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EMENTA

Penal e Processual Penal. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Atentado violento ao pudor (artigo 214 do CP). 

Consumação. Perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de 

Contravenções Penais). Afastamento. Reexame do conjunto fático 

probatório. Desnecessidade. Súmula 7/STJ. Não incidência. Agravo 

regimental provido.

1. Na hipótese, de rigor o afastamento da Súmula 7 desta Corte 

Superior, uma vez que, para a revisão do acórdão objurgado, faz-se 

necessário tão somente conferir outro enfoque ao conjunto fático-

probatório delimitado no aresto.

2. Esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido 

de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o 

delito tipifi cado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação 

atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo 

da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o 

agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (AgRg no REsp 

1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 

21.3.2012).

3. Da leitura do aresto objurgado dessumem-se como 

incontroversas as seguintes premissas fáticas: a) a prática deliberada 

e intencional de ato libidinoso contra a ofendida (colocar as mãos da 

criança em seu pênis; tocar a genitália da menor); b) a menoridade da 

vítima (entre 4 e 9 anos de idade à época dos fatos).

4. Tais premissas revelam, de forma inequívoca, a real intenção 

do acusado em satisfazer sua lascívia, devendo ser restabelecida a 
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sentença de primeiro grau, diante da confi guração dos elementos 

contidos na fi gura do art. 214 do CP.

5. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença de 

primeiro grau.

ACÓRDÃO

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

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

conformidade dos votos e das notas taquigráfi cas a seguir, por unanimidade, dar 

provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

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

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

Relator.

Brasília (DF), 17 de novembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Nefi  Cordeiro, Relator

DJe 29.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Nefi  Cordeiro: Trata-se de agravos regimentais interpostos 

pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais, em face de decisão de fl s. 404/407, que negou provimento ao agravo em 

recurso especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ.

Em ambos os recursos, sustenta-se que o referido óbice sumular deve 

ser afastado, uma vez que nos autos seria incontroversa a prática de atos que 

evidenciariam a intenção do recorrido em praticar o crime de atentado violento 

ao pudor. Afi rma-se, assim, que o Tribunal a quo, ao dar parcial provimento ao 

apelo defensivo para desclassifi car a conduta praticada pelo agente para o tipo 

previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, teria violado mencionado 

dispositivo, bem como os arts. 214 e 224, alínea “a”, do Código Penal.

Requerem, assim, a reconsideração da decisão recorrida ou sua submissão 

ao julgamento pelo Órgão Colegiado.

É o relatório.
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VOTO

O Sr. Ministro Nefi Cordeiro (Relator): Considerando-se as razões 

trazidas nos presentes agravos regimentais, reconsidero os fundamentos da 

decisão agravada.

A decisão ora impugnada negou provimento ao agravo em recurso especial 

pelos seguintes fundamentos, in verbis (fl s. 404/407):

No recurso especial, o Parquet sustenta que o Tribunal a quo, ao dar parcial 

provimento ao apelo defensivo para desclassificar a conduta praticada pelo 

agente, teria violado o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 - Lei de Contravenções 

Penais - e os arts. 214 e 224, alínea “a”, do Código Penal. Alega que o contexto 

probatório deixa claro que o acusado assediou de forma lasciva a vítima e que 

as circunstâncias em que a conduta foi praticada evidenciariam a intenção do 

recorrido em praticar o crime de atentado violento ao pudor.

Afi rma que o contexto fático reconhecido no decisum, aponta, de forma clara 

que o móvel do agente era atentar contra a pudicícia da vítima, menor de 14 anos, 

sendo que a desclassifi cação operada representa um minus em relação à violência 

imposta à Vítima (fl . 336). Conclui que, sufi cientemente comprovadas a autoria e 

a materialidade do crime de atentado violento ao pudor, impõe-se a condenação 

do Acusado, ora Recorrido, nos termos do art. 214, c.c. art. 224, alínea ‘a’, ambos do 

Código Penal (fl . 337).

O acórdão regional, ao dar parcial provimento à apelação do acusado, 

desclassifi cando a conduta para o tipo previsto no art. 65 da Lei de Contravenções 

Penais, utilizou-se dos seguintes fundamentos, in verbis (fls. 296/298, com 

destaques):

Consta dos autos que o acusado, por diversas vezes, teria constrangido a 

menor M.F.P.M., na época com apenas 09 (nove) anos de idade, a praticar e 

permitir que com ela praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

O réu negou os fatos a ele imputados. Entretanto, estou convencido da 

veracidade das declarações prestadas pela vítima.

[...]

Apesar da tenra idade, constata-se que a vitima apresentou uma versão 

segura e coerente, a ponto até mesmo de convencer a psicóloga que a 

acompanhou por um longo período.

Neste contexto, não vejo como retirar a credibilidade de suas palavras. 

Os fatos realmente ocorreram do modo como narrado pela ofendida.

Entretanto, a meu ver, a hipótese não se refere ao crime de atentado 

violento ao pudor com violência presumida.
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Isso porque, como se percebe pela narrativa da vitima, o acusado passou 

a mão na vagina dela sobre a roupa, e, quando pegou a mão da menina e 

colocou em seu pênis, também foi sobre a roupa. Não houve narrativa de 

movimentos que envolvessem masturbação.

Esta conduta, embora demasiadamente reprovável, muito mais se subsume 

ao tipo previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais do que ao tipo 

capitulado no revogado art. 214 do CP.

O crime de atentado violento ao pudor, com presunção de violência, é 

gravíssimo, tanto que sua pena eqüivale à do estupro consumado.

Por este motivo, em situações como a que ora se verifica, em que o ato 

sequer se assemelha a uma estimulação de órgãos genitais (masturbação), 

não há nenhuma proporcionalidade em se condenar o agente por um crime 

tão grave. Ao que tudo indica, as carícias foram breves, não se dirigindo ao 

mesmo fi m do atentado violento ao pudor, de modo que seriam insufi cientes 

para satisfazer a lascívia do réu.

No caso, a alteração do entendimento do Tribunal de origem - que 

desclassificou a conduta perpetrada pelo acusado de atentado violento ao 

pudor (artigo 214 do CP) para perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei 

de Contravenções Penais), em razão da ausência de ato capaz de satisfazer a 

lascívia do acusado -, acolhendo-se a tese recursal no sentido de que a conduta 

perpetrada teve por fi m satisfazer tal intento, exige necessário revolvimento das 

provas dos autos, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte 

Superior.

Nesse entendimento:

Agravo regimental. Recurso especial. Penal. Atentado violento ao pudor 

(artigo 214 do CP). Desclassifi cação para perturbação da tranquilidade (art. 

65 da Lei de Contravenções Penais). Alteração. Necessidade de reexame do 

conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 7/STJ. Recurso improvido.

1. A alteração do entendimento do Tribunal de origem, que desclassifi cou 

uma das condutas praticadas pelo acusado de atentado violento ao pudor 

(artigo 214 do CP) para perturbação da tranquilidade (art. 65 da Lei de 

Contravenções Penais), exige o reexame do conjunto fático-probatório dos 

autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.422.633/DF, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo 

(Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 

30.6.2015, DJe 7.8.2015), com destaques.

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Atentado violento ao 

pudor. Desclassifi cação. Tentativa. Necessidade de revolvimento do acervo 

fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. Agravo não provido.
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1. O reconhecimento das violações dos dispositivos infraconstitucionais 

aduzidas pelo agravante, com vistas a decidir pela desclassifi cação do delito 

de atentado violento ao pudor para a contravenção prevista no art. 61 do 

Decreto-Lei n. 3.688/1941 ou mesmo para reconhecer a tentativa, demanda 

imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos 

autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado 

Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 288.538/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta 

Turma, julgado em 9.6.2015, DJe 22.6.2015), com destaques.

Penal e Processual. Agravos regimentais no recurso especial. Atentado 

violento ao pudor. Violência presumida. Desclassifi cação do delito, em sede 

de apelação, para constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Pretensão de nova 

qualifi cação jurídica dos fatos. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 7 

do STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fi rmou-se no sentido 

de que todo ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com propósito 

lascivo, praticado mediante violência ou grave ameaça, configura o 

delito tipifi cado no art. 214 do Código Penal, hoje revogado pela Lei n. 

12.015/2009.

2. Hipótese, contudo, em que o Tribunal de origem, soberano na análise 

das circunstâncias fáticas da causa, entendeu que a ação do acusado - 

toque superfi cial e fugaz nos seios da vítima, após a exposição do órgão 

sexual - não teve intensidade sufi ciente para causar dano grave ao bem 

jurídico tutelado, a ponto de autorizar a condenação do réu pelo crime de 

atentando violento ao pudor.

3. Há de se considerar, também, que o recorrido “não insistiu” na sua 

conduta, “pois não se utilizou de força física ou ameaça de mal ao sujeito 

passivo”, restando reconhecida a confi guração do delito descrito no art. 146 

do Código Penal.

4. A inversão do decidido demanda o reexame do conjunto fático-

probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via 

estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte, razão pela qual 

o provimento atacado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Agravos regimentais desprovidos.

(AgRg no REsp 1.479.456/GO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, 

julgado em 26.5.2015, DJe 9.6.2015), com destaques.

Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. Atentado 

violento ao pudor. Recurso especial com fundamentação deficiente. 
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Ausência de particularização dos dispositivos tidos por violados. Súmula 

284/STF. Pleito de desclassifi cação. Imputação ofensiva ao pudor. Depoimentos 

testemunhais. Conjunto probatório. Súmula 7/STJ.

1. Modifi car as conclusões consignadas no acórdão impugnado para 

concluir de forma diversa, a respeito da classifi cação do delito, bem como 

da análise dos depoimentos testemunhais e da própria vítima, necessitaria 

a incursão no conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Mostra-se defi ciente o recurso especial, porquanto não apontados, de 

forma específi ca, os dispositivos legais tidos por violados. Súmula 284/STF.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 518.013/SP, Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.10.2014, DJe 

10.11.2014), com destaques.

O Ministério Público sustenta que deve ser afastado o óbice 

consubstanciado na Súmula 7/STJ, uma vez que nos autos seria incontroversa 

a prática de atos que evidenciariam a intenção do recorrido em praticar o 

crime de atentado violento ao pudor, não havendo necessidade de reexame de 

provas. Afi rma-se, assim, que o Tribunal a quo, ao dar parcial provimento ao 

apelo defensivo para desclassifi car a conduta praticada pelo agente para o tipo 

previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, teria violado mencionado 

dispositivo, bem como os arts. 214 e 224, alínea “a”, do Código Penal.

Assiste razão ao Parquet, porquanto, estando delimitado no aresto regional 

o arcabouço fático-probatório, defi nidas as premissas fáticas dos autos, a análise 

das razões do apelo não demanda revolvimento de provas.

O ora agravado foi denunciado como incurso na antiga redação do art. 214, 

c. c. art. 224, alínea “a”, do Código Penal, porquanto (fl s. 3/4):

[...], no mês de fevereiro de 2009, sem data precisa nos autos, na residência 

localizada na Rua Ana Antônia de Rezende, n. 485, Bairro Santo Antônio, nesta 

urbe, o denunciado Antônio Lisboa Roberto constrangeu, mediante violência 

presumida, a vítima mais a Fernanda Pereira Margarida, nascida aos 24.6.1999, à 

época com nove anos de idade, a com ele Praticar e a permitir que com ela fosse 

praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Extraí-se dos autos que nas circunstancias fáticas acima, a vítima Maísa dirigiu-

se até a residência do denunciado Antônio, juntamente com sua mãe Luciana 

Pereira, que mantinha cordial convivência com o imputado e sua esposa, pois 

ambos foram padrinhos de seu casamento.

Então, na residência, a vítima e o denunciado dirigiram-se até a cozinha 

da habitação a fi m de lancharem, enquanto Lucina e a esposa do denunciado 

permaneceram na sala.
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Valendo-se, pois, deste contexto e de estar a sós com a vítima, o imputado 

apalpou a genitália da vítima e, concomitantemente, pegou a mão da vítima 

colocando-se sobre seu órgão genital. Verberou a vítima, em sítio de declarações, 

que o denunciado perpetrava tal conduta contra si de forma reiterada, desde 

quando possuía a idade aproximada de quatro anos.

Em primeiro grau, o acusado foi condenado nos termos da denúncia 

(antiga redação do art. 214, c.c. art. 224, alínea “a”, do Código Penal) à pena de 6 

anos de reclusão, em regime fechado.

Irresignado, recorreu o acusado, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial 

provimento ao apelo defensivo para desclassifi car a conduta para a contravenção 

capitulada no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e reconhecer, assim, a 

prescrição da pretensão punitiva estatal. O contexto fático restou bem delimitado 

no aresto (fl s. 296/300):

Consta dos autos que o acusado, por diversas vezes, teria constrangido a 

menor M.F.P.M., na época com apenas 09 (nove) anos de idade, a praticar e 

permitir que com ela praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

O réu negou os fatos a ele imputados. Entretanto, estou convencido da 

veracidade das declarações prestadas pela vítima.

Oportunamente, confi ra seus relatos:

durante cinco anos sofreu carícias libidinosas do acusado, que é padrinho 

de casamento de sua mãe. Freqüentavam muito sua casa, e desde os quatro 

anos de idade da declarante o acusado pega-lhe as mãos e as coloca em seu 

pênis. O faz por cima da roupa. Não havia relatado antes tais fatos para sua 

mãe antes porque não sabia da gravidade e de que era tão errado. (Vitima, em 

juízo, f. 80)

A psicóloga que atendia a ofendida, em juízo, confirmou acreditarem sua 

narrativa:

que acompanhou M. por quase um ano. Ela sempre disse que o acusado 

passava a mão em suas partes íntimas. Também disse que ele pegava a mão 

dela e passava no pênis dele. Ela não gosta de falar sobre esse assunto. 

(...). De início, o réu apenas a acariciava, depois as carícias passaram a fi car 

mais íntimas e a envolver a genitália de ambos, todavia sempre por cima 

das roupas. M. não sabia da gravidade da conduta até assistir uma notícia 

de jornal e conversar com a avó. Acredita piamente na veracidade das 

acusações de M. porque ela não teria como simulara dor que sente quando 

se lembra do caso. Não portanto tempo. Também mantém uma narrativa 

coerente ao longo de todo este tempo, e sempre sofre quando se lembra 
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do caso ou quando é obrigada a se defrontar com o acusado ou a conversar 

sobre a história. Não acredita que seja possível M. ter sido manipulada pela 

mãe. (Maria das Graças Resende, f. 78)

Apesar da tenra idade, constata-se que a vítima apresentou uma versão segura 

e coerente, a ponto até mesmo de convencer a psicóloga que a acompanhou por um 

longo período.

Neste contexto, não vejo como retirar a credibilidade de suas palavras. 

Os fatos realmente ocorreram do modo como narrado pela ofendida.

Entretanto, a meu ver, a hipótese não se refere ao crime de atentado violento 

ao pudor com violência presumida.

Isso porque, como se percebe pela narrativa da vítima, o acusado passou a 

mão na vagina dela sobre a roupa, e, quando pegou a mão da menina e colocou 

em seu pênis, também foi sobre a roupa. Não houve narrativa de movimentos que 

envolvessem masturbação.

Da simples leitura do aresto dessumem-se como incontroversas as 

seguintes premissas fáticas: a) a prática deliberada e intencional de ato libidinoso 

contra a ofendida (colocar as mãos da criança em seu pênis; tocar a genitália 

da menor); b) a menoridade da vítima (entre 4 e 9 anos de idade à época dos 

fatos). Tais premissas revelam, de forma inequívoca, a real intenção do acusado 

em satisfazer sua lascívia, não havendo falar em reexame de provas para o 

reconhecimento do elemento subjetivo na espécie.

