00413/11 o responsável por fiscalizar a sua condição de 

contribuinte pessoa física M. C. B.

[...]

1.3. Fato delituoso 3:

18. No dia 16 de outubro de 2013, às 12 horas, no estacionamento da Terminal 

Rodoviário Roberto da Silveira, nesta cidade de Niterói RJ, estando no interior do 

veiculo Citroen C4, o auditor fi scal, primeiro denunciado, recebeu um embrulho 

contendo R$ 20.000 (vinte mil reais) em espécie, das mãos do quinto denunciado, 

o empresário R. D. C., conforme o auto circunstanciado n. 12 e relatório de 

vigilância policial n. 8/2013 de 16.10.2013, se constatando, inequivocamente, a 

posteriori, que o aludido valor recebido era a título de suborno para promover 

Representação para Inaptidão favorecendo a empresa Cant Rio Matadouro e 

Distribuidora Ltda. - EPP, CNPJ número 10.535.982/0001-70, documento fi scal 

datado de 7 de agosto de 201, consoante Anexo III do ofi cio 185/2014-RFB/Coger/

Escor07 (apenso II, volume XII, processo n. 0001352-98.2012.4.02.5102), assinado 

pelo primeiro denunciado (vide RPF n. 07.1.02.002012-00016-9), cuja empresa 

tem como sócio de fato o senhor R. D. C., sexto denunciado.

19. A autoria delituosa restou categórica na medida em que o primeiro 

denunciado, senhor A. C. M. de P., era o responsável pelo andamento da auditoria 

supramencionada em face da Cant Rio Matadouro e Distribuidora Ltda. (anexo 

II do ofi cio 185/2014-RFB/Coger/Escor07 - apenso II, volume XII, ao processo n. 

0001352-98.2012.4.02.5102), que mantinha expressiva omissão presumida de 

receitas ante a constatação de créditos bancários sem a comprovação devida, 

conforme apurou o próprio auditor-fiscal ora denunciado, e naturalmente, o 

pagamento daquela propina propiciava afastar a empresa da responsabilidade do 

pagamento dos tributos ao declará-la inapta, e o quinto denunciado, senhor R. D. 

C., favorecido pelo conluio, se apresentava como preposto da empresa favorecida 

nos autos do procedimento fi scal.

20. Efetivamente, os contatos atendiam aos interesses do corrupto e corruptor 

(sexto denunciado), conforme registram os diálogos abaixo, além de corroborar 

o forte entrosamento amigável, conforme se apurou, exatamente, frise-se, no 

mesmo dia em que foi pago o suborno ao auditor fi scal, em 16 de outubro de 

2013:

[...]
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21. Finalmente se constatou por meio do oficio n. 185/2014-RFB-Escor07, 

que a empresa Cant Rio Matadouro Ltda., que tinha como responsável de falo 

o sexto denunciado, foi benefi ciada pelo auditor-fi scal, primeiro denunciado, 

ao lavrar no âmbito do procedimento fi scal a representação para inaptidão do 

CNPJ, sob alegação de que a referida funcionou em terreno de propriedade do 

sexto denunciado enquanto este seria supostamente um mero empregado da 

empresa, sendo que, as atividades teriam sido encerradas um ano e meio antes 

do procedimento fi scal, ensejando na inaptidão do CNPJ.

22. Desse modo, os elementos colhidos durante a instrução criminal do 

inquérito apontam que a referida representação para inaptidão do CNPJ da 

empresa Cant Rio Matadouro Ltda., é a razão pela qual motivou o pagamento, pelo 

sexto denunciado, dos R$ 20,000.00 (vinte mil reais) mencionados anteriormente.

[...]

1.5. Fato delituoso 5:

28. Além dos fatos delituosos narrados anteriormente, o primeiro denunciado 

aceitou de suborno por ato de corrupção para beneficiar os senhores A. 

S. de S. e seu fi lho B. M. de S., sétimo e oitavo denunciados respectivamente, 

ambos empresários e auxiliados por seu contador, senhor F. G. de A. F., quarto 

denunciado.

29. Autoria e materialidade do delito encontram respaldo robusto nos autos 

da medida cautelar de interceptarão telefônica, onde se constata claramente 

em diversos diálogos que o primeiro denunciado aceitou receber quantia em 

dinheiro para benefi ciar o senhor A. S. de S. e B. em procedimento de fi scalização, 

sendo de amplo conhecimento por parte dos interlocutores a prática corrupta do 

servidor.

