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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 
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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.

[...]
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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 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 713-844, janeiro/março 2017 737

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 



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

740

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 
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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.
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[...].

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. 
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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.
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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.
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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.



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

792

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 
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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 
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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 
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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 
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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 



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 713-844, janeiro/março 2017 817

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.



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 713-844, janeiro/março 2017 823

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):
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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):



Jurisprudência da QUINTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 713-844, janeiro/março 2017 827

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 
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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).



REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

844

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.