Assim, entendo que o Tribunal de origem incorreu em violação à 

legislação federal invocada nas razões do recurso especial, porquanto, embora 

reconhecendo os elementos contidos na fi gura do art. 214 do CP, em sua antiga 

redação, acabou por desclassifi car a conduta para a contravenção penal descrita 

no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, excluindo o acusado do cumprimento 

de reprimenda mais grave.

Na hipótese, de fato, de rigor o afastamento da Súmula 7 desta Corte 

Superior, uma vez que, para a revisão do acórdão objurgado, faz-se necessário 

tão somente conferir outro enfoque à narrativa dos fatos comprovados na 

origem e bem delimitados no aresto. E, da análise de tais premissas, tem-se por 

confi gurado o tipo previsto no art. 214 do CP, em sua antiga redação.

Com efeito, esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido 

de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito tipifi cado 

no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor 
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praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, 

evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato 

voluptuoso (AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 

6ª Turma, DJe 21.3.2012).

Confi ra-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:

Recurso especial. Estupro de vulnerável. Reexame de provas. Desnecessidade. 

Súmula n. 7 do STJ. Afastamento. Dolo de satisfação da lascívia. Contravenção 

penal. Vítima criança. Incompatibilidade. Art. 217-A do CP. Consumação. Qualquer 

ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual. Recurso especial provido.

1. Não há necessidade de reexame do arcabouço fático-probatório acostados 

aos autos quando a conclusão esposada no acórdão atacado deixa claro e bem 

delimitado todo o contexto fático em que os delitos foram perpetrados - incluindo 

todos os elementos do tipo descritos no art. 217-A do Código Penal.

2. Muito embora, em determinados crimes, a conduta do agente possa ensejar 

dúvida quanto ao fi m pretendido e, para a aferição da fi nalidade, imperioso se faz 

o exame do arcabouço probatório colacionado, outro não é o dolo do agente, ao 

praticar atos como os descritos nestes autos, senão o de satisfazer a sua lascívia.

3. A Corte de origem, conquanto haja delineado e reconhecido a ocorrência 

de todos os elementos contidos naquele dispositivo do Código Penal, invocou a 

contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 para eximir o 

acusado de reprimenda mais severa.

4. Ao contrário do decidido pela Corte de origem e também em respeito ao 

princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada 

para a tipifi cação do delito, mas deve incidir na culpabilidade do agente, para 

aplicação da sanção penal.

5. É pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se 

consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade 

sexual da vítima. Precedentes.

6. Recurso especial provido, a fi m de restabelecer a sentença de primeiro grau.

(REsp 1.561.653/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 

em 17.5.2016, DJe 24.5.2016)

Recurso especial. Atentado violento ao pudor com violência presumida. Dolo 

de satisfação da lascívia. Contravenção penal. Vítima criança. Incompatibilidade. 

Art. 214, caput, c/c o art. 224, “a”, do Código Penal (vigentes à época dos fatos). 

Consumação. Qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual. Recurso 

provido.

1. A controvérsia atinente à inadequada desclassifi cação para a contravenção 

penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 prescinde do reexame de 
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provas, sendo sufi ciente a revaloração de fatos incontroversos explicitados no 

acórdão recorrido.

2. Nega-se vigência aos arts. 214 e 224, “a” (redação anterior à Lei n. 

12.015/2009), ambos do CP, quando, diante de atos lascivos, diversos da conjunção 

carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança), desclassifi ca-se a 

conduta para contravenção penal, ao fundamento de que a ação do acusado foi 

“breve e superfi cial”.

3. A proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões 

sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida 

(art. 227, caput, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos 

internacionais.

4. É pacífi ca a compreensão de que o delito de atentado violento ao pudor com 

violência presumida se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem 

ofensivo à dignidade sexual da vítima. Precedentes.

5. Recurso especial provido para condenar o réu como incurso no art. 214, 

caput, c/c o art. 224, “a”, ambos do Código Penal (vigentes à época dos fatos), 

devendo os autos retornar ao Tribunal de Justiça estadual, para que se proceda à 

dosimetria da pena.

(REsp 1.154.718/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado 

em 15.3.2016, DJe 28.3.2016)

Penal. Agravo regimental no recurso especial. Réu condenado pelo crime 

de tentativa de atentado violento ao pudor. Recurso especial, interposto pelo 

Ministério Público. Revaloração de fatos incontroversos nos autos. Provimento. 

Delito consumado. Reexame de provas. Não ocorrência. Agravo regimental 

improvido.

I. Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento 

de que “o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito 

tipifi cado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória 

contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção 

carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima 

durante o apontado ato voluptuoso” (STJ, AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21.3.2012).

II. Na hipótese, as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto 

fático-probatório, reconheceram que o réu praticou atos libidinosos contra a 

vítima, pois, na primeira ocasião, despiu-se e despiu sua enteada, deitando sobre 

ela, no quarto em que dormia com a genitora da ofendida, e, na segunda ocasião, 

tirou a roupa da menor e passou a mão e o pênis em sua genitália, sem, no 

entanto, introduzi-lo.

III. A decisão agravada, ao apreciar a conduta imputada ao réu (atentado 

violento ao pudor), para restabelecer o entendimento de que o delito percorreu 

todo o iter criminis, consumando-se, limitou-se à análise jurídica dos atos 
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praticados pelo ora recorrente, estes - repita-se -, incontroversos nos autos, na 

sentença e no acórdão.

IV. A decisão impugnada não reexaminou o conjunto fático-probatório - 

providência vedada, em sede de Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ -, tendo 

realizado apenas a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de 

fatos incontroversos nos autos.

V. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.081.070/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, 

julgado em 10.9.2013, DJe 30.9.2013)

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Estupro de vulnerável. 

Reexame de provas. Desnecessidade. Súmula n. 7 do STJ. Afastamento. Dolo de 

satisfação da lascívia. Contravenção penal. Vítima criança. Incompatibilidade. Art. 

217-A do CP. Consumação. Qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade 

sexual. Agravo regimental provido.

1. Não há necessidade de reexame do arcabouço fático-probatório acostados 

aos autos quando a conclusão esposada no acórdão atacado deixa claro e bem 

delimitado todo o contexto fático em que os delitos foram perpetrados - incluindo 

todos os elementos do tipo descritos no art. 217-A do Código Penal.

2. Muito embora, em determinados crimes, a conduta do agente possa ensejar 

dúvida quanto ao fi m pretendido e, para a aferição da fi nalidade, imperioso se faz 

o exame do arcabouço probatório colacionado, outro não é o dolo do agente, ao 

praticar atos como os descritos nestes autos, senão o de satisfazer a sua lascívia.

3. A Corte de origem, conquanto haja delineado e reconhecido a ocorrência 

de todos os elementos contidos naquele dispositivo do Código Penal, invocou a 

contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 para eximir o 

acusado de reprimenda mais severa.

4. Ao contrário do decidido pela Corte de origem e também em respeito ao 

princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada 

para a tipifi cação do delito, mas deve incidir na culpabilidade do agente, para 

aplicação da sanção penal.

5. É pacífica a compreensão de que o delito de estupro de vulnerável se 

consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade 

sexual da vítima. Precedentes.

6. Agravo regimental provido, para dar provimento ao recurso especial, com 

o fi m de condenar o réu como incurso no art. 217-A do Código Penal, devendo 

os autos retornar ao Tribunal de Justiça daquele Estado, para que se proceda à 

dosimetria da pena.

(AgRg no AREsp 804.768/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ 

Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2015, DJe 

11.3.2016)
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Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo regimental para, 

reconsiderando os fundamentos da decisão agravada, conhecer do agravo de fl s. 

364/377 e dar provimento do recurso especial de fl s. 326/341, restabelecendo a 

sentença de primeiro grau.

HABEAS CORPUS N. 367.956-AC (2016/0218836-1)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Impetrante: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch

Advogado: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch - DF026966

Impetrante: George Andrade Alves

Impetrante: Felipe Fernandes de Carvalho

Impetrante: William Pereira Laport

Impetrado: Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Paciente: Acrinaldo Pereira Pontes

EMENTA

Processual Penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem econômica. 

Operação G7. Prévio mandamus julgado. Presente writ substitutivo 

de recurso ordinário. Via inadequada. Trâmite do feito. Inaugural 

competência do Juízo Federal. Declinação para a Justiça Estadual. 

Medidas cautelares determinadas. Interceptações telefônicas, busca e 

apreensão, prisão. Decisão do Supremo Tribunal pela competência da 

Justiça Federal. Autos redistribuídos à esfera federal. Atos praticados 

pela Justiça Estadual. Competência à época. Nulidade. Não ocorrência. 

Teoria do juízo aparente. Aplicabilidade. Determinação de medidas 

cautelares. Quebra de sigilo e busca e apreensão. Manifestação prévia 

do Ministério Público. Ausência. Pecha. Não configuração. Não 

insurgência posterior do Parquet. Flagrante ilegalidade. Inexistência. 

Habeas corpus não conhecido.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, 

inviável o seu conhecimento, restando apenas a avaliação de fl agrante 

ilegalidade.



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 845-952, janeiro/março 2017 859

2. De acordo com os elementos até então obtidos, a Justiça 

Federal inferiu que o material coligido não indicava lesão a bens, 

serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas 

públicas, o que motivou a redistribuição do feito para o Juízo do 

Estado do Acre, retornando os autos para a Justiça Federal após 

decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a competência 

do Juízo Federal na espécie.

3. Não há falar em nulidade no feito pelas decisões cautelares 

prolatadas na esfera estadual, pois, não obstante a posterior modifi cação 

da competência, é de ver que o Juízo do Estado do Acre fi gurava como 

o aparentemente competente à época das determinações das medidas 

cautelares, entendimento que somente restou superado com o galgar 

das investigações, inexistindo falar em automática invalidação de tudo 

o que fora produzido nos autos, devendo ser aplicada na hipótese a 

teoria do juízo aparente. Precedentes.

4. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público para as 

determinações de quebra de sigilo telefônico e de busca e apreensão não 

redunda em pecha, haja vista que as medidas podem ser decretadas de 

ofi cio pela autoridade judicial, consoante preceituam os artigos 3º da 

Lei n. 9.296/1996 e 242 do Código de Processo Penal, avultando-se, 

ademais, que o Parquet, tomando ciência das diligências, não apontou 

qualquer eiva no deferimento/execução das medidas cautelares.

5. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

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

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

Justiça: Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião 

Reis Júnior não conhecendo do pedido, e os votos dos Srs. Ministros Rogerio 

Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro no mesmo sentido, 

a Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu da impetração, nos termos do 

voto da Sra. Ministra Relatora. Ressalvou entendimento pessoal o Sr. Ministro 

Rogerio Schietti Cruz. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti 

Cruz, Nefi  Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra 

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

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura, Relatora

DJe 16.12.2016

RELATÓRIO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Trata-se de habeas corpus, 

com pedido liminar, impetrado em favor de Acrinaldo Pereira Pontes, apontando-

se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (HC n. 

0011110-69.2016.4.01.0000/AC).

Extrai-se dos autos que, em decorrência das investigações policiais na 

denominada “Operação G-7”, o paciente foi denunciado, em 19.10.2015, 

juntamente com outros 20 (vinte) corréus, pela suposta prática da conduta 

delitiva prevista no artigo 4º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, pois, segundo 

a incoativa, os increpados, “de forma livre e consciente, mediante ajustes e 

acordos entre as empresas que administravam, abusaram do poder econômico 

de que gozavam, eliminando totalmente a concorrência na seleção pública 

destinada à contratação das obras referentes à segunda etapa do Programa 

‘Minha Casa, Minha Vida’ (objetivando a construção de 3.348 casas populares), 

e formaram acordos, ajustes e alianças visando a divisão das demais fases do 

programa social (no total de cerca de dez mil unidades habitacionais)” (fl . 410) 

- Processo n. 6.821-51.2015.4.01.3000, da 3ª Vara Federal Criminal da Seção 

Judiciária do Estado do Acre/AC, fi gurando como feito anterior o n. 6.811-

75.2013.4.01.3000, do Inquérito Policial n. 0200/2012-SR/DPF/AC.

Intentando a nulidade dos elementos probatórios coligidos, a defesa 

ajuizou prévio mandamus no Tribunal a quo, cuja ordem restou denegada. O 

citado acórdão restou assim sintetizado (fl . 32):

Processual Penal. Habeas corpus. Operação G7. Ilicitude das provas. Validade de 

interceptações telefônicas e de busca e apreensão deferidas pelo Juízo Estadual. 

Competência do juízo. Constrangimento ilegal não confi gurado. Manifestação do 

Ministério Público Federal. Ordem denegada.

1. Verificado, no curso da investigação, e em razão da quebra de sigilo 

telefônico autorizada pela Justiça Estadual, a existência de interesse da União a 

ser protegido, correta a declinação da competência à Justiça Federal. Precedentes.

2. Conforme orientação da jurisprudência do STJ, a declinação da competência 

não tem o condão de invalidar interceptação telefônica autorizada por Juízo que 

inicialmente era o competente para processar o feito.
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3. O art. 3º da Lei n. 9.296/1996 e o art. 242 do Código de Processo Penal 

prescrevem que tanto a interceptação das comunicações telefônicas como a 

busca e apreensão poderão ser determinadas pelo magistrado, de ofício ou a 

requerimento das partes.

4. A descoberta acidental da existência de infrações penais praticadas em 

detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ocorrida após o deferimento 

da interceptação telefônica e de buscas e apreensões não invalida a prova já 

produzida, embora modifi que a competência para processamento e julgamento 

do feito.

5. Ordem denegada.

No presente writ, destacam os impetrantes que a exordial acusatória padece 

de nulidade, vez que calcada “em provas ilícitas, obtidas mediante autorização de 

juízo incompetente para atuar no feito e produzidas em desconformidade com 

as previsões legais e constitucionais” (fl . 2).

Pontuam que, no âmago da operação policial da Polícia Federal, foram 

decretadas prisões, buscas e apreensões, bloqueios de bens, dentre outras 

medidas, sem a participação do Ministério Público (Federal ou Estadual), a fi m 

de apurar a existência de cartel formado por empresas tradicionais de construção 

civil, que atuariam simulando a existência de competição em licitações do 

Governo do Estado do Acre.

Asserem que, em 23.5.2012, a Justiça Federal de primeiro grau declinou 

a competência para a Justiça Estadual, na qual restaram deferidas quebras de 

sigilo e interceptações telefônicas, culminando com a decretação de prisões 

preventivas e expedição de mandados de busca e apreensão, “destacando que 

o suposto delito de cartel que estava sendo apurado envolvia, precipuamente, 

obras do Programa Minha Casa Minha Vida (‘PMCMV’), que, sabidamente, 

utilizam verbas advindas do erário federal” (fl . 3).

Acrescentam que, interpostos agravos internos do decreto prisional 

prolatado pela Desembargadora do Tribunal Acreano, foi ajuizada a Reclamação 

n. 15.818 no Supremo Tribunal Federal, “apontando que mais da metade dos 

membros do E. TJAC não poderiam apreciar os agravos regimentais manejados, 

ensejando a avocação do feito pela Suprema corte, nos termos do artigo 102, I, 

“n”, da Constituição Federal” (fl . 4), sendo que o Pretório Excelso, em liminar 

deferida na data de 5.6.2013, pelo Ministro Luiz Fux, determinou que o 

Tribunal local se abstivesse de julgar os agravos e determinou a remessa dos 

autos ao Supremo Tribunal Federal, que ensejou a Ação Originária n. 1.791/
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AC, na qual foi deferido pleito perfunctório, em 17.6.2013, a fi m de revogar as 

prisões preventivas e impor medidas cautelares diversas.

Noticiam que, em 27.6.2013, na mencionada ação penal, o Pretório Excelso 

reconheceu a competência da Justiça Federal para a apreciação e julgamento do 

feito, “em virtude do clarividente interesse da União, decorrente da apuração de 

supostas irregularidades na utilização do erário federal” - Inquérito da Polícia 

Federal n. 200/2012 (fl . 5).