[...]

32. As investigações conduzidas pela policia indicam que A. também é 

administrador da Sclel-Socied Comercial de Coleta De Lixo e Equip Ltda., já citada 

nesta denúncia, sendo possível afi rmar que o quarto denunciado funcionou de 

elo entre o auditor-fi scal imputado e o sétimo e oitavo denunciados.

[...]

33. No trecho do diálogo destacado acima se constata, cabalmente, a 

participação de todos os envolvidos na prática delituosa: o primeiro denunciado 

é contratado pelos empresários A. (sétimo denunciado) e B. (oitavo denunciado) 

para redigir um recurso em procedimento fi scal, sendo que o contador G. (quarto 

denunciado) cuida de rever o ato com base na técnica contábil.

Levando em consideração que vários são os argumentos apresentados pela 

defesa para a obtenção da tutela jurisdicional favorável ao recorrente, passo a 

analisar, separadamente, as questões suscitadas.
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Relativamente ao “fato delituoso n. 1”, sustenta a defesa que, afora as 

referências desconexas a partes de conversas interceptadas, imputa-se ao 

recorrente ter recebido, a título de suborno, R$ 350.000,00 (trezentos 

e cinquenta mil reais), para que deixasse de lançar auto de infração de R$ 

776.307,51 (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e 

um centavos). Em seguida, o denunciante afi rma que a mencionada quantia fora 

recebida para que o recorrente aplicasse coefi ciente incorreto na determinação 

dos lucros da sociedade empresária. Alega tratar-se de imputação alternativa, 

situação de manifesta violação do art. 41 do Código de Processo Penal. Pondera, 

outrossim, não indicar a peça acusatória qual o tributo ou contribuição social 

não cobrado em razão da suposta interferência do recorrente, elemento essencial 

para o aperfeiçoamento do tipo penal descrito no art. 3º, inciso II, da Lei n. 

8.137/1990.

A esse respeito, relatou o Ministério Público, vimos, o recebimento pelo 

recorrente, a título de suborno, da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e 

cinquenta mil reais) para que deixasse de lançar auto de infração no valor 

de R$ 776.307,51 (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e 

cinquenta e um centavos), visando favorecer P. R. de S. B., auxiliado por seus 

contadores, representantes da Sclel - Sociedade Comercial de Coleta de Lixo e 

Equipamentos Ltda.

Segundo a denúncia, a autoria e a materialidade delitivas estariam 

demonstradas nos autos da interceptação telefônica n. 0001352-

98.2012.4.02.5102. O recorrente seria o responsável pela fiscalização da 

sociedade empresária acima referida, iniciada em 5 de setembro de 2011 e 

encerrada em 12 de abril de 2013, período em que teria havido a aplicação 

incorreta do coefi ciente de determinação do lucro, tendo em vista que o auditor 

fi scal apurou o lucro presumido à alíquota de 8% quando deveria utilizar a 

alíquota de 32%. Nesse contexto, teria apresentado proposta de encerramento 

da ação fi scal com lançamento de crédito tributário no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), utilizando para fi ns de cálculo a alíquota de 8%, objetivando 

favorecer a Sclel - Sociedade Comercial de Coleta de Lixo e Equipamentos 

Ltda. Porém, após a oposição da chefi a da equipe de fi scalização, que lhe 

apresentou precedentes administrativos no sentido da aplicação da alíquota de 

32%, em razão da atividade empresarial desenvolvida, o auditor fi scal modifi cou 

o auto de infração. Ainda nos termos da peça acusatória, P. R. de S. B. admitiu 

que pagou R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) ao recorrente para 

que não fosse lavrado auto de infração em desfavor de sua empresa.
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Como bem destaca Roberto Delmanto, o inciso II do art. 3º da Lei n. 

8.137/1990 contempla quatro núcleos alternativos – exigir, solicitar, receber e 

aceitar promessa. Todas as condutas descritas na norma incriminadora devem 

ser praticadas por servidor público fi scal, em razão de sua função. O objeto 

material do delito é a vantagem indevida, a qual poderá ser, ou não, de natureza 

patrimonial. Por fi m, importante salientar estarmos diante de crime formal, 

desse modo, não se exige a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, 

não é mister que o agente, em razão da vantagem indevida, deixe de lançar ou 

cobrar tributos ou contribuições sociais, bastando que tal possibilidade exista em 

concreto (Leis Penais Especiais Comentadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 

290).