Alegam que, “antes de o C. STF consignar que a competência para 

processar e julgar o feito não era Justiça Estadual, a E. Desembargadora 

Denise Bonfi m do TJAC determinou a realização de buscas e apreensões de 

investigados (fl s. 1.809- IPL n. 200/2012), valendo-se exatamente do mesmo 

acervo probatório que levou a Suprema Corte a determinar a declinação da 

competência do caderno investigativo” (fl . 5).

Asseveram que o Ministério Público Federal, “valendo-se dos indícios 

coligidos a partir das medidas de busca e apreensão executadas”, ofereceu 

denúncia “atendo-se às ações de grupo de empresários administradores de 13 

(treze) sociedades empresárias do estado do Acre, dentre as quais estaria inclusa 

a ADINN, empresa da qual o Paciente seria sócio de fato e que, juntamente às 

demais empresas, teria supostamente eliminado a concorrência na adjudicação 

da construção das obras referentes à segunda etapa do programa PMCMV, no 

âmbito do programa estadual ‘Cidade do Povo’ no Acre” (fl . 6).

Verberam que “o D. MPF organizou sua exordial acusatória através da 

repartição de supostas evidências, as quais consistem em temerários frutos 

obtidos com as severas medidas tomadas sem participação do Ministério Público, 

ainda no bojo do IPF n. 200/2012, e autorizadas pela E. Desembargadora 

Denise Bonfi m do TJAC, que não gozava da competência processual para tanto, 

a partir das quais elencou fatos isolados e desconexos, que em seu deturpado viés 

acusador, prestar-se-iam a corroborar com a teratológica versão exposta em sua 

denúncia” (fl . 7).

Consignam que o juízo federal de primeiro grau recebeu a incoativa 

e determinou a citação do ora paciente, sem se atentar para a ilicitude das 

provas que embasaram a denúncia, originadas em decisões proferidas pela 

Desembargadora do Tribunal Acreano, em franca usurpação da competência 

federal.

Mencionam que, já na questionável declinação de competência da Justiça 

Federal de primeiro grau, “já era possível constatar que os fatos delituosos 
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envolviam verbas públicas oriundas do Governo Federal, seja por meio do 

Programa Minha Casa Minha Vida, de financiamento de obras mediante 

recursos do BNDES, de recursos do FAR- Fundo de Arrendamento 

Residencial, do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador e do FDS- Fundo 

de Desenvolvimento Social, ou, ainda, do SUS - Sistema Único de Saúde” (fl . 

11), ou seja, “ainda que, àquele momento, se pudesse afi rmar a existência de 

crimes cometidos no âmbito estadual, havia indubitável interesse da União nas 

investigações objeto dos autos, uma vez que havia uma série de obras feitas com 

o emprego de vultosas quantias de verbas públicas federais que, supostamente, 

teriam sido desviadas ou mal aplicadas” (fl . 11).

Enaltecem que “já era indene de dúvidas o interesse da União na apuração 

do feito, tanto é que era a própria Polícia Federal que ofi ciava junto a essa 

E. Corte Estadual” (fl s. 13/14) e que “não se pode aqui mencionar quaisquer 

manifestações ministeriais que tenham se posicionado favoravelmente ao 

pleito ora arguido, porquanto o dominus litis restou alijado de todo o trâmite 

procedimental referente à colheita de material probatório no bojo da investigação 

que deu azo à aludida ação penal” (fl . 14).

Sustentam que as medidas cautelares, como a interceptação telefônica e a 

busca e apreensão, foram determinadas pela Desembargadora do Tribunal local, 

em outras palavras, por autoridade absolutamente incompetente para tanto.

Enfatizam que os elementos probatórios coligidos, que deram azo à 

imputação delitiva em demérito do paciente, padecem de clara nulidade, dada 

sua determinação pela Justiça Estadual e não pela competente Justiça Federal, 

em franca afronta ao brocardo do juiz natural.

Defendem serem nulos não só os atos decisórios proferidos pela 

autoridade incompetente, mas também todos os atos que tenham contado com 

a participação e ingerência de tal juízo.

Afirmam que, “uma vez constatada a incompetência absoluta da E. 

Desembargadora do E. TJAC para atuar nos autos em epígrafe, outra solução 

não há, senão o imediato reconhecimento do constrangimento ilegal impingido 

em desfavor do Paciente, na medida em que todos os elementos probatórios 

que embasam a exordial acusatória formulada pelo Parquet em seu detrimento 

foram coligidos a partir desse r. decisum da E. Desembargadora Denise Bonfi m, 

não encontrando guarida em qualquer outro elemento de convicção autônomo, 

razão pela qual resta impossível aproveitar qualquer ato produzido no seu curso” 

(fl . 20).
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Ressaltam a ausência de participação do órgão ministerial (estadual ou 

federal) no procedimento criminal que culminou na execução das interceptações 

telefônicas e das buscas e apreensões, fulminando a exordial acusatória, 

por mácula na peça processual, ante a evidente nulidade das provas que a 

supedanearam.

Argumentam que os bens da pessoa jurídica do paciente “se encontram 

constritos no bojo de inquéritos desmembrados desta ação penal (Autos n. 

4.921-33.2015.4.01.3000, que trata de pedido de sequestro de bens e outras 

medidas assecuratórias em virtude do quanto apurado no IPL n. 456/2014 - doc. 

n. 15), causando-lhe diversos prejuízos para arcar com as devidas obrigações, 

sobretudo de índole trabalhista” (fl . 29).

Requerem, liminarmente, a suspensão do Processo n. 6.821-

51.2015.4.01.3000, da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária 

do Estado do Acre, “bem como as decisões proferidas no âmbito dos 

procedimentos instaurados nessa operação, especialmente nos Autos n. 4.921-

33.2015.4.01.3000” (fl . 29), até o julgamento fi nal desta ação constitucional.

No mérito, pugnam pelo reconhecimento da ilicitude das provas que 

amparam a denúncia ofertada no bojo da Ação Penal n. 6.821-51.2015.4.01.3000, 

“fato que, invariavelmente, retirará a justa causa para sua perpetuação” (fl . 29).

O pedido liminar foi indeferido às fl s. 6.104/6.112, sendo solicitadas 

informações à autoridade apontada como coatora, trazidas às fl s. 6.134/6.136 e 

6.140/6.143, e ao Juízo Federal de primeiro grau, juntadas às fl s. 6.115/6.132.

Com vista dos autos, o Ministério Público Federal opinou, em parecer 

da lavra da Subprocuradora-Geral Luiza Cristina Fonseca Frischeisen (fl s. 

6.144/6.167), pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura (Relatora): De proêmio, 

insta ressaltar que estes autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção 

ao HC n. 270.305/AC, impetrado em favor de outro corréu, cujo seguimento 

foi obstado neste Superior Tribunal, sendo encaminhado o writ ao Supremo 

Tribunal Federal, dada a modifi cação de competência do processo criminal. Eis 

o teor do outrora decidido:
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Notícias sobrevindas ao presente writ dão conta de que o Tribunal de origem 

declarou sua incompetência para processar e julgar os autos do Inquérito Policial 

n. 0200/2012, que apura a ocorrência da denominada “Operação G7”, alçando o 

feito ao Supremo Tribunal Federal, após a interposição da Reclamação n. 15.818/

AC (fl s. 1.387/1.388).

Autuado o processo no Pretório Excelso como Ação Originária n. 1.791/AC, da 

relatoria do Ministro Luiz Fux, foi deferida a liminar, em 17.6.2013, a fi m de revogar 

as prisões preventivas e impor medidas cautelares diversas.

Dessarte, é de ver a impossibilidade de se dar seguimento ao presente 

mandamus neste Sodalício, tendo em vista que a competência para a análise do 

referido inquérito foi deslocada para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do 

art. 102, inciso, I, alínea ‘n’, da Constituição Federal, tornando sem efeito a liminar 

outrora deferida neste writ.

Cientifi que-se o Ministério Público Federal.

Publique-se.

Após a baixa dos autos no sistema desta Corte, encaminhem-se os presentes 

autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para as providências de estilo.

A questão trazida a deslinde na presente impetração cinge-se ao 

reconhecimento da nulidade i) pela incompetência da Justiça Estadual, 

que prolatou as decisões sobre as medidas cautelares de busca e apreensão, 

interceptação telefônica, prisões e bloqueio de bens, embora a competente para 

tanto fosse a Justiça Federal, na qual tramita o feito; bem como ii) pela ausência 

de manifestação prévia do Ministério Público das determinações de quebra do 

sigilo telefônico e busca e apreensão.

Para o devido esmiuçar das alegações defensivas, imperioso transcrever 

o dito pelo magistrado federal, ao receber a exordial acusatória, in verbis (fl s. 

6.123/6.128):

(...)

Os réus impugnaram, quase em uníssono, as interceptações. Por várias razões. 

Cabem algumas considerações.

Afi rmaram, por exemplo, que as interceptações telefônicas contêm nulidade, 

por não apresentarem “fundamentação adequada”, em especial a primeira 

interceptação, datada de 13.9.2011, proferida por este Juízo Federal (embora por 

outro magistrado). Entre outros questionamentos, pontuam que a interceptação é 

o último meio de investigação, e que “outros meios” poderiam ter sido utilizados.

Consta da decisão impugnada, em relação ao ponto:

‘As provas dos delitos investigados não poderão ser obtidas por outros meios, 

haja vista que as diligências convencionais como oitiva de suspeitos e busca 
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e apreensão poderiam produzir resultados opostos aos desejados, afi nal, não 

se sabe quantos ou quais servidores realmente estariam envolvidos na fraude, 

podendo facilmente destruir ou ocultar os vestígios dos crimes.’

Ao tempo daquela decisão, havia indícios documentais da prática de delito, 

e a decisão considerou que outros meios (inquirição, busca e apreensão, perícia, 

documentos etc.) não seriam úteis. Vários réus se insurgiram contra essa assertiva, 

mas o fi zeram de modo genérico, indagando porque outros meios não foram 

utilizados. Porém, ante a fundamentação exposta que examinou e excluiu meios 

convencionais, caberia, agora à Defesa, considerando os elementos da época, 

indicar que outros meios existiriam.

(...)

Houve quem se opusesse às interceptações pela ausência de manifestação do 

Ministério Público Federal. Este Juízo Federal já se manifestou quanto ao tema em 

procedimento relacionado à ação em curso (Autos n. 88-94.2014.01.3000):

‘O Ministério Público é essencial à função jurisdicional, nos termos solenes 

do art. 127 da Constituição Federal, é o titular da ação penal e fi scal da atividade 

policial (art. 129, VII, CF). É fato que várias decisões foram tomadas sem sua 

participação, sendo bem emblemáticas as que determinaram prisões dos réus, 

busca e apreensão, bloqueio de bens, quebra de sigilo fi scal, bancário, condução 

coercitiva de investigados etc.

Esta ausência fundamental foi detectada já na decisão proferida pelo STJ, 

quando o acusado TIAGO foi solto. Mas, embora o STJ tenha assinalado esse lapso 

institucíonal, e apesar dos termos peremptórios da Constituição Federal acerca 

da essencialidade da instituição que tem a incumbência crucial de fazer, ou não, 

a acusação, o Ministério Público Federal, em si mesmo, nada disse, em nenhum 

momento, acerca dessa ausência.

Exceto casos emergenciais, nas situações nas quais deve ser evitado um dano, 

é essencial, na dicção constitucional, que se ouça o Ministério Público, à razão 

simples de que esta instituição, não a Polícia e nem o Juiz, é que deve se convencer 

da existência de prova da materialidade e indícios sufi cientes da autoria para 

promover a ação penal. Inobservar essa regra básica pode resultar na situação em 

que se prende, busca e apreende, bloqueia-se bens, conduz-se coercitivamente 

investigados e, apesar de todas essas medidas severas, não se segue denúncia, 

ação penal, mesmo decorridos 22 meses daquelas medidas extremas, como é o 

caso do IP/DPF 200/2012 (investigação que deu origem a esta ação penal, ainda 

em curso), corroendo a legitimidade mesma daqueles atos de força.

Mas, como antedito, o Ministério Público não se insurgiu, ao menos 

especifi camente, contra sua ausência. Nem uma palavra. Talvez compreenda que 

sua não intervenção em momento crucial constitua uma mera irregularidade, que 

pode ser sanada. É consistente a proposição de que a ausência de intervenção do 

Ministério Público constitua irregularidade. Grave. Mas essa irregularidade não 
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afeta, ao menos num primeiro momento, os interesses da defesa, mais atingindo 

o interesse público consubstanciado na proteção do erário, no direito de o 

Ministério Público opinar sobre medidas que repercutam na correta apuração 

de fatos delituosos que maltratam princípios basilares da república, como a 

probidade, moralidade e impessoalidade.

Irregularidades que violem direitos individuais, como a ampla defesa, 

contraditório, juízo natural, devido processo legal etc., revestidos de proteção 

máxima, em regra não devem e não são convalidadas. Contudo, as eivas que 

afetam a acusação, exceto algumas teratologias, podem ser convalidadas porque 

decretar sua nulidade seria acentuar, agravar o prejuízo que o interesse na 

correta e rápida apuração de crimes já teve, e essa convalidação se recomenda 

principalmente quando o representante institucional daqueles interesses 

superiores, o Ministério Público, a elas aquiesce. Nesse sentido:

(...)

Colhem-se estes fundamentos do aresto arrostado (fl s. 35/41):

Objetivam os impetrantes a declaração de ilicitude das provas obtidas por 

meio de interceptações telefônicas e buscas e apreensões, que embasaram a 

exordial acusatória, sob a alegação de que as decisões foram proferidas por Juízo 

incompetente e sem a participação do Ministério Público Federal.

Destaco, no que interessa, trechos da inicial acusatória:

‘(...)

O presente inquérito policial foi originado a partir da investigação policial 

posteriormente denominada de ‘Operação G7’, que comprovou a existência de 

um seleto grupo de sociedades empresárias do ramo da construção civil que, 

mediante ajustes recíprocos, abuso de poder econômico e colaboração comissiva 

e omissiva de agentes públicos pertencentes à cúpula do Poder Executivo 

estadual, fraudou o caráter competitivo de um amplo espectro e procedimentos 

licitatórios e eliminou a concorrência no âmbito do maior empreendimento 

habitacional da história do estado do Acre, no período de 2011 a 2013, a fi m de se 

benefi ciar com a execução dos seus objetos.

2. Os fatos delituosos em referência foram descortinados por meio de várias 

diligências policiais coordenadas, como buscas e apreensões e interceptações 

telefônicas judicialmente autorizadas, análise de documentos públicos 

emitidos pelo estado do Acre e de documentos confeccionados pelos próprios 

denunciados, oitiva de testemunhas e análise acurada dos procedimentos 

administrativos e licitatórios fraudados.

3. O que se descobriu foi a atuação de um grupo de empresas de engenharia, 

detentor de forte infl uência política e econômica, que, com o auxílio de agentes 

públicos que subverteram os fi ns das prerrogativas dos cargos que ocupavam, 
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cimentou sua hegemonia no mercado da construção civil acriana, utilizando-se 

de acordos espúrios entre seus membros e entre estes e autoridades públicas, 

e gerando inestimável prejuízo ao erário com a não escolha das propostas mais 

vantajosas à Administração.

4. A estreita aliança com autoridades do poder público estadual ainda garantiu 

às empresas ajustadas a certeza da indulgência das ações de fi scalização dos 

órgãos estatais e, em vários episódios, a impunidade, estimulando os empresários 

em colusão, com ajuda e conivência de funcionários públicos, a fraudar, também, 

a fase executória das licitações em que ilicitamente se sagraram vencedores.

(...)

7. Constituem objeto desta exordial as ações do grupo composto por empresários 

administradores de 13 (treze) sociedades empresárias do ramo de engenharia do 

estado do Acre, que, por meio de acordos, ajustes e de abuso do poder econômico, 

eliminaram totalmente a concorrência na seleção pública destinada a adjudicar a 

construção das obras referentes à Segunda Etapa do Programa ‘Minha Casa, Minha 

Vida’ (PMCMV), no âmbito do programa estadual ‘Cidade do Povo’ (objetivando a 

construção de 3.348 casas populares), bem como a atuação de agentes públicos que 

foram fundamentais para o alcance dos objetivos ilícitos do grupo de empresários.’ 

(cf. fl s. 318/320).

Não merece prosperar a argumentação no sentido de que as provas 

obtidas seriam ilícitas, ao fundamento de que teriam sido ordenadas por Juízo 

incompetente.

A propósito, conforme bem explicitado nas informações de fl s. 455/458:

‘(...)

Quanto à alegação de nulidade em razão da alegada incompetência do 

juízo que determinou medidas cautelares na fase investigatória, este Juízo em 

observado a orientação jurisprudencial do STF quanto ao tema, de que é exemplo, 

mutatis mutandis:

‘O STF já decidiu que não há nulidade em medida cautelar autorizada por 

Juiz Estadual, que posteriormente declina a competência para Justiça Federal, 

quando evidenciado que na primeira fase das investigações não havia elementos 

de informação plausíveis no sentido de afi rmar a transnacionalidade do tráfi co de 

drogas, que somente fi cou demonstrado com o avanço das diligências’

No mesmo sentido esta Corte Federal:

(...)

Portanto, não há que se falar em incompetência do Juízo estadual no momento 

da colheita das provas, pois, na fase inicial do procedimento investigatório, os 

elementos de prova até então produzidos não apontavam a existência de prática 

criminosa que tivesse causado lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de 

suas autarquias ou empresas públicas. Havia, conforme decisão de indeferimento 
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da medida liminar, dúvida razoável quanto à competência para condução das 

investigações, tanto que a própria Justiça Federal declinou, inicialmente, de 

sua competência. Todavia, no decorrer das investigações, verificou-se que a 

prática criminosa afetava bens e serviços da União, o que motivou o declínio da 

competência para a Justiça Federal.

Considerando que as interceptações telefônicas, bem como as buscas e 

apreensões foram autorizadas em etapa das investigações em que as condutas 

delituosas apuradas afetavam apenas o Estado do Acre, o Juízo Estadual era 

o competente para atuar no feito, inexistindo, assim, ilicitude na colheita das 

provas.

Em que pese a alegação defensiva, a competência judiciária para autorizar 

o procedimento de interceptação telefônica deve ser aferida no momento da 

quebra do sigilo telefônico.

Cabe destacar trechos do Parecer Ministerial, no que interessa ao ponto:

‘A tese de ilicitude das provas decorrentes de interceptação telefônica e de 

buscas e apreensões no âmbito da Operação G7 não merece prosperar.

Consta que as apurações tiveram início no âmbito da Justiça Federal em 2011, 

mas, como informado pelo Juízo impetrado, ‘houve decisão pela incompetência 

deste Juízo Federal, com remessa dos autos à Justiça Estadual, onde prosseguiu o 

inquérito, com determinação de várias medidas, inclusive prisões e interceptações 

telefônicas. Posteriormente o STF reconheceu a competência da Justiça Federal 

do Acre, devolvendo os autos em 2013 a este Juízo Federal.’ (fl s. 455)

Assim, o Juízo Estadual estava, sim, revestido da competência jurisdicional 

necessária quando determinou diligências no âmbito das investigações da 

Operação G7. Tão logo evidenciado possíveis infrações penais praticadas em 

detrimento de bens, serviços ou interesses da União, foram os autos remetidos à 

Justiça Federal.

Isto, aliás, é fato corriqueiro no sistema de justiça criminal - investigação 

destinada ao esclarecimento de determinado fato, mas que no decorrer dos 

trabalhos evidenciam-se outros indícios, de um quadro muito mais complexo, 

com diversas ramifi cações.

Quando isso acontece - a responsabilidade criminal calcada no encontro 

fortuito de provas - significa que as instâncias oficiais de controle estão 

desempenhando bem as função típica de reprimir e prevenir a prática de crimes. 

Não é possível dizer que a ampliação de ações concentradas para alcançar delitos 

mais graves seja contrário ao ordenamento jurídico. O direito processual deve ser 

visto como instrumento de realização, e não essência do direito material.

Caso contrário, seria absurdo, para não dizer paradoxal, admitir que uma 

investigação bem sucedida, em que solucionada a verdadeira extensão 

da atividade criminosa, com a identifi cação do maior número de envolvidos, 
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resultasse no seu próprio fracasso, ou seja, que nada produzisse de útil em favor 

da aplicação do direito penal.

A eficiência do poder público na elucidação do crime, com todos os seus 

aspectos, e no apontamento dos responsáveis não pode levar à invalidação 

das provas só porque, de início, objetivava-se a resolução de menor proporção. 

Aceitar o oposto é o mesmo que subverter as regras do Estado Democrático de 

Direito em favor da sociedade criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento 

acima exposto, confi ra-se:

(...)

Assim, na linha da fundamentação apresentada pela Procuradora Regional 

da República, a aferição da competência do juízo deve ocorrer no momento 

da realização do ato processual, com base nos elementos de prova colhidos na 

investigação criminal. A descoberta acidental da existência de infrações penais 

praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ocorrida após 

o deferimento da interceptação telefônica e de buscas e apreensões, não invalida 

a prova já produzida, embora modifi que a competência para processamento e 

julgamento do feito. Sobre o tema, já se manifestou o STF:

(...)

Além disso, as interceptações telefônicas realizadas foram devidamente 

autorizadas, sendo lícitas as sucessivas prorrogações enquanto persistiram os 

pressupostos que conduziram à decretação da quebra de sigilo, tal como se deu 

no presente caso. Nesse sentido:

(...)

Desse modo, as diligências determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre durante a investigação criminal da Operação G7 não padecem do vício 

apontado. E, quanto às interceptações telefônicas, além de respaldadas por 

decisão judicial fundamentada, foram observados todos os pressupostos da Lei 

n. 9.296/1996.

Demonstrado, portanto, que a declinação da competência não tem o condão 

de invalidar a intercepção telefônica autorizada por Juízo que, inicialmente, possuía 

competência para atuar no feito.

No tocante à participação do Ministério Público Federal na produção 

das provas, tenho que, de igual modo, não se verifica o vício apontado 

pelo impetrante. Isso porque a matéria trazida a debate constitui objeto de 

jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que 

não há vício na determinação de busca e apreensão e interceptações telefônicas, 

porquanto ambas podem ser decretadas de ofício pelo magistrado.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, bem expôs a questão:
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‘Com efeito, o art. 3º da Lei n. 9.296/1996 e o art. 242 do Código de Processo Penal 

prescrevem que tanto a interceptação das comunicações telefônicas como a busca e 

apreensão poderão ser determinadas pelo magistrado, de ofício ou a requerimento 

das partes. Note-se que não há exigência de manifestação prévia do órgão ministerial 

sobre as diligências.

Ademais, embora não ouvido antes do deferimento das medidas cautelares, o 

Ministério Público Estadual não se insurgiu contra a decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre, não havendo, portanto, que se falar em nulidade.

Nesse sentido, cabe colacionar o seguinte acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça cuja ementa segue abaixo transcrita:

(...)

Em tema de nulidades processuais, o Código de Processo Penal adotou o 

princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual eventual nulidade apenas deve 

ser reconhecida mediante comprovação de prejuízo à parte.

Preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal que ‘Nenhum ato será 

declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa’, 

de modo que o reconhecimento judicial de nulidade depende da demonstração 

efetiva do prejuízo causado, o que não se deu na hipótese dos autos.’ (cf. fl s. 

466v/467v).

Dessa forma, ao contrário do que sustentado na inicial, não há ilegalidade na 

busca e apreensão e nas interceptações telefônicas, haja vista que as diligências 

se justifi cavam e foram realizadas de modo regular, inexistindo constrangimento 

ilegal imputado ao Paciente ou mesmo usurpação de competência.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

Da atenta leitura dos autos, ressuma que a investigação que desencadeou 

a ação penal em liça teve início em 2011, na 3ª Vara Federal Criminal da 

Seção Judiciária do Estado do Acre/AC, que inclusive determinou a primeira 

interceptação telefônica em 13.9.2011 (fl s. 6.129/6.132).

Contudo, em decisão subsequente proferida pelo Juízo Federal, entendeu-

se por sua incompetência, sendo o feito remetido à Justiça Estadual, na qual 

o trâmite prosseguiu, com a decretação de outras medidas cautelares, dentre 

as quais sobressai a prisão cautelar. Posteriormente, nos autos da Ação Penal 

Originária n. 1.791/AC, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça Federal, sendo os autos 

para lá remetidos em 2013.

Ao que cuido, não há falar em nulidade no feito ante as decisões cautelares 

prolatadas pela Justiça Estadual.
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Pontue-se que, inicialmente, de acordo com o material até então obtido, 

foi inferido que os elementos coligidos das supostas condutas delitivas não 

indicavam lesão a bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias 

ou empresas públicas, o que motivou a redistribuição do feito para o Juízo 

do Estado do Acre. Entretanto, com o galgar das investigações, o primevo 

entendimento restou por superado, sendo reencaminhado o processo para a 

competência da Justiça Federal, que somente continuou a instrução criminal a 

partir do ponto em que se encontrava o feito.

Creio que, não obstante a modifi cação da competência após as medidas 

cautelares decretadas pelo Juízo Estadual, é de ver que dela não decorre a 

automática invalidação de tudo o que fora produzido nos autos.

De fato, ao tempo das decisões cautelares, a Justiça Estadual Acreana 

fi gurava como o juízo aparentemente competente. Somente em 2013, o Pretório 

Excelso solveu a celeuma e remeteu o feito para a esfera federal, ao constatar o 

interesse da União na espécie.

Evidenciam-se as nuances da espécie, pois, em etapa preliminar da 

investigação, o fato investigado foi, ao menos aparentemente, de competência 

de um juízo, mas, posteriormente, com o avanço da apuração, descobriu-se 

elementos que alteraram a competência inicialmente fi xada.

Diante disso, não há falar em nulidade sob o manto de pretensa usurpação 

da competência, visto que antes da constatação do Supremo Tribunal, o Juízo 

Estadual era o regularmente competente, o que apenas se modifi cou no bojo 

da instrução criminal. Portanto, a ser aplicada, na hipótese, a teoria do juízo 

aparente.

Nesse sentido, vejam-se estes precedentes:

Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de 

homicídio tentado. Interceptação telefônica. Ilicitude. Teoria do juízo aparente. 

Declinação para o juízo competente. Mácula não verifi cada. Recurso desprovido.

1. Não é ilegal o deferimento de autorização para interceptação telefônica por 

Juízo diverso daquele que veio a ser, posteriormente, tido como Juízo competente 

para o processo e julgamento da ação penal, quando concedida ainda no curso 

das investigações criminais, e, quando existentes dúvidas quanto à infração penal 

perpetrada pelos investigados, incidindo, pois, a teoria do juízo aparente.

2. A declinação de competência não possui o condão de invalidar a 

interceptação telefônica anteriormente determinada por Juízo que até então era 

competente para o processamento do feito.
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3. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(RHC 45.567/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 21.6.2016, DJe 29.6.2016)

Recurso em habeas corpus. Corrupção passiva majorada e falsidade ideológica. 

Pretensão de trancamento da ação penal. Alegação de ausência de justa causa, 

consubstanciada no argumento de que a denúncia se encontra amparada 

em prova declarada nula por este Superior Tribunal, no HC n. 111.152/RJ. 

Improcedência. Decisão proferida no referido writ, que se limita a declarar a 

incompetência da Justiça Estadual para processar os acusados, ante a existência 

de interesse da União, decorrente da participação de policiais rodoviários 

federais. Investigação inicialmente realizada, que não previu o envolvimento de 

agentes federais na empreitada criminosa. Possibilidade de aplicação da teoria do 

juízo aparente. Restabelecimento da competência da Justiça Estadual. Prejuízo. 

Ausência. Conclusão das instâncias ordinárias no sentido de que a denúncia 

se encontra amparada em outros elementos de convicção. Conclusão inversa. 

Necessidade de reexame de provas. Inviabilidade na via eleita.

1. Observado que o acórdão proferido no julgamento do HC n. 111.152/RJ em 

nenhum momento declara a nulidade das provas que sustentaram a acusação, 

limitando-se, apenas, à anulação da ação penal ajuizada na Justiça estadual, em 

razão do reconhecimento da incompetência do Juízo, não há falar em que a 

inicial acusatória se encontra fundamentada em provas declaradas nulas por este 

Superior Tribunal.

2. Tendo as instâncias ordinárias concluído que, ao tempo da instauração 

da investigação, não se tinha notícia do envolvimento de policiais rodoviários 

federais na empreitada criminosa, a prova colhida por meio da interceptação 

telefônica autorizada pelo Juízo declarado, posteriormente, incompetente não 

tem o condão de macular a ação penal, sendo possível aplicar a teoria do juízo 

aparente.

3. O restabelecimento da competência da Justiça estadual para processar e 

julgar o paciente e demais corréus é circunstância que reforça a inexistência de 

prejuízo e de mácula da prova obtida por meio das interceptações telefônicas 

autorizadas por esta.

4. Conforme afi rmado pelas instâncias inferiores, a denúncia formulada contra 

o recorrente e corréus não se encontra fundamentada apenas nas interceptações 

telefônicas determinadas pela Justiça estadual antes da declaração de sua 

incompetência no HC n. 111.152/RJ, de modo que alcançar conclusão inversa 

demandaria reexame de provas, inviável na via eleita.

5. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 55.287/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

18.6.2015, DJe 3.8.2015)
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Processual Penal. Habeas corpus. Estupro. Continuidade delitiva. 1. Condenação. 

Apelação criminal julgada. Writ substitutivo de recurso especial. Inviabilidade. 

Via inadequada. 2. Competência do Juízo. Incoativa não declinou a norma de 

competência da outra vara criminal. Posterior verificação. Redistribuição do 

feito. 3. Primeva vara criminal que fi gurava como a competente. Nulidade. Não 

ocorrência. Teoria do juízo aparente. Aplicabilidade. 4. Impugnação da defesa. Não 

ocorrência nas alegações fi nais. Posterior menção nas razões de apelo. 5. Alegação 

de nulidade. Perícia requerida pela defesa. Pleito indeferido pelo magistrado. 

Prescindibilidade de sua feitura. Materialidade comprovada e autoria confi rmada 

pelos demais elementos dos autos. 6. Avaliação psicológica. Menor exposição 

dos infantes. Formulação de quesitos pela defesa. Indicação de assistente 

técnico. Possibilidade. 7. Participação defensiva. Inexistência. Determinação de 

refeitura do ato. Despicienda. Édito condenatório. Amparo em outras provas 

constantes dos autos. 8. Inversão da ordem. Apresentação das alegações fi nais 

ministerial e defensiva. Posterior manifestação do assistente de acusação. Pleito 

de condenação. Argumentos obtidos da denúncia e das alegações do Parquet. 

Novéis documentos ou menções. Não existência. Contribuição específica 

para a formação de convencimento do julgador. Não ocorrência. 9. Prejuízo. 

Não demonstrado. Princípio do pas de nullité sans grief. Flagrante ilegalidade. 

Inexistência. 10. Habeas corpus não conhecido.

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

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

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

substitutiva de recurso especial.