Diante desse cenário, inviável o acatamento da tese defensiva.

Isso porque os fatos e as conclusões apontados na inicial delineiam, 

sufi cientemente, o modo de atuação do recorrente, anunciando o titular da 

ação penal pública, com inteligibilidade, todos os elementos do tipo penal, 

notadamente a vantagem indevida recebida, permitindo o contraditório e a 

ampla defesa. Não se exige, nesse momento inicial, a descrição minuciosa dos 

tributos ou contribuições sociais não lançados ou lançados apenas parcialmente, 

mero exaurimento do crime. A propósito, reparem que, após a oposição da 

chefi a da equipe de fi scalização, apresentando precedentes administrativos no 

sentido da aplicação da alíquota de 32%, em razão da atividade empresarial 

desenvolvida, o auditor fi scal modifi cou o auto de infração. Portanto, os tributos 

ou contribuições sociais não foram suprimidos ou lançados a menor. Sendo 

assim, evidente tratar-se de questão secundária, prescindível ao desembaraçado 

exercício do direito de defesa.

Também me parece dispensável ao exercício do direito de defesa a 

exposição do preciso motivo que ensejou o recebimento da vantagem ilícita.

Sustenta a defesa, no particular, estarmos diante de imputação alternativa, 

situação de manifesta violação do art. 41 do Código de Processo Penal.

No entanto, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Consiste a imputação alternativa na possibilidade conferida ao titular 

da ação penal de atribuir, em face de dúvida derivada dos elementos de 

informação coletados durante o inquérito policial, dois crimes ao réu de modo 

alternado, prevalecendo, ao final do processo, uma das versões expostas, a 

critério do sentenciante. Segundo as lições de Afrânio Silva Jardim, apresenta-

se “alternativa a imputação quando a peça acusatória vestibular atribui ao réu mais 
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de uma conduta penalmente relevante, asseverando que apenas uma delas terá sido 

praticada pelo imputado, embora todas se apresentem como prováveis, em face da 

prova do inquérito” (Direito Processual Penal. 11ª ed.; Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 149).

Na espécie, a peça acusatória atribuiu ao auditor fiscal a conduta de 

receber vantagem indevida com o objetivo de lesar a arrecadação tributária. 

Descreveu, a propósito, a obtenção de benefício ilícito para deixar o recorrente 

de lançar o auto de infração. Ao delinear a materialidade do crime, narrou o 

órgão acusatório a aplicação de coefi ciente incorreto na determinação dos lucros 

da sociedade empresária. Nesse contexto, não diviso situação de imputação 

alternativa, na qual, repita-se, o órgão acusatório formula, em caso de dúvida, 

duas narrativas, para que ao fi m da instrução possa o magistrado escolher o 

tipo penal prevalente, não sabendo o réu ao certo por qual crime responde. No 

caso, os dois comportamentos narrados na inicial são idôneos a evidenciar a 

norma penal incriminadora. Foram destacadas duas condutas concretas, todas 

abarcadas pelo tipo legal. Reparem que a discussão penal é determinada e os 

comportamentos são atribuídos ao recorrente de forma concreta, sendo possível 

ao réu de ambos se defender. Sendo assim, regular se me apresenta a incoativa. 

Eventuais dúvidas relacionadas aos pormenores da atuação do recorrente devem 

ser objeto de exame aprofundado no curso da ação penal. Em conclusão, não 

cabe a esta Casa reconhecer a existência de constrangimento ilegal quando 

há na denúncia a exposição de comportamentos concretos possíveis, todos 

abarcados pelo tipo penal tributário, com os detalhes que se reclamam das peças 

acusatórias.

No mesmo sentido:

Processo Penal. Habeas corpus. Corrupção passiva circunstanciada. Quadrilha. 

Denúncia. (1) Inépcia formal. (a) Narrativa dos fatos. Generalidade. Não 

reconhecimento. (b) Caráter alternativo. Não ocorrência. Ampla defesa. Violação. 

Ausência. (2) Carência de justa causa. Não demonstração da materialidade 

delitiva. Necessidade de revolvimento fático probatório. Inviabilidade. Impetração 

defi cientemente instruída.