2. A exordial acusatória não mencionou a legislação pertinente ao rol dos 

assuntos de competência da outra vara criminal da comarca, conforme disposto 

na resolução do Tribunal estadual, somente se verifi cando a dada competência no 

curso da instrução criminal, o que ensejou o subsequente encaminhamento do 

processo para o devido juízo, que aceitou a incumbência e somente continuou o 

processamento do feito a partir do ponto em que se encontrava.

3. Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade, pois, não obstante a declinação 

da competência em já adiantada fase processual, é de ver que, ao tempo do 

oferecimento da incoativa, a vara primeva fi gurava como o juízo aparentemente 

competente, em especial diante da ausência de qualquer menção diversa, inexistindo 

falar em automática invalidação de tudo o que fora produzido nos autos, devendo 

ser, excepcionalmente, aplicada na hipótese a teoria do juízo aparente. Precedentes.

4. Ademais, a quaestio não foi arrostada pela defesa após a alteração do feito, 

no bojo das alegações fi nais, somente o fazendo em sede das razões do apelo 

defensivo.

5. A não determinação da realização de perícia tal como requestado pela 

defesa não acarreta a nulidade, eis que não é o magistrado obrigado, se não 

provocado por fundamentos necessários, a realizar todo e qualquer tipo de prova 
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para a averiguação da materialidade do delito e da autoria delitiva, em especial 

se os demais elementos carreados aos autos conduzem para a condenação do 

increpado.

6. Em prol do interesse dos menores e do objetivo de colher dados sob o 

menor dano possível às crianças, sujeitando-as em um só momento a obtenção 

de declarações, não as expondo ou as submetendo a maior padecimento, possível 

era o magistrado permitir que a acusação e a defesa formulassem quesitos, de 

modo a participar da produção da avaliação psicológica das vítimas.

7. Contudo, inexistente a participação defensiva, apura-se que é despicienda 

a refeitura da avaliação para a defesa indicar perguntas ou mesmo assistente 

técnico, posto o amparo do julgador singular, ao prolatar o édito condenatório, 

em outras provas constantes dos autos, em especial os depoimentos das vítimas e 

testemunhas, bem como os laudos de exame de corpo de delito, servindo o dado 

documento, ao fi m e ao cabo, apenas para corroborar o já comprovado.

8. A alusão defensiva de inversão da ordem na apresentação das alegações 

fi nais não encontra fôlego, eis que, posteriormente a juntada das peças ministerial 

e defensiva, tendo o assistente de acusação pugnado pela condenação do réu em 

subsequente manifestação processual, sobressai que se limitou a enaltecer o já 

ventilado na denúncia e nas alegações do Parquet, não acrescentando nenhum 

documento ou mesmo argumento, ou seja, não inovou o arcabouço processual e 

não contribuiu para a formação do convencimento do julgador.

9. Não foi demonstrado o eventual prejuízo concreto sofrido pela defesa, 

sendo inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em 

atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 212.366/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 3.4.2014, DJe 

24.4.2014)

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso especial. 

Reclamo não admitido na origem. Interposição de agravo de instrumento não 

conhecido por este Sodalício. Impossibilidade. Respeito ao sistema recursal 

previsto na Carta Magna. Não conhecimento.

1. Nos termos do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, o Superior 

Tribunal de Justiça é competente para julgar, em recurso especial, as causas 

decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais 

ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, nas hipóteses 

descritas de forma taxativa nas suas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’.

2. Com o intuito de homenagear o sistema criado pelo Poder Constituinte 

Originário para a impugnação das decisões judiciais, necessária a racionalização 

da utilização do habeas corpus, o qual não deve ser admitido para contestar 

decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento 

jurídico.
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3. Em se tratando de direito penal, destinado a recuperar as mazelas sociais 

e tendo como regra a imposição de sanção privativa de liberdade, o direito de 

locomoção, sempre e sempre, estará em discussão, ainda que de forma refl exa. 

Tal argumento, entretanto, não pode mais ser utilizado para que todas as matérias 

que envolvam a persecutio criminis in judictio até a efetiva prestação jurisdicional 

sejam trazidas para dentro do habeas corpus, cujas limitações cognitivas podem 

signifi car, até mesmo, o tratamento inadequado da providência requerida.

4. Tendo em vista que a impetração aponta como ato coator acórdão proferido 

por ocasião do julgamento de apelação criminal, contra o qual foi interposto 

recurso especial, que não foi admitido, depara-se com flagrante utilização 

inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento.

5. Como o writ foi impetrado antes da alteração do entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, o alegado constrangimento ilegal 

será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de 

habeas corpus de ofício.

Tráfi co de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006). Alegação de nulidade das 

interceptações telefônicas realizadas. Autorização por juiz incompetente. Escutas 

deferidas no curso de inquérito policial em trâmite em outra comarca. Conversas do 

paciente monitoradas durante a realização da medida. Posterior prisão em fl agrante. 

Constrangimento ilegal inexistente.

1. Nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.296/1996, a competência para deferir a 

interceptação telefônica no curso do inquérito policial é do juiz competente para 

a ação principal.

2. Prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o qual a 

competência para autorizar a interceptação telefônica no curso das investigações 

deve ser analisada com cautela, pois pode ser que, inicialmente, o magistrado seja 

aparentemente competente e apenas no curso das investigações se verifi que a sua 

incompetência.

3. No caso dos autos, mostra-se totalmente improcedente a arguição de 

incompetência do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de São Bernardo 

do Campo/SP para autorizar a interceptação telefônica que culminou com a prisão 

em fl agrante do paciente, pois a quebra de seu sigilo telefônico foi deferida nos 

autos de inquérito policial que tramitava perante aquele Juízo, sendo certo que 

somente após o monitoramento se descobriu que as atividades dos envolvidos 

no tráfi co de entorpecentes ultrapasava os limites de São Bernardo do Campo, 

estendendo-se até a capital do Estado de São Paulo.

Interceptações telefônicas autorizadas sem inquérito policial instaurado. 

Desnecessidade. Indícios sufi cientes de autoria e materialidade delitiva. Eiva não 

caracterizada.

1. A anterior instauração de inquérito policial não é imprescindível para que 

seja permitida a interceptação telefônica, bastando que existam indícios razoáveis 

da autoria ou participação do acusado em infração penal. Precedentes.
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2. No caso em tela, da documentação que instrui a impetração, constata-se 

que apesar do monitoramento telefônico dos investigados haver sido permitido 

quando ainda não havia inquérito policial contra eles instaurado, durante as 

apurações o procedimento foi regularmente iniciado, tendo a autoridade policial, 

durante o seu transcurso, representado pela quebra do sigilo telefônico de vários 

acusados.

Interceptações telefônicas. Falta de transcrição integral das conversas 

monitoradas. Inexistência de autenticação das vozes constantes dos diálogos 

captados. Formalidades desnecessárias para a validade da prova obtida.

1. O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da 

desnecessidade de transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das 

comunicações telefônicas, bastando que se confi ra às partes acesso aos diálogos 

interceptados. Precedentes do STJ e do STF.

2. Na hipótese em apreço, de acordo com a autoridade apontada como coatora, 

“todas as peças, inclusive a transcrição resumida das gravações interceptadas, 

vieram para os autos, antes da sentença e das alegações fi nais” (e-STJ fl . 607), 

não havendo notícias de que a defesa do paciente tenha solicitado as mídias 

contendo a íntegra dos diálogos interceptados, ou que tal pleito tenha sido 

indeferido pelo magistrado singular, o que reforça a inexistência de mácula a 

contaminar o feito.

3. Não há na Lei n. 9.296/1996 qualquer exigência no sentido de que as 

gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas a fi m de que se reconheça 

quem são as pessoas envolvidas. Ao contrário, a mencionada legislação 

estabelece, no artigo 6º, que os procedimentos de interceptação serão conduzidos 

pela autoridade policial, que poderá, nos termos do artigo 7º, “requisitar serviços 

e técnicos especializados às concessionárias de serviço público”. Precedentes.

2. Além de inexistir previsão legal para que seja realizada perícia de voz, há que 

se destacar que não há nos autos notícias de que a defesa tenha contestado ser 

o paciente um dos interlocutores dos diálogos monitorados, o que evidencia a 

inexistência de ilegalidade a ser reparada por este Sodalício.

Condenação baseada em prova emprestada colhida sem a participação do 

paciente. Inocorrência. Elemento probatório colhido por força de medida cautelar. 

Contraditório diferido. Édito repressivo motivado em outras provas produzidos nos 

autos. Conjunto probatório idôneo. Constrangimento ilegal não evidenciado.

1. No caso em apreço, apesar de a prisão em fl agrante do paciente haver se 

originado de interceptações telefônicas autorizadas no curso de inquérito policial 

em curso em outra comarca, não há dúvidas de que as transcrições das gravações 

de suas conversas foram anexadas aos autos e, portanto, disponibilizadas às 

partes para que pudessem impugná-las e sobre elas exercer o contraditório.

2. O exercício do contraditório sobre as provas obtidas em razão de 

interceptação telefônica judicialmente autorizada é diferido para a ação penal 
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porventura defl agrada, já que a sua natureza cautelar não é compatível com o 

prévio conhecimento do agente que é alvo da medida.

3. Ainda que assim não fosse, tais provas não foram as únicas utilizadas pelo 

magistrado singular para fundamentar o édito repressivo, uma vez que, como 

bem destacado pela magistrada sentenciante, “a interceptação telefônica não 

se constiui prova única, mas foi corroborada pelas demais, em especial, pela 

apreensão da droga e pela prova oral”.

3. Desse modo, garantindo-se às partes o acesso à interceptação telefônica 

obtida por empréstimo de inquérito policial em curso na comarca de São 

Bernardo, e não tendo o togado sentenciante e a Corte Estadual se fundado 

apenas em tais elementos de convicção para motivar a condenação proferida 

contra a paciente, não há que se falar em utilização de prova não sujeita ao crivo 

do contraditório.

Ausência motivação concreta e idônea para a autorização das interceptações 

telefônicas. Decisões judiciais fundamentadas. Nulidade inexistente.

1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 

5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem 

judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada 

(artigo 93, inciso IX, da Carta Magna).

2. O artigo 5º da Lei n. 9.296/1996, ao tratar da manifestação judicial sobre o 

pedido de interceptação telefônica, preceitua que “a decisão será fundamentada, 

sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que 

não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez 

comprovada a indispensabilidade do meio de prova”.

3. Dos três pronunciamentos judiciais anexados aos autos, verifica-se que 

os magistrados que permitiram as escutas telefônicas motivaram, adequada 

e suficientemente, a indispensabilidade da medida, restando integralmente 

atendidos os comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da 

Constituição Federal.

Condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos no 

inquérito policial. Não ocorrência. Édito repressivo que faz menção a provas colhidas 

na fase judicial. Eiva não verifi cada.

1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado 

no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório 

exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o 

inquérito policial, tal situação não se verifi ca na hipótese, já que as instâncias 

ordinárias apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do 

devido processo legal.

Proibição de recorrer em liberdade. Paciente que permaneceu preso durante toda 

a instrução criminal. Gravidade concreta do delito pelo qual restou condenado. 
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Reincidência. Segregação justificada e necessária. Constrangimento ilegal não 

demonstrado.

1. Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal, 

tendo o Juízo singular e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no 

cárcere, ante gravidade do crime de tráfi co pelo qual restou condenado e pela sua 

reincidência, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, 

não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status 

libertatis.

2. Habeas corpus não conhecido.

(HC 171.453/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7.2.2013, 

DJe 19.2.2013)

Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interceptação telefônica. 

Tráfi co de drogas e associação para o tráfi co. Continência. Competência territorial 

relativa. Atuação em mais de uma localidade. Prevenção. Arguição no momento 

oportuno. Não ocorrência. Preclusão. Recurso desprovido.

1. Tratando-se de investigação voltada à prática de crimes permanentes - 

tráfi co de drogas e associação para o tráfi co -, caracteriza-se, em princípio, a 

continência em relação a todos os membros da suposta organização criminosa 

(CPP, artigo 77, I).

2. Se a organização criminosa atua em mais de uma localidade, a competência 

fi rma-se pela prevenção (CPP, artigo 71).

3. De toda sorte, a inobservância da regra de competência territorial gera 

nulidade meramente relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade que 

a parte possui para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

4. Pela teoria do juízo aparente, para a fixação da competência para a 

decretação da interceptação telefônica deve ser considerado o “fato suspeitado”, 

vale dizer, o objeto do inquérito policial - ainda que, num momento subsequente, 

diverso venha a ser o “fato imputado”.

5. Recurso desprovido.

(RHC 73.637/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 6.9.2016, DJe 

16.9.2016)

Do Supremo Tribunal Federal colhem-se estes acórdãos:

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não conhecimento. Operação 

policial. Tráfi co internacional de drogas. Interceptação telefônica. Prorrogações 

sucessivas. Cabimento. Complexidade da investigação. Deferimento de medida 

investigativa. Posterior declinação de competência. Validade. Juízo aparente. 

Inovação argumentativa. Impossibilidade de exame. Risco de supressão de 

instância.
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1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, 

sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente 

previstos em lei.

2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação 

telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão 

do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que 

demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua.

3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa 

deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por 

motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial.

4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de 

argumento não analisado pela instância a quo.

5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente 

deferida.

(HC 120.027, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, 

Primeira Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 17.2.2016)

Habeas corpus. 2. Writ que objetiva a declaração de ilicitude de interceptações 

telefônicas determinadas com vistas a apurar possível atuação de quadrilha, 

formada por servidores e médicos peritos do INSS, vereadores do município de 

Bom Jesus do Itabapoana/RJ que, em tese, agiam em conluio para obtenção de 

vantagem indevida mediante a manipulação de procedimentos de concessão de 

benefícios previdenciários, principalmente auxílio-doença.

3. Controvérsia sobre a possibilidade de a Constituição estadual do Rio de 

Janeiro (art. 161, IV, d, ‘3’) estabelecer regra de competência da Justiça Federal 

quando fi xa foro por prerrogativa de função.

4. À época dos fatos, o tema relativo à prerrogativa de foro dos vereadores do 

município do Rio de Janeiro era bastante controvertido, mormente porque, em 

28.5.2007, o TJ/RJ havia declarado sua inconstitucionalidade.

5. Embora o acórdão proferido pelo Pleno da Corte estadual na Arguição de 

Inconstitucionalidade n. 01/06 não tenha efi cácia erga omnes, certamente servia 

de paradigma para seus membros e juízes de primeira instância. Dentro desse 

contexto, não é razoável a anulação de provas determinadas pelo Juízo Federal de 

primeira instância.

6. Julgamento da Ação Penal n. 2008.02.01.010216-0 pelo TRF da 2ª Região, no 

qual se entendeu que a competência para processar e julgar vereador seria de juiz 

federal, tendo em vista que a Justiça Federal é subordinada à Constituição Federal 

(art. 109) e não às constituições estaduais.

7. Quanto à celeuma acerca da determinação da quebra de sigilo pelo Juízo 

Federal de Itaperuna/RJ, que foi posteriormente declarado incompetente em razão 
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de ter sido identificada atuação de organização criminosa (art. 1º da Resolução 

Conjunta n. 5/2006 do TRF da 2ª Região), há de se aplicar a teoria do juízo aparente 

(STF, HC 81.260/ES, Tribunal Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 19.4.2002).

8. Ordem denegada, cassando a liminar deferida.

(HC 110.496/RJ; Relator(a): Min. Gilmar Mendes; julgamento: 9.4.2013 Órgão 

Julgador: Segunda Turma; publicação: DJe-238 divulg 3.12.2013 public 4.12.2013)

I. Prisão preventiva: alegação de incompetência do juiz: superação. A questão 

de competência do Juiz que decretou a prisão preventiva fi cou superada com 

nova decisão que a manteve, proferida pelo mesmo Juiz, quando já investido de 

jurisdição sobre o caso, por ato cuja validade não se discute.