[...]

3. Não há falar em denúncia alternativa quando se descreve a prática de 

comportamentos que, ao longo do tempo, se alternavam. O vício que conduziria 

à nulidade da incoativa diz respeito à narração de uma conduta que poderia se 

constituir em um ou outro tipo penal, o que não ocorre na hipótese.

[...]
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5. Ordem denegada. (HC 135.283/PA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 16.11.2010, DJe 29.11.2010, grifei.)

Em relação ao “fato delituoso 2”, sobreleva a defesa a imputação alternativa 

de condutas, pois aponta o titular da ação penal ter o recorrente, em razão de 

estreita amizade ou de ter sido agraciado pelo pagamento de propina, violado 

seu dever funcional, ao promover a defesa de M. C. B., quinto denunciado, 

prestando-lhe valiosa ajuda na impugnação ao auto de infração. Sublinha, 

também, omissão no tocante à descrição da vantagem indevida ou da promessa 

de vantagem, bem como do tributo suprimido ou cobrado apenas parcialmente.

Sobre o ponto, esclareceu o órgão acusatório que o recorrente, em razão 

de amizade ou mesmo agraciado pelo pagamento de propina, infringiu seu 

dever funcional, ao violar as atividades inerentes de seu cargo de auditor fi scal 

da Receita Federal do Brasil, promovendo a defesa do contribuinte M. C. B., 

ao prestar-lhe valiosa ajuda na elaboração de impugnação ao auto de infração 

lavrado pelo próprio recorrente, no valor de R$ 224.096,59 (duzentos e vinte 

e quatro mil, noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos). Para elucidar 

a materialidade e a autoria delitivas mencionou conversas interceptadas 

evidenciando que, embora encerrada a fi scalização em 24 de outubro de 2012, 

o recorrente e M. C. B., em 19 de novembro de 2012, agendaram reunião para 

21 de novembro de 2012. Dois dias depois, M. C. B. apresentou impugnação do 

auto de infração.

Das alegações apresentadas, uma tem fôlego: a relativa à omissão no 

tocante à descrição da vantagem indevida ou da promessa de vantagem.

De fato, os precedentes tópicos da inicial não revelam, às claras, a vantagem 

indevida solicitada, recebida ou prometida ao funcionário público.

A inicial descreveu somente a participação do recorrente na elaboração de 

impugnação ao auto de infração fi scal, promovendo a defesa de contribuinte, por 

motivo de amizade ou em razão do recebimento de propina.

Entretanto, para a subsunção perfeita da conduta praticada pelo agente ao 

modelo abstrato previsto na lei, deve o órgão acusatório minudenciar a vantagem 

indevida exigida, solicitada, recebida ou prometida ao funcionário público.

Faltando a indicação do elemento normativo do tipo, parece-me irregular a 

incoativa. Além disso, o fato de existirem conversas telefônicas entre os acusados 

não basta para imputar ao recorrente o crime tributário em desfi le. Nesse 

contexto, não apresentando o Ministério Público nenhum dado preciso por 
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meio do qual se permita a conclusão pela existência das características essenciais 

do delito contra a ordem tributária, carece a denúncia, no pormenor, de aptidão 

formal.

Ora, “é requisito essencial à ampla defesa a apresentação clara e completa da 

acusação, que deve ser formulada de modo que possa o réu contrapor-se a seus termos. É 

essencial, portanto, a descrição do fato delituoso em todas as suas circunstâncias. Uma 

descrição incompleta, dúbia, ou que não seja de um fato típico penal gera a inépcia da 

denúncia e nulidade do processo, com a possibilidade de trancamento através de ‘habeas 

corpus’, se o juiz não rejeitar desde logo a inicial. Para que alguém possa preparar e 

realizar sua defesa é preciso que esteja claramente descrito o fato de que deve defender-

se” (Vicente Greco Filho. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, p. 64).

Por fi m, colaciono este precedente:

Recurso ordinário em habeas corpus. Corrupção ativa. Inépcia da denúncia. 

Ausência de descrição da vantagem indevida que teria sido prometida a 

funcionário público. Peça inaugural que não atende aos requisitos legais exigidos. 

Violação ao princípio da ampla defesa. Mácula caracterizada.

1. O devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado 

com a formulação de uma acusação que permita ao acusado o exercício do 

seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação 

jurisdicional reclamada.

2. No caso dos autos, verifi ca-se que o Ministério Público deixou de indicar em 

que consistiria a vantagem indevida oferecida ou prometida pelo recorrente aos 

agentes públicos, bem como se o benefício ilícito lhes teria sido ofertado antes ou 

depois dos atos de ofício que pretendia que praticassem em violação aos seus deveres 

funcionais, ou mesmo se o cometimento de tais atos decorreu efetivamente da 

proposta realizada, o que revela a inaptidão da denúncia para defl agrar a ação penal 

quanto ao crime de corrução ativa. Precedentes do STJ.

[...]

5. Recurso provido para declarar a inépcia da denúncia ofertada contra o 

recorrente no que se refere ao delito de corrupção ativa, estendendo-se os 

efeitos da decisão ao corréu Eduardo Garcia da Silveira Neto. (RHC 65.747/MS, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7.4.2016, DJe 13.4.2016, grifei.)

No tocante ao “fato delituoso n. 3”, reverbera a defesa, mais uma vez, a 

ausência de indicação na peça acusatória do tributo ou contribuição social não 

cobrado ou cobrado apenas parcialmente, elementos essenciais do tipo penal.

A propósito, elucidou o Ministério Público que, no dia 16 de outubro 

de 2013, às 12 horas, no estacionamento do Terminal Rodoviário Roberto da 



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 845-952, janeiro/março 2017 951

Silveira, no interior do veículo Citroen C4, o recorrente recebeu embrulho, 

contendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, do empresário R. D. C., 

conforme auto circunstanciado n. 12 e relatório de vigilância policial n. 8/2013. 

Destacou que referido valor foi recebido a título de suborno para que o auditor 

fi scal promovesse Representação para Inaptidão, favorecendo a empresa Cant 

Rio Matadouro e Distribuidora Ltda., cujo sócio de fato seria R. D. C. A 

materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas, pois o recorrente foi o 

responsável pelo andamento da auditoria contra a empresa Cant Rio Matadouro 

e Distribuidora Ltda., que mantinha expressiva omissão presumida de receitas 

ante a constatação de créditos bancários sem a comprovação devida. Segundo 

o Ministério Público Federal, a declaração de inaptidão objetivava afastar a 

referida sociedade empresária da responsabilidade pelo pagamento dos tributos.

Nesse tear, a tese de inépcia da inicial não merece acolhimento.

São frágeis os motivos apresentados pela defesa buscando a extinção 

da ação penal, pois, conforme esclarecido linhas acima, tratando-se de delito 

formal, não se exige do órgão de acusação a plena individualização do tributo 

ou da contribuição social possível de ser suprimido em razão do recebimento da 

vantagem indevida – mero exaurimento do crime. Delineou o órgão acusatório, 

como base nos dados até então conhecidos, o recebimento de vantagem 

indevida pelo auditor fi scal para afastar da empresa a responsabilidade pelo 

pagamento de tributos. Foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do 

Código de Processo Penal. Os fatos e circunstâncias necessários ao exercício 

do direito de defesa foram descritos na peça acusatória, sendo descabido o 

nível de detalhamento requerido pela defesa. Tal delimitação, repita-se, pode 

e deve efetivamente ocorrer durante a instrução do processo penal, momento 

adequado à análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal 

pública. Diante desse cenário, no ponto, também não encontro justifi cativa para 

o encerramento prematuro da persecução penal.

Por derradeiro, assere a defesa, quanto ao “fato delituoso 5”, não descrever 

a denúncia (a) qual e quanto foi o suborno supostamente aceito pelo recorrente; 

(b) qual o ato de corrupção perpetrado; (c) em qual procedimento fi scal seria 

praticado tal ato; (d) em que consistiria tal recurso; (e) por quanto o recorrente foi 

contratado; (f ) como tal recurso e procedimento fi scal representavam interesses 

confl itantes; (g) em que consistia o procedimento fi scal e por quem foi lavrado.