II. Quadrilha: denúncia idônea. 1. O crime de quadrilha se consuma, em relação 

aos fundadores, no momento em que aperfeiçoada a convergência de vontades 

entre mais de três pessoas, e, quanto àqueles que venham posteriormente a 

integrar-se ao bando já formado, no adesão de cada qual; crime formal, nem 

depende , a formação consumada de quadrilha, da realização ulterior de qualquer 

delito compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas, nem, 

conseqüentemente, a imputação do crime coletivo a cada um dos partícipes da 

organização reclama que se lhe possa atribuir participação concreta na comissão 

de algum dos crimes-fi m da associação. 2. Segue-se que à aptidão da denúncia 

por quadrilha bastará, a rigor, a afi rmativa de o denunciado se ter associado à 

organização formada de mais de três elementos e destinada à prática ulterior 

de crimes; para que se repute idônea a imputação a alguém da participação no 

bando não é necessário, pois, que se lhe irrogue a cooperação na prática dos 

delitos a que se destine a associação, aos quais se refi ra a denúncia, a título de 

evidências da sua formação anteriormente consumada.

III. Denúncia: inépcia: imputação dos crimes de roubo e receptação, despida 

de qualquer elemento concreto de individuação dos fatos que os constituiriam.

IV. Interceptação telefônica: exigência de autorização do “juiz competente 

da ação principal” (L. n. 9.296/1996, art. 1º): inteligência. 1. Se se cuida de obter 

a autorização para a interceptação telefônica no curso de processo penal, não 

suscita dúvidas a regra de competência do art. 1º da L. n. 9.296/1996: só ao juiz da 

ação penal condenatória - e que dirige toda a instrução -, caberá deferir a medida 

cautelar incidente. 2. Quando, no entanto, a interceptação telefônica constituir 

medida cautelar preventiva, ainda no curso das investigações criminais , a mesma 

norma de competência há de ser entendida e aplicada com temperamentos, 

para não resultar em absurdos patentes: aí, o ponto de partida à determinação 

da competência para a ordem judicial de interceptação - não podendo ser o fato 

imputado, que só a denúncia, eventual e futura, precisará -, haverá de ser o fato 

suspeitado, objeto dos procedimentos investigatórios em curso. 3. Não induz à 

ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha 

de Juiz Federal - aparentemente competente, à vista do objeto das investigações 
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policiais em curso, ao tempo da decisão - que, posteriormente, se haja declarado 

incompetente, à vista do andamento delas.

(HC 81.260/ES; Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence; julgamento: 14.11.2001 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação: DJ 19.4.2002 pp-00048; Ement vol-

02065-03 pp-00570)

No que tange à alegação de nulidade pela ausência de manifestação prévia 

do Ministério Público das medidas cautelares de quebra de sigilo e de busca e 

apreensão, goza também de desdita essa tese defensiva.

Principio por abrir um parêntese para aclarar o pontuado pelo magistrado 

federal (fl . 6.124), embora a oitiva ministerial antes da prisão cautelar não seja 

integrante do objeto da insurgência defensiva.

Não se olvida do que externei no HC n. 270.305/AC, impetrado em prol 

de corréu, no qual a prisão preventiva daquele específi co acusado, decretada pela 

Justiça Estadual, foi substituída por medidas cautelares diversas, previstas no 

artigo 319 do Código de Processo Penal, verbis:

(...)

Chama igualmente a atenção o fato de o Ministério Público Estadual não ter 

sido ouvido a propósito da representação policial pela decretação da prisão, na 

condição de fi scal da Lei, não tendo tal fato passado despercebido do Parquet, 

quando chamado a se pronunciar acerca dos pedidos de prisão especial. Da 

mesma forma, o órgão acusatório não encontrou condições de opinar quanto aos 

pedidos de liberdade provisória, diante da ausência de documentos nos autos, 

sendo que até a data da distribuição deste writ sequer a defesa teria tido acesso 

ao inquérito policial. O que se tem como certo, diante da manifestação de fl . 639, 

é que até o dia 11 de maio último (isto é, o dia seguinte à prisão dos envolvidos), 

o Ministério Público não havia tomado ciência da decisão prolatada em 3 de maio 

pela digna autoridade apontada como coatora.

(...)

Contudo, o momento fático-processual aqui em exame é outro. Explico-

me.

Naquela ocasião, o Ministério Público Estadual ainda não possuía o 

conhecimento pleno dos autos e das decisões decretadas, o que não restou por 

mim desapercebido.

Entretanto, agora, após a redistribuição dos autos à Justiça Federal, apura-

se que tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal lograram o 

devido esmiuçar dos autos, restando por solvida a pendenga acerca do contexto 
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processual da segregação provisória, sem se descurar que na Reclamação n. 

15.818/AC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal 

revogou as prisões preventivas, impondo medidas cautelares outras. Fecho, 

assim, o parêntese.

De acordo com o regramento normativo vigente, as medidas tanto de 

quebra de sigilo quanto de busca e apreensão podem ser decretadas de ofício 

pelo juiz, não constituindo, assim, pecha a ausência de anterior oitiva do órgão 

acusatório sobre as diligências. Vejamos como dispõe a Lei n. 9.296/1996, em 

seu artigo 3º, verbis:

Art. 3º A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada 

pelo juiz, de ofício ou a requerimento:

I - da autoridade policial, na investigação criminal;

II - do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na 

instrução processual penal.

Não destoa dessa possibilidade a lei processual repressiva:

Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de 

qualquer das partes.

Ademais, saliente-se que, depois de conhecer o teor do decidido e o obtido 

com as medidas cautelares, o Parquet não se posicionou contrariamente aos atos 

processuais adotados.

De fato, o órgão ministerial não arrostou as decisões adotadas, o que 

leva à conclusão de que, embora, num primeiro momento, não restou ouvida, 

a instituição entendeu que as diligências se justifi cavam e foram realizadas de 

modo regular, sobressaindo a sua anuência posterior.

A propósito, confi ram-se os seguintes precedentes desta Casa de Justiça:

Habeas corpus. Impetração originária. Substituição ao recurso ordinário. 

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

conhecimento.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade 

às normas previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/1990, passou a 

não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao 

recurso ordinário cabível, entendimento que deve ser adotado por este Superior 

Tribunal de Justiça, a fi m de que seja restabelecida a organicidade da prestação 

jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção.
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2. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento 

jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se 

analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício.

Estelionato contra a previdência social e corrupção ativa. Interceptações 

telefônicas. Autorizações judiciais motivadas. Garantias constitucionais preservadas. 

Eivas não caracterizadas.

1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do artigo 

5º da Constituição Federal, e para que haja o seu afastamento exige-se ordem 

judicial que, também por determinação constitucional, precisa ser fundamentada 

(artigo 93, inciso IX, da Carta Magna).

2. Da análise do teor das decisões judiciais anexadas aos autos, verifi ca-se 

que os magistrados que permitiram a quebra do sigilo telefônico, bem como a 

continuidade da medida e a inclusão de novos terminais, motivaram, adequada 

e sufi cientemente, sempre com base nas conversas anteriormente monitoradas, 

a indispensabilidade da medida, restando integralmente atendidos os comandos 

do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

3. A excepcionalidade do deferimento da interceptação foi justificada em 

razão de os meios de prova até então utilizados, tais como análise de documentos 

obtidos em outros procedimentos investigativos e em auditorias realizadas pelo 

próprio INSS, não haverem possibilitado a identifi cação de todos os responsáveis 

pelos ilícitos em apuração, bem como a forma como os crimes estariam sendo 

praticados.

4. É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso 

II, da Lei n. 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos 

alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida 

invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se 

tornar absolutamente inviável.

5. Os relatórios policiais que embasaram os requerimentos e as decisões que 

permitiram as interceptações continham indícios suficientes de autoria e de 

materialidade que permitiram o deferimento da medida.

6. A ausência de manifestação do Ministério Público antes do deferimento 

de 2 (duas) das interceptações telefônicas realizadas não é capaz de macular a 

medida, primeiro porque não há qualquer previsão na Lei n. 9.296/1996 no sentido 

de ser obrigatório o parecer ministerial antes de ser proferida decisão nos autos, e 

segundo porque o Parquet se pronunciou favoravelmente ao pedido em diversas 

oportunidades, jamais tendo questionado a validade ou se insurgido contra as 

anteriores autorizações judiciais, o que demonstra a sua concordância com as 

quebras de sigilo telefônico efetivadas.

Busca e apreensão na empresa do paciente sem prévia autorização judicial. 

Matéria não apreciada pela Corte de origem na decisão combatida. Supressão de 

instância.
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1. Inviável a apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob 

pena de atuar em indevida supressão de instância, da alegada busca e apreensão 

na empresa do paciente sem prévia autorização judicial, tendo em vista que tal 

questão não foi analisada pelo Tribunal de origem na decisão objurgada.

2. Habeas corpus não conhecido.

(HC 254.976/RN, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

23.10.2014, DJe 31.10.2014)

Processo Penal. Habeas corpus substitutivo. Tráfi co de de drogas (1) Prestígio 

ao emprego do recurso previsto no art. 105, II, ‘a’, CF. Conhecimento do writ. 

Impossibilidade. Ilegalidade flagrante: não ocorrência. (2) Interceptação 

telefônica. Resolução 59 do CNJ. Não cumprimento. Atendimento dos preceitos 

da Lei n. 9.296/1996. Nulidade. Não ocorrência. (3) Busca e apreensão. (a) Prévia 

manifestação do Ministério Público. Não ocorrência. Ilegalidade. Ausência. 

Não insurgêngica do Parquet. (b) Mandado assinado pelo chefe do cartório. 

Irregularidade sanada. Mandado ratifi cado pela magistrada. Constrangimento. 

Não ocorrência. (c) Testemunhas no auto de apreensão. Policiais. Ilegalidade. 

Ausência.

1. Tendo em vista a necessidade de racionalização do emprego do habeas 

corpus, o Supremo Tribunal Federal fi rmou compreensão tendente a prestigiar 

a utilização do recurso ordinário constitucional, resguardando-se o emprego 

do writ para os casos de competência originária, prevista no art. 105, I, c, da 

Constituição Federal.

2. O não atendimento das recomendações constantes da Resolução 59 do CNJ 

constitui irregularidade que não conduz ao reconhecimento de nulidade, uma 

vez atendidos os comandos da Lei n. 9.296/1996.

3. Não há vicio na determinação de busca e apreensão sem a prévia oitiva do 

Ministério Público, não só porque a medida pode ser decretada de ofi cio, mas também 

quando o Parquet, tomando ciência da diligência, não aponta qualquer eiva em seu 

deferimento/execução.

Igualmente, embora constitua irregularidade, não desponta invalidade na 

expedição, pelo diretor do cartório, de mandado de busca, porque lastreado 

em hígida decisão judicial, tendo a magistrada ratificado tal mandado. Da 

mesma forma, não se vislumbra nulidade na diligência de busca em que policiais 

comparecem no auto como testemunhas.

4. Ordem não conhecida.

(HC 141.542/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 9.10.2012, DJe 

17.10.2012)

Dessarte, é inviável divisar patente ilegalidade hábil a ensejar a 

extraordinária cognição do habeas corpus.
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Ante o exposto, não conheço do writ.

É como voto.

VOTO-VISTA

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Sr. Presidente, após análise cuidadosa 

dos autos, acompanho a eminente Relatora. Nada tenho a acrescentar às razões 

contidas em seu voto.

HABEAS CORPUS N. 369.774-RS (2016/0232298-0)

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz

Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

Advogado: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

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

Paciente: Eberton Silva da Rosa

EMENTA

Habeas corpus. Execução penal. Subsequente progressão de 

regime. Marco inicial. Data em que o reeducando preencheu os 

requisitos do art. 112 da LEP. Alteração do entendimento da Sexta 

Turma. Adequação à jurisprudência do STF e da Quinta Turma. 

Ordem concedida de ofício.

1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte 

Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal e da Quinta Turma de modo a fi xar, como data-base para 

subsequente progressão de regime, aquela em que o reeducando 

preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal e não 

aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício.

2. Consoante o recente entendimento do Supremo Tribunal, a 

decisão do Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime 
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- reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo 

da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora 

se espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência 

jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora meses para ser 

implementada.

3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o 

período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário 

analisava seu requerimento de progressão.

4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício, 

para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais.

ACÓRDÃO

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

acordam os Ministros da Sexta Turma, prosseguindo no julgamento após o 

voto-vista da Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura não conhecendo do 

habeas corpus, e do voto do Sr. Ministro Nefi  Cordeiro, não conhecendo do habeas 

corpus, concedendo, contudo, ordem de ofício, sendo acompanhado pelos Srs. 

Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, 

não conhecer do habeas corpus, concedendo, contudo, por maioria, ordem de 

ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencida, neste ponto, a Sra. 

Ministra Maria Th ereza de Assis Moura. Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro, Maria Th ereza de Assis Moura e Sebastião Reis 

Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator quanto ao não conhecimento do 

habeas corpus. Os Srs. Ministros Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro e 

Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator quanto à concessão 

da ordem de ofício.

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

Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator

DJe 7.12.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Eberton Silva da Rosa estaria 

sofrendo coação ilegal no seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão 
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proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Agravo em 

Execução n. 0010022-54.2016.8.21.7000, assim ementado:

Execução. Progressão de regime. Nova data-base a partir da data da decisão 

concessiva do benefício. (Progressão).

A questão a respeito da nova data-base para a progressão de regime prisional 

já estava pacifi cada. Tanto o Primeiro Grupo Criminal quanto o Superior Tribunal 

de Justiça fi rmaram o entendimento que a data a ser contada para efeitos de uma 

próxima progressão de regime será aquela da decisão concessiva do benefício citado 

(progressão). Decisão: Agravo ministerial provido, por maioria.

Neste writ, a Defensoria Pública argumenta que “a data para fi ns de 

progressão deve retroagir para o dia da implementação do requisito, vez que 

ao transcorrer do lapso temporal entre o direito e sua concessão o apenado já 

aguarda em regime mais gravoso ao que faria jus, passando a ser ainda mais 

prejudicado se o cálculo de sua nova concessão tomasse a decisão concessória e 

não a efetiva implementação” (fl . 3).

Requer a cassação do acórdão.

Indeferida a liminar (fl s. 92-93), os autos foram enviados ao Ministério 

Público Federal que opinou pela concessão da ordem (fl s. 101-103).

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz (Relator): O Superior Tribunal 

de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não 

admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso 

próprio, tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista 

da fl agrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade 

do(a) paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

Sob tais premissas, constato a ocorrência de fl agrante ilegalidade que reclama 

a concessão ex offi  cio da ordem.

A controvérsia do habeas corpus cinge-se à data-base para fins de 

subsequente progressão de regime e foi assim dirimida no acórdão recorrido:

[...]

A questão a respeito da nova data-base para a progressão de regime prisional 

já estava pacifi cada. Tanto o Primeiro Grupo Criminal quanto o Superior Tribunal 
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de Justiça fi rmaram o entendimento que a data a ser contada para efeitos de uma 

próxima progressão de regime será aquela da decisão concessiva do benefício 

citado (progressão). Decisão: Agravo ministerial provido, por maioria (fl . 49).

Deveras, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior 

Tribunal eram fi rmes em assinalar que o termo inicial para obtenção de nova 

progressão pelo apenado era a data do seu efetivo ingresso no regime anterior e 

não a data da decisão judicial concessiva do benefício ou aquela em que houve o 

preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP.

Confi ra-se, nesse sentido, precedentes da Sexta Turma:

[...]

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o fi rme entendimento de que, para 

fins de nova progressão, deve ser considerada a data em que o condenado 

efetivamente ingressou no regime anterior, e não aquela em que teria sido 

cumprido o requisito objetivo para a obtenção do benefício.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 359.027/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 

30.6.2016).

[...]