A esse respeito, delineou o órgão acusatório que o recorrente aceitou 

suborno por ato de corrupção para benefi ciar A. S. de S. e seu fi lho., B. M. de S., 

ambos empresários, auxiliados por seu contador F. G. de A. F. 
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A materialidade e a autoria estariam demonstradas, sobretudo nos autos da 

cautelar de interceptação telefônica n. 0001352-98.2012.4.02.5102, em que se 

constatou que o recorrente aceitou receber quantia em dinheiro para benefi ciar 

A. S. de S. e seu fi lho, B. M. de S., em procedimento de fi scalização, sendo de 

amplo conhecimento por parte dos interlocutores a conduta corrupta do auditor 

fi scal.

Entendo mais uma vez sufi ciente a descrição ministerial.

Contém a peça acusatória todas as circunstâncias necessárias à compreensão 

do fatos, descrevendo o Ministério Público o recebimento de benefício indevido 

pelo recorrente para benefi ciar empresários em procedimento fi scal. Narra o 

contexto no qual inseridos o recorrente e as pessoas ligadas a ele, elucidando os 

vínculos entre os envolvidos e apresentando indícios sufi cientes da prática das 

condutas delituosas. Foram, portanto, respeitadas às exigências do art. 41 do 

Código de Processo Penal, não se podendo atribuir à exordial a pecha de inepta.

Em conclusão, relembro que a denúncia há de ser simples e objetiva, 

“atribuindo a alguém a responsabilidade por um fato, tão-somente. A denúncia 

deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a 

adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o 

pleno exercício do direito de defesa. Toda denúncia é uma proposta da demonstração 

prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita a 

efetiva comprovação e a contradita, e, como assentado na jurisprudência, apenas 

deve ser repelida quanto não houver indícios da existência do crime ou, de início, 

seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando 

não houver, pelo menos, indícios de sua participação. Assim, descritos, na denúncia, 

comportamentos típicos, ou seja, sendo factíveis e obviados os indícios de autoria e 

materialidade delitivas, não se pode trancar a ação penal” (AP n. 396/RO, Relatora 

a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.4.2011).

Diante dessas considerações, dou parcial provimento ao recurso para 

reconhecer, relativamente ao recorrente A. C. M. De P., a nulidade parcial da 

peça acusatória, no tocante ao “fato delituoso n. 2”.

É como voto.
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SÚMULA N. 583

O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, 

dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções 

fi scais movidas pelos conselhos de fi scalização profi ssional ou pelas autarquias 

federais.

Referências:

CPC/2015, art. 1.036.

Lei n. 9.469/1997, art. 1º-A.

Lei n. 10.480/2002, art. 10.

Lei n. 10.522/2002, art. 20.

Lei n. 11.098/2005, art 5º.

Lei n. 11.457/2007, art. 22.

Lei n. 12.514/2011, art. 8º.

Portaria-MF n. 75/2012, art. 2º.

Precedentes:

REsp 1.363.163-SP(*)  (1ª S, 11.09.2013 – DJe 30.09.2013)

REsp 1.343.591-MA(*)  (1ª S, 11.12.2013 – DJe 18.12.2013)

AgRg no REsp 1.371.592-CE (2ª T, 11.02.2014 – DJe 06.03.2014)

AgRg no REsp 1.345.799-RS (2ª T, 18.12.2014 – DJe 04.02.2015)

Primeira Seção, em 14.12.2016

DJe 1º.2.2017
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SÚMULA N. 584

As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as 

sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro 

privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1º, da Lei n. 

8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofi ns prevista no art. 

18 da Lei n. 10.684/2003.

Referências:

CPC/2015, art. 1.036.

Lei n. 8.212/1991, art. 22, § 1º.

Lei n. 9.718/1998, art. 3º, § 6º.

Lei n. 10.684/2003, art. 18.

Precedentes:

REsp 1.400.287-RS(*)   (1ª S, 22.04.2015 – DJe 03.11.2015)

REsp 1.391.092-SC(*)   (1ª S, 22.04.2015 – DJe 10.02.2016)

EAREsp 329.732-RS   (1ª S, 13.05.2015 – DJe 1º.07.2015)

EAREsp 342.463-SC   (1ª S, 27.05.2015 – DJe 1º.06.2015)

AgRg no AREsp 403.669-RS  (1ª T, 19.05.2015 – DJe 28.05.2015)

AgRg no AREsp 402.105-RS  (1ª T, 20.10.2015 – DJe 06.11.2015)

AgRg no AREsp 327.554-RS  (2ª T, 10.11.2015 – DJe 20.11.2015)

Primeira Seção, em 14.12.2016

DJe 1º.2.2017
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SÚMULA N. 585

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o 

veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Referências:

CC/2002, arts. 1.226 e 1.267.

Lei n. 9.503/1997, art. 134.

Precedentes:

REsp 1.116.937-PR   (1ª T, 1º.10.2009 – DJe 08.10.2009)

AgRg no AREsp 382.552-SC  (1ª T, 07.11.2013 – DJe 21.11.2013)

AgRg no AREsp 534.268-SC  (1ª T, 16.04.2015 – DJe 24.04.2015)

AgRg no REsp 1.528.438-SP  (1ª T, 17.12.2015 – DJe 05.02.2016)

REsp 1.180.087-MG   (2ª T, 07.08.2012 – DJe 14.08.2012)

AgRg no REsp 1.540.127-SP  (2ª T, 03.09.2015 – DJe 14.09.2015)

REsp 1.540.072-SP   (2ª T, 22.09.2015 – DJe 11.11.2015)

AgRg no AREsp 770.700-SP  (2ª T, 03.11.2015 – DJe 17.11.2015)

Primeira Seção, em 14.12.2016

DJe 1º.2.2017
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SÚMULA N. 586

A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente 

fi duciário aplica-se, exclusivamente, aos contratos não vinculados ao Sistema 

Financeiro da Habitação – SFH.

Referências:

CPC/2015, art. 1.036.

Decreto-Lei n. 70/1966, art. 30, I e II, e § § 1º e 2º.

Precedentes:

REsp 1.160.435-PE(*)  (CE, 06.04.2011 – DJe 28.04.2011)

REsp 485.253-RS    (1ª T, 05.04.2005 – DJ 18.04.2005)

REsp 867.809-MT   (1ª T, 05.12.2006 – DJ 05.03.2007)

REsp 842.452-MT   (2ª T, 02.10.2008 – DJe 29.10.2008)

AgRg no REsp 1.053.130-SC  (3ª T, 21.08.2008 – DJe 11.09.2008)

AgRg no Ag 1.098.876-PR  (4ª T, 18.08.2011 – DJe 24.08.2011)

AgRg no AREsp 533.790-PR  (4ª T, 12.02.2015 – DJe 05.03.2015)

Corte Especial, em 19.12.2016

DJe 1º.2.2017

(*) Recursos repetitivos.
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AC  Apelação Cível                                      

Adm  Administrativo

Ag  Agravo de Instrumento

AgRg  Agravo Regimental

AI  Argüição de Inconstitucionalidade 

ANA  Agência Nacional de Águas

Anatel  Agência Nacional de Telecomunicações

Aneel  Agência Nacional de Energia Elétrica

APn  Ação Penal

AR  Ação Rescisória

CAt  Confl ito de Atribuições

CC  Código Civil

CC  Confl ito de Competência

CCm  Código Comercial

Cm  Comercial

CNE  Conselho Nacional de Educação

Com  Comunicação

CP  Código Penal

CPC  Código de Processo Civil

CDC  Código de Proteção e Defesa do Consumidor

CPP  Código de Processo Penal

CR  Carta Rogatória

CRI  Carta Rogatória Impugnada

Ct  Constitucional

CTB  Código de Trânsito Brasileiro

CTN  Código Tributário Nacional

Cv  Civil

D  Decreto

DL  Decreto-Lei
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DNAEE  Departamento Nacional de Águas e Energia   
 Elétrica

E  Ementário da Jurisprudência do Superior   
 Tribunal de Justiça

EAC  Embargos Infringentes em Apelação Cível

EAR  Embargos Infringentes em Ação Rescisória

EAg  Embargos de Divergência no Agravo

EC  Emenda Constitucional

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente

EDcl  Embargos de Declaração

EJSTJ  Ementário da Jurisprudência do Superior   
 Tribunal de Justiça 

El  Eleitoral

EREsp  Embargos de Divergência em Recurso Especial

ERMS  Embargos Infringentes no Recurso em Mandado de  
 Segurança

ExImp  Exceção de Impedimento

ExSusp  Exceção de Suspeição

ExVerd  Exceção da Verdade

ExecAR  Execução em Ação Rescisória

ExecMC  Execução em Medida Cautelar

ExecMS  Execução em Mandado de Segurança

HC  Habeas Corpus

HD  Habeas Data

HSE  Homologação de Sentença Estrangeira

IDC  Incidente de Deslocamento de Competência

IExec  Incidente de Execução

IF  Intervenção Federal

IJ  Interpelação Judicial

Inq  Inquérito

IPVA  Imposto sobre a Propriedade de Veículos   
 Automotores
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IUJ  Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