1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o 

marco inicial para a progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime 

anterior, sendo vedada a retroação à data da suposta implementação do requisito 

objetivo, sob pena de progressão per saltum (Súmula 491/STJ). 2. Agravo interno 

improvido.

(AgInt no REsp n. 1.581.688/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., 

DJe 13.6.2016).

[...]

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

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

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

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

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

DJe 28.5.2014)”.

(AgRg no REsp 1.437.392/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 

em 10.2.2015, DJe 20.2.2015).
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2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 304.209/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 6ª T., DJe 11.12.2015).

No entanto, consoante destaque do Subprocurador-Geral da República 

Luciano Mariz Maia, a Quinta Turma, recentemente, modifi cou o entendimento 

sobre o tema e, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, 

passou a considerar como data-base para concessão de nova progressão aquela em que 

o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da LEP. Confi ra-se:

Execução penal. Agravo regimental no recurso especial. Progressão de regime. 

Marco inicial. Data da efetiva do preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP. 

Precedente do STF. Agravo provido.

1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior, para 

adequar-se ao posicionamento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 

115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 

26.2.2016, no sentido de que a data inicial para a progressão de regime deve ser 

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

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

2. Aplica-se à progressão de regime, por analogia, o regramento da LEP sobre a 

regressão de regime em caso de falta grave (art. 118), que estabelece como data-

base a prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a infração.

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

adequada, de modo a evitar que a inércia estatal cause prejuízo ao condenado.

4. Agravo regimental a que se dá provimento.

(AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 24.8.2016).

De fato, consoante o posicionamento recentemente exarado pelo Supremo 

Tribunal Federal:

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

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

falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado 

em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo 

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

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

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

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

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

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

graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão 
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posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem 

concedida.

(HC n. 115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 26.2.2016).

À vista do claro confronto do acórdão recorrido com os últimos julgamentos 

deste Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal e, em atendimento aos 

princípios da segurança jurídica e ao dever de estabilidade da jurisprudência, 

objetivo a ser sempre alcançado por esta Corte de Precedentes, voltada à 

interpretação das leis federais e à uniformização de sua aplicação pelos tribunais 

do país, penso que o posicionamento da Sexta Turma também deve ser revisto.

Em verdade,

[...] a força vinculante do precedente não impede que uma determinada tese 

dominante, antes sedimentada, possa ser superada, passando-se a um novo 

processo de ‘normatização pretoriana’. A mutação progressiva de paradigmas de 

interpretação de um determinado episódio da vida, dotado de relevância jurídica, 

sempre veio imposto pela historicidade da realidade social, constituindo mesmo 

uma exigência de justiça...’ (CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente judicial como 

fonte do direito, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 180)

Na espécie, o paciente foi progredido do regime fechado ao regime 

semiaberto, por decisão exarada em 2.10.2015. Na decisão, o Juízo das 

Execuções estabeleceu como data-base para nova progressão o dia em que o 

reeducando implementou os requisitos do art. 112 da LEP, qual seja, 2.5.2015. 

O Tribunal de origem, em 23.3.2016, reformou a decisão de primeira instância 

para estabelecer, como data-base dos cálculos penais, aquela em que foi prolatada 

a decisão que concedeu a progressão de regime ao reeducando.

A defesa não pleiteia, neste habeas corpus, a progressão per saltum, tida por 

inadmissível, consoante a Súmula n. 491 do STJ. O paciente cumpria a pena no 

regime fechado, foi progredido ao regime semiaberto e não se insurgiu contra 

o sistema progressivo da execução penal, somente requer lhe seja concedido o 

benefício com efeitos a partir da época em que teria preenchido os requisitos 

legais.

Não vejo óbice em estabelecer o mesmo paralelo traçado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pela Quinta Turma.

Esta Corte Superior, em casos de punição disciplinar, determina que a 

data-base para nova progressão de regime será contada a partir do dia da falta 

grave, e não do dia em que for publicada decisão que a reconhece judicialmente. 
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Na situação de progressão de regime, a regra deverá ser a mesma, para que a 

data do cumprimento dos requisitos do art. 112 da LEP seja o marco inicial da 

contagem do próximo benefício.

Penso que o sistema progressivo da execução penal não pode ser erigido 

em detrimento do apenado em casos específi cos de mora judiciária. Observo 

que, em situções de falta de vaga em estabelecimento penal adequado, consoante 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 641.320/RS (RE n. 641.320, 

Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29.7.2016) admite-

se, excepcionalmente, que o apenado seja transferido do regime fechado 

diretamente para o aberto, sem que obtenha o devido período aquisitivo para o 

regime carcerário menos gravoso.

Ante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a alteração do 

entendimento da Quinta Turma, cabe a esta Sexta Turma, no plano 

infraconstitucional, conferir idêntico tratamento a todos os casos semelhantes, 

trazendo segurança na interpretação da LEP, máxime porque não se pode admitir 

como isonômica, por ocasião da concretização da função jurisdicional, a postura 

de órgãos judicantes do Estado que, diante da mesma situação, chegam a 

resultados distintos.

A teor de julgados do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Juízo das 

Execuções, que defere a progressão de regime, é meramente declaratória, e não 

constitutiva. Primeiramente o reeducando preenche os requisitos objetivo e 

subjetivo e, depois, pronunciamento judicial reconhece seu direito ao benefício. 

Embora a análise célere do pedido seja o ideal (law on the books, mundo do 

dever-ser), é cediço que a providência jurisdicional não ocorre dessa forma e, por 

vezes, pode demorar meses ou anos para ser implementada.

Também não se pode perder de vista projeto para atualização da Lei 

de Execução Penal, sob debate no Congresso Nacional, por meio do PLS n. 

513/2013, que propõe a automatização dos benefícios na execução penal, para 

que as progressões aconteçam de forma automática, sem prévia deliberação 

judicial, exigível apenas para negá-las. Confi ra-se as propostas de alteração, in 

verbis:

Art. 107, § 3º: “O juiz da execução penal será informado com antecedência de 

30 dias da data de soltura do apenado e das datas de progressão e livramento. Se 

até esta data não houve manifestação a liberação do preso ou condenado se dará 

automaticamente”.
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Art. 112. A pena privativa de liberdade será executava em forma progressiva, 

com a transferência automática para regime menos rigoroso, quando o preso 

houver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior, exceto se constatado 

mau comportamento carcerário, lançado pelo diretos do estabelecimento no 

registro eletrônico de controle de penas e medidas de segurança, caso em que a 

progressão fi cará condicionada ao julgamento do incidente [...]

Por tais motivos, o período de permanência no regime mais gravoso, 

por mora do Judiciário em analisar requerimento de progressão ao modo 

intermediário de cumprimento da pena, deverá ser considerado para o cálculo 

de futuro benefício, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade do apenado, 

como pessoa humana (art. 1º, III, CF) e prejuízo ao seu direito de locomoção.

Entendo, assim, que o entendimento da Sexta Turma deve alinhar-se à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para estabelecer, como marco para a 

subsequente progressão, a data em que o reeducando preencheu os requisitos legais do 

art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão declaratória, 

deferiu o benefício ou aquela em que o apenado, efetivamente, foi inserido no regime 

carcerário, sob pena de constrangimento ilegal ao seu direito de locomoção.

À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. Mas, ao analisar o seu teor, 

constato a existência de patente ilegalidade e concedo a ordem de ofício, para cassar o 

acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções.

VOTO-VISTA

A Sra. Ministra Maria Th ereza de Assis Moura: Pedi vista dos autos 

para melhor examinar as questões acerca do pleito defensivo de retroação da 

data-base para fi ns de progressão de regime carcerário, coincidindo com o dia 

da implementação dos requisitos para a benesse e não com a data da decisão 

deferitória do juiz sobre a progressão.

O ínclito relator, Ministro Rogerio Schietti, concedeu a ordem, de ofício, a 

fi m de restabelecer a decisão do juízo das execuções. O feito foi assim relatado:

Eberton Silva da Rosa estaria sofrendo coação ilegal no seu direito de 

locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul no Agravo em Execução n. 0010022-54.2016.8.21.7000, 

assim ementado:

Execução. Progressão de regime. Nova data-base a partir da data da decisão 

concessiva do benefício. (Progressão).
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A questão a respeito da nova data-base para a progressão de regime prisional 

já estava pacifi cada. Tanto o Primeiro Grupo Criminal quanto o Superior Tribunal 

de Justiça fi rmaram o entendimento que a data a ser contada para efeitos de uma 

próxima progressão de regime será aquela da decisão concessiva do benefício 

citado (progressão).

Decisão: Agravo ministerial provido, por maioria.

Neste writ, a Defensoria Pública argumenta que “a data para fi ns de progressão 

deve retroagir para o dia da implementação do requisito, vez que ao transcorrer 

do lapso temporal entre o direito e sua concessão o apenado já aguarda em 

regime mais gravoso ao que faria jus, passando a ser ainda mais prejudicado se 

o cálculo de sua nova concessão tomasse a decisão concessória e não a efetiva 

implementação” (fl . 3).

Requer a cassação do acórdão.

Indeferida a liminar (fl s. 92-93), os autos foram enviados ao Ministério Público 

Federal que opinou pela concessão da ordem (fl s. 101-103).

E estes foram os fundamentos do voto proferido:

O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo 

Tribunal Federal, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em 

substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, ressalvadas as 

situações em que, à vista da fl agrante ilegalidade do ato apontado como coator, 

em prejuízo da liberdade do(a) paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da 

ordem de habeas corpus.

Sob tais premissas, constato a ocorrência de fl agrante ilegalidade que reclama a 

concessão ex offi  cio da ordem.

A controvérsia do habeas corpus cinge-se à data-base para fi ns de subsequente 

progressão de regime e foi assim dirimida no acórdão recorrido:

[...]

A questão a respeito da nova data-base para a progressão de regime prisional 

já estava pacifi cada. Tanto o Primeiro Grupo Criminal quanto o Superior Tribunal 

de Justiça fi rmaram o entendimento que a data a ser contada para efeitos de uma 

próxima progressão de regime será aquela da decisão concessiva do benefício 

citado (progressão).

Decisão: Agravo ministerial provido, por maioria (fl . 49).

Deveras, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior 

Tribunal eram fi rmes em assinalar que o termo inicial para obtenção de nova 

progressão pelo apenado era a data do seu efetivo ingresso no regime anterior e 

não a data da decisão judicial concessiva do benefício ou aquela em que houve o 

preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP.
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Confi ra-se, nesse sentido, precedentes da Sexta Turma:

[...]

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o fi rme entendimento de que, para 

fins de nova progressão, deve ser considerada a data em que o condenado 

efetivamente ingressou no regime anterior, e não aquela em que teria sido 

cumprido o requisito objetivo para a obtenção do benefício.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 359.027/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 

30.6.2016).

[...]

1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o 

marco inicial para a progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime 

anterior, sendo vedada a retroação à data da suposta implementação do requisito 

objetivo, sob pena de progressão per saltum (Súmula 491/STJ).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.581.688/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., 

DJe 13.6.2016).

[...]

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

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

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

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

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

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

Turma, julgado em 10.2.2015, DJe 20.2.2015).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 304.209/MG, Rel. Ministro Nefi  Cordeiro, 6ª T., DJe 11.12.2015).

No entanto, consoante destaque do Subprocurador-Geral da República 

Luciano Mariz Maia, a Quinta Turma, recentemente, modifi cou o entendimento 

sobre o tema e, alinhando-se à posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, 

passou a considerar como data-base para concessão de nova progressão aquela em 

que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da LEP. Confi ra-se:

Execução penal. Agravo regimental no recurso especial. Progressão de regime. 

Marco inicial. Data da efetiva do preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP. 

Precedente do STF. Agravo provido.
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1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior, para 

adequar-se ao posicionamento fi rmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 

115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.12.2015, DJe 

26.2.2016, no sentido de que a data inicial para a progressão de regime deve ser 

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

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

2. Aplica-se à progressão de regime, por analogia, o regramento da LEP sobre a 

regressão de regime em caso de falta grave (art. 118), que estabelece como data-

base a prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a infração.

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

adequada, de modo a evitar que a inércia estatal cause prejuízo ao condenado.

4. Agravo regimental a que se dá provimento.

(AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 24.8.2016).

De fato, consoante o posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal:

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

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

falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado 

em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo 

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

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

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

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

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

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

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

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

concedida.

(HC n. 115.254, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 26.2.2016).

À vista do claro confronto do acórdão recorrido com os últimos julgamentos 

deste Superior Tribunal e do Supremo Tribunal Federal e, em atendimento aos 

princípios da segurança jurídica e ao dever de estabilidade da jurisprudência, 

objetivo a ser sempre alcançado por esta Corte de Precedentes, voltada à 

interpretação das leis federais e à uniformização de sua aplicação pelos tribunais 

do país, penso que o posicionamento da Sexta Turma também deve ser revisto.

Em verdade, [...] a força vinculante do precedente não impede que uma 

determinada tese dominante, antes sedimentada, possa ser superada, passando-

se a um novo processo de ‘normatização pretoriana’. A mutação progressiva de 

paradigmas de interpretação de um determinado episódio da vida, dotado de 

relevância jurídica, sempre veio imposto pela historicidade da realidade social, 
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constituindo mesmo uma exigência de justiça...’ (CRUZ E TUCCI, José Rogério. 

Precedente judicial como fonte do direito, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 

180)

Na espécie, o paciente foi progredido ao regime semiaberto, por decisão 

exarada em 2.10.2015. Na decisão, o Juízo das Execuções estabeleceu como 

data-base para nova progressão o dia em que o reeducando implementou os 

requisitos do art. 112 da LEP, qual seja, 2.5.2015. O Tribunal de origem reformou 

a decisão de primeira instância para estabelecer, como data-base dos cálculos 

penais, aquela em que foi prolatada a decisão que concedeu a progressão de 

regime ao reeducando.

A defesa não pleiteia, neste habeas corpus, a progressão per saltum, ou seja, 

do regime fechado para o aberto. Requer que o lapso exigível para a progressão 

ao regime aberto seja contado a partir da data em que o reeducando cumpriu os 

requisitos legais, pois não pode ser prejudicado apenas porque o Poder Judiciário 

levou meses para deferir o benefício, período em que, inclusive, permaneceu no 

regime mais gravoso.

Não vejo óbice em estabelecer o mesmo paralelo traçado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pela Quinta Turma.

Esta Corte Superior, em casos de punição disciplinar, determina que a data-

base para nova progressão de regime será contada a partir do dia da falta grave, 

e não do dia em que for publicada decisão que a reconhece judicialmente. Na 

situação de progressão de regime, a regra deverá ser a mesma, para que a data do 

cumprimento dos requisitos do art. 112 da LEP seja o marco inicial da contagem 

do próximo benefício.

Ante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a alteração 

do entendimento da Quinta Turma, cabe a esta Sexta Turma, no plano 

infraconstitucional, conferir idêntico tratamento a todos os casos semelhantes, 

trazendo segurança na interpretação da LEP, máxime porque não se pode admitir 

como isonômica, por ocasião da concretização da função jurisdicional, a postura 

de órgãos judicantes do Estado que, diante da mesma situação, chegam a 

resultados distintos.

A teor de julgados do Supremo Tribunal Federal, a decisão do Juízo das 

Execuções, que defere a progressão de regime, é meramente declaratória, e não 

constitutiva. Primeiramente o reeducando preenche os requisitos objetivo e 

subjetivo e, depois, pronunciamento judicial reconhece seu direito ao benefício. 

Embora a análise célere do pedido seja o ideal (law on the books, mundo do dever-

ser), é cediço que a providência jurisdicional não ocorre dessa forma e, por vezes, 

pode demorar meses ou anos para ser implementada.