LC  Lei Complementar

LCP  Lei das Contravenções Penais

Loman  Lei Orgânica da Magistratura

LONMP  Lei Orgânica Nacional do Ministério Público

MC  Medida Cautelar

MC  Ministério das Comunicações

MI  Mandado de Injunção

MS  Mandado de Segurança

NC  Notícia-Crime

PA  Processo Administrativo

Pet  Petição

PExt  Pedido de Extensão

Pn  Penal

Prc  Precatório

PrCv  Processual Civil

PrPn  Processual Penal

Pv  Previdenciário

QO  Questão de Ordem 

R  Revista do Superior Tribunal de Justiça

Rcl  Reclamação

RD  Reconsideração de Despacho

RE  Recurso Extraordinário

REsp  Recurso Especial

RHC  Recurso em Habeas Corpus

RHD  Recurso em Habeas Data

RMI  Recurso em Mandado de Injunção

RMS  Recurso em Mandado de Segurança

RO  Recurso Ordinário

Rp  Representação
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RSTJ  Revista do Superior Tribunal de Justiça

RvCr  Revisão Criminal

S  Súmula

SAF  Secretaria de Administração Federal

Sd  Sindicância

SEC  Sentença Estrangeira Contestada

SF  Senado Federal

SL  Suspensão de Liminar

SLS  Suspensão de Liminar e de Sentença

SS  Suspensão de Segurança

STA  Suspensão de Tutela Antecipada

Tr  Trabalho

Trbt  Tributário
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- DJ 19.09.2007.
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Portaria n. 6 de 09.09.1985 - DJ 12.09.1985 - Registro cancelado - Portaria n. 1 de 

09.02.2006 - DJ 15.02.2006.
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07. Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Portaria n. 
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08. Revista Jurídica Mineira - Portaria n. 3 de 02.04.1990 - DJ 04.04.1990 - Registro 
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de 02.04.1990 - DJ 04.04.1990.

10. Julgados do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul - Portaria n. 5 de 02.05.1990 

- DJ 09.05.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 8 de 16.11.2000 - DJ 24.11.2000.

11. Revista de Processo - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria n. 

6 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990.
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12. Revista de Direito Civil - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria 

n. 7 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 4 de 06.06.2000 

- DJ 09.06.2000.

13. Revista dos Tribunais - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - Portaria n. 

8 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990.

14. Revista de Direito Público - editada pela Editora Revista dos Tribunais Ltda. - 

Portaria n. 9 de 31.05.1990 - DJ 06.06.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 5 de 

11.06.2001 - DJ 19.06.2001.

15. Revista Ciência Jurídica - editada pela Editora Ciência Jurídica Ltda. - Portaria n. 10 
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17. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais - Portaria n. 

13 de 17.12.1990 - DJ 19.12.1990 - Registro cancelado - Portaria n. 10 de 08.10.2007 

- DJ 18.10.2007.

18. Jurisprudência Catarinense - editada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - 

Portaria n. 1 de 22.05.1991 - DJ 27.05.1991.

19. Revista SÍNTESE Trabalhista e Previdenciária - editada pela IOB Informações 

Objetivas Publicações Jurídicas Ltda. - Portaria n. 3 de 16.09.1991 - DJ 20.09.1991 - 

Registro retifi cado - Portaria n. 9 de 22.11.2006 - DJ 11.12.2006 - Registro retifi cado 

e ratifi cado - Portaria n. 8 de 25.10.2010 - DJe 28.10.2010.
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Editora S.A. - Portaria n. 1 de 10.03.1992 - DJ 13.03.1992 - Registro cancelado - 

Portaria n. 6 de 08.10.2007 - DJ 18.10.2007.

21. Jurisprudência do Tribunal de Justiça - editada pela Lex Editora S.A. - Portaria n. 2 
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63. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil - editada pela Editora Magister 

Ltda. - Portaria n. 1 de 1º.02.2008 - DJ 11.02.2008.
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