Também não se pode perder de vista projeto para atualização da Lei de 

Execução Penal, sob debate no Congresso Nacional, por meio do PLS n. 513/2013, 

que propõe a automatização dos benefícios na execução penal, para que as 
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progressões aconteçam de forma automática, sem prévia deliberação judicial, 

exigível apenas para negá-las. Confi ra-se as propostas de alteração, in verbis:

Art. 107, § 3º: “O juiz da execução penal será informado com antecedência de 30 

dias da data de soltura do apenado e das datas de progressão e livramento. Se até 

esta data não houve manifestação a liberação do preso ou condenado se dará 

automaticamente”.

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

com a transferência automática para regime menos rigoroso, quando o preso 

houver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior, exceto se constatado 

mau comportamento carcerário, lançado pelo diretos do estabelecimento no 

registro eletrônico de controle de penas e medidas de segurança, caso em que a 

progressão fi cará condicionada ao julgamento do incidente

[...]

Por fi m, o período em que o apenado permaneceu cumprindo pena no regime 

mais gravoso, enquanto o Judiciário analisava seu requerimento de progressão, 

deverá ser considerado para o cálculo de futuro benefício, sob pena de prejuízo 

ao seu direito de locomoção.

Entendo, assim, que o entendimento da Sexta Turma deve alinhar-se à 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para estabelecer, como marco para 

a subsequente progressão, a data em que o reeducando preencheu os requisitos 

legais do art. 112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em decisão 

declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o apenado, efetivamente, foi 

inserido no regime carcerário, sob pena de constrangimento ilegal ao seu direito 

de locomoção.

À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. Mas, ao analisar o seu teor, 

constato a existência de patente ilegalidade e concedo a ordem de ofício, para cassar 

o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções.

Exponho, então, as minhas considerações sobre a matéria.

A bem da sistemática jurídica vigente, o desconto da sanção imposta 

ocorre de maneira individualizada, respeitando o binômio lapso temporal-mérito 

do apenado.

Assim, para que o sistema progressivo cumpra a sua missão de ministrar 

a liberdade gradativamente, é imperioso que o condenado demonstre, a cada 

etapa, capacidade de retorno ao convívio social.

Nesta toada, tem-se o seguinte comando da Lei de Execução Penal:

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

com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo 
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juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 

anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Observa-se que a citada norma adotou o sistema progressivo para o 

cumprimento da pena, sendo imprescindível que o apenado cumpra, 

efetivamente, o requisito temporal de, no mínimo, 1/6 (um sexto) no regime em 

que se encontra para intentar a progressão para o posterior.

De fato, a mens legis da Lei de Execução Penal consiste na gradativa 

verifi cação da aptidão do sentenciado em voltar ao convívio social, obstado com 

a robustez processual da sentença condenatória, decorrente do injusto praticado.

A compreensão pelo condenado da magnitude do gravame da prática 

delitiva decorre da punição imposta pelo fato delitivo e da sua progressiva 

ressocialização, a possibilitar o aprendizado paulatino de como se portar em 

sociedade.

Para tanto, evidencia-se que as regras impostas por regime carcerário na 

execução criminal são abrandadas conforme o apenado cumpre sua reprimenda 

adequadamente, sem maiores intercorrências, a demonstrar fazer jus ao regime 

com menor vigilância estatal.

Nessa toada, é de ver que o marco inicial para a progressão de regime é a 

data do efetivo ingresso no regime anterior, sendo vedada a retroação à data da 

suposta implementação do requisito objetivo.

Com efeito, desvirtuar-se-ia o sistema execucional criminal brasileiro 

entendimento diverso. Inferir data retrógada para que o sentenciado alcance a 

progressão de regime não atende ao fi m mor do regramento, visto que sequer 

se obtém devidamente a conduta do apenado no regime dotado de menor 

vigilância.

E, a despeito de posicionamento contrário, entendo que considerar marco 

estranho ao efetivo ingresso no regime recai sim em progressão per saltum, pois 

confi gurar-se-ia em uma forma de o condenado lograr em tempo recorde sua 

inserção no regime menos gravoso, sem o cumprimento do lapso temporal 

previsto em lei.

A progressão per saltum, inclusive, é tida por inadmissível, consoante o 

Verbete Sumular n. 491 desta Corte Superior de Justiça:

É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.
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A vedação desse enunciado - emanado em consonância com o sistema 

jurídico vigente - abrange não apenas a transferência de um sentenciado que 

está no regime fechado diretamente para o regime aberto, mas também aquele 

que não obtém o devido período aquisitivo para o regime carcerário menos 

gravoso, visto que, do mesmo modo, dispondo de idêntico exercício lógico, 

considerar-se-ia tão somente a somatória inferida do tempo de cumprimento 

de pena.

Elucidativo trazer trechos de alguns dos precedentes que originaram a 

citada Súmula, verbis:

(...)

No presente writ, o impetrante alega que o paciente obteve a progressão para 

o regime semiaberto em 28.7.2009, decisão esta que reconheceu que o benefício 

era devido desde 27.9.2006. Desse modo, alega que o paciente já faria jus a nova 

progressão. Pugna pelo restabelecimento da decisão singular.

Passo à análise da irresignação.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior perfi lhou o entendimento de 

que não se admite a denominada progressão de regime per saltum, lastreando-

se no art. 112 da Lei Execução Penal, o qual estabelece que o sentenciado deve 

cumprir o requisito temporal de 1/6 da pena imposta no regime em que se 

encontra e, posteriormente, progredir para o regime subseqüente.

Na situação presente, o magistrado singular deferiu a progressão para o 

regime semiaberto retroativamente, reconhecendo, em 2009, a progressão a 

partir de 2006. Em seguida, antes mesmo da transferência do paciente para o 

regime intermediário, concedeu a progressão para o regime aberto, iniciando a 

contagem do lapso em 2006.

Observe-se que não se trata de hipótese em que o paciente cumpre em regime 

fechado todo o lapso relativo ao regime semiaberto e, após isso, obtém o direito a 

nova progressão. No caso dos autos, havia sido recém deferida a progressão para 

o regime semiaberto, sendo indevido o conteúdo da referida decisão que aplicou a 

progressão retroativamente. Ou seja, o paciente foi progredido no ano de 2009, em 

um intervalo de alguns meses, do fechado para o semiaberto e, em seguida, para o 

aberto.

É de se notar, ainda, que a segunda decisão foi proferida antes mesmo do 

cumprimento da primeira, de modo que o paciente foi transferido diretamente 

do regime fechado para o aberto. Trata-se, efetivamente, de progressão per 

saltum. Em que pese o paciente ter permanecido mais de 1/6 do quantum da 

sanção corporal em regime fechado, faz-se mister reconhecer a necessidade do 
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desconto de novo lapso temporal, ou seja, de mais 1/6 da reprimenda, em regime 

semiaberto, antes da sua promoção ao meio aberto.

(...)

(HC 191.223/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 1º.3.2012, 

DJe 8.3.2012)

(...)

O objeto da impetração cinge-se ao pleito de progressão de regime, que, 

segundo se pede, deveria ter sido deferido do fechado ao aberto, dado que o 

paciente, iniciando o cumprimento da pena de 25 (vinte e cinco) anos, 4 (quatro) 

meses de reclusão, em 9 de setembro de 2003, somente foi transferido ao regime 

semiaberto em 4 de novembro de 2008, com término da reprimenda previsto 

para 24 de janeiro de 2028.

(...)

Observa-se, portanto, que o aresto impugnado está em consonância com 

a jurisprudência desta Corte, que não admite a progressão per saltum, sendo 

obrigatório o cumprimento do requisito temporal no regime anterior (semiaberto). 

Confi ram-se:

(...)

(HC 173.668/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 

julgado em 1º.9.2011, DJe 14.9.2011)

(...)

Em relação ao pedido de reconhecimento da data da concessão do regime 

aberto direto (4.10.2006) como marco inicial para a contagem do lapso necessário 

à progressão ao regime aberto, a ordem não merece prosperar.

O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que devem ser 

respeitados os períodos de tempo a serem cumpridos em cada regime prisional, 

não sendo admitida a progressão “por salto”. Nem o fato de paciente ter cumprido 

tempo sufi ciente autoriza a progressão direta do fechado para o aberto.

Assim, só se pode considerar uma data que seja marco para a progressão para o 

regime aberto, aquela em que efetivamente corresponda ao início do cumprimento 

da pena no regime semiaberto, que é a data da decisão que benefi ciou o paciente 

com sua transferência ao regime intermediário, 16.7.2009, conforme se depreende 

das informações prestadas nos documentos juntados às fl s. 39/40.

(...)

(HC 151.268/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 

20.4.2010, DJe 10.5.2010)
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Dessarte, creio que a letargia estatal para o deferimento da progressão pelo 

juiz das execuções não deve servir de supedâneo para se refutar a fi nalidade do 

ordenamento da execução criminal, colocando ao largo o disposto em lei.

Saliente-se que não se descura aqui do entendimento adotado no HC n. 

115.254, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pela Segunda Turma 

do Supremo Tribunal Federal em 15.12.2015. Contudo, não encontrei qualquer 

outro precedente daquela Corte de Justiça e diante da pendência de análise da 

hipótese pela outra Turma daquele Excelso Pretório, ou mesmo pelo seu Pleno, 

respeitosamente continuo em franco amplexo ao enunciado sumular desta Casa 

de Justiça.

A propósito, confi ram-se, a propósito, os seguintes julgados:

Agravo regimental contra o indeferimento liminar de habeas corpus. 

Inevidência de constrangimento ilegal. Progressão de regime. Marco inicial. Data 

de efetivo ingresso no regime anterior. Precedentes.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o fi rme entendimento de que, para fi ns 

de nova progressão, deve ser considerada a data em que o condenado efetivamente 

ingressou no regime anterior, e não aquela em que teria sido cumprido o requisito 

objetivo para a obtenção do benefício.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 359.027/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 

julgado em 16.6.2016, DJe 30.6.2016)

Penal e Processo Penal. Agravo interno em recurso especial. Execução penal. 

Progressão de regime. Marco inicial. Data do efetivo ingresso no regime anterior. 

Impossibilidade de progressão per saltum. Súmula 419/STJ. Precedentes. Agravo 

interno a que se nega provimento.

1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o marco 

inicial para a progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior, 

sendo vedada a retroação à data da suposta implementação do requisito objetivo, 

sob pena de progressão per saltum (Súmula 491/STJ).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.581.688/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 

Turma, julgado em 24.5.2016, DJe 13.6.2016)

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto no ordenamento 

jurídico. 1. Não cabimento. Modificação de entendimento jurisprudencial. 

Restrição do remédio constitucional. Exame excepcional que visa privilegiar 

a ampla defesa e o devido processo legal. 2. Execução penal. Progressão de 
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regime. Marco inicial. Data da decisão que deferiu o pedido de progressão ao 

invés da data da implementação do benefício ou do pedido. 3. Habeas corpus não 

conhecido.

1. (...)

2. A data para futura progressão do reeducando para o regime aberto é a da 

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

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

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

da progressão ao regime semiaberto somente ocorreu em 20.11.2012, sendo 

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

Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 272.341/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 20.2.2014)

Agravo regimental. Recurso em habeas corpus. Execução penal. Progressão de 

regime. Marco inicial. Data em que o paciente efetivamente obteve a progressão 

ao regime semiaberto. Impossibilidade. Constrangimento ilegal. Ausência. 

Decisão monocrática que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão que, 

monocraticamente, nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus com 

base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, para fi ns de nova 

progressão de regime, deve ser levada em consideração a data em que o condenado 

efetivamente alcançou o benefício, e não a data que supostamente lhe daria tal 

direito ou aquela em que teve o pedido indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

2. Esta Corte possui orientação pacífi ca no sentido de que a concessão da 

progressão de regime não depende unicamente do requisito objetivo, devendo 

ser observados os lapsos a serem adimplidos em cada regime, a fi m de que seja 

aferida a terapêutica do condenado.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 32.308/PR, Rel. Min. Sebastião 

Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 19.9.2012)

Agora, se nem mesmo com essa exposição logrei arregimentar os meus 

nobres pares, minhas sinceras vênias pela ousadia ressudada.

Em suma, ousando divergir do digno relator, dadas as particularidades 

acima citadas, creio que é inviável divisar patente ilegalidade hábil a ensejar a 

extraordinária concessão deste habeas corpus.

À vista disso, não conheço do presente mandamus.

É como voto.
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HABEAS CORPUS N. 371.135-GO (2016/0241858-5)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Impetrante: Giane Alvares Ambrosio Alvares e outros

Advogados: Aton Fon Filho - SP100183

Giane Alvares Ambrosio Alvares e outro(s) - PR071176

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Paciente: Jose Valdir Misnerovicz (preso)

Paciente: Luis Batista Borges (preso)

Paciente: Diessyka Lorena Santana Soares

Paciente: Natalino de Jesus

EMENTA

Habeas corpus. Prisão cautelar. Garantia da ordem pública. 

Periculosidade concreta. Modus operandi. Fundamentação idônea. 

Inexistência de ilegalidade. Parecer acolhido. Elementos de 

cautelaridade não atribuíveis a um dos réus. Constrangimento 

ilegal evidenciado no ponto. Sufi ciência da imposição de medidas 

alternativas.

1. Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão cautelar está 

devidamente amparada na garantia da ordem pública, em razão da 

periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pelo modus operandi 

adotado (subtração violenta de máquinas agrícolas e de veículos, com 

ameaças de morte às vítimas e restrição de sua liberdade, além de 

incêndios que resultaram em elevado prejuízo para o proprietário).

2. Não comprovada a efetiva participação de um dos réus na 

prática dos atos evidenciadores de periculosidade concreta, mostra-se 

sufi ciente, em relação a ele, a imposição de medidas alternativas.

3. Ordem denegada em relação aos réus Luis Batista Borges, 

Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus, mas concedida 

em relação ao réu Jose Valdir Misnerovicz, para substituir a prisão 

preventiva contra ele decretada por medidas cautelares alternativas, 

nos termos explicitados no voto do Relator.
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ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, denegar a ordem em relação aos réus Luis Batista Borges, 

Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus, mas a conceder em relação 

ao réu Jose Valdir Misnerovicz nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, Antonio Saldanha 

Palheiro e Maria Th ereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. Aton Fon Filho pelos pacientes, Jose Valdir 

Misnerovicz, Luis Batista Borges, Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino 

de Jesus.

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

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 28.11.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de habeas corpus impetrado 

em benefício de Jose Valdir Misnerovicz, Luis Batista Borges, Diessyka Lorena 

Santana Soares e Natalino de Jesus, apontando-se como autoridade coatora o 

Tribunal de Justiça de Goiás, ante a denegação da ordem no HC n. 195175-

47.2016.8.09.0000 e a consequente manutenção da prisão preventiva decretada 

no Processo n. 201601141208, da 1ª Vara da comarca de Santa Helena de Goiás.

Eis a ementa do julgado (fl . 757):

Habeas corpus. Formação de colegiado. Sorteio eletrônico. Autoria. Não 

conhecimento. Prisão preventiva. Decisão motivada. 1 – Não se há falar em nulidade 

se a formação do colegiado foi precedida de sorteio eletrônico (Lei n. 12.694). 

2 – Impõe-se o não conhecimento da tese de negativa de autoria por referir-se ao 

mérito da ação principal. 3 – Mostra-se sufi cientemente fundamentada a decisão 

que decreta a prisão preventiva com exposição de elementos concretos, nos 

termos do art. 312 do CPP.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Sustenta-se a impossibilidade de manutenção da medida constritiva, por 

ausência de fundamentação idônea. Argumenta-se, nesse sentido, que: a) não 
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existe exigência legal que vincule a concessão de benefício ao local de moradia (fl . 20); 

b) o Juízo primeiro não demonstrou, concretamente, qualquer ação praticada por 

parte deles que fosse apta a justifi car o risco à aplicação da lei penal, lançando mão 

de argumentos genéricos, sem respaldo nos autos e concretude fática, não passando 

de meras ilações e conjecturas (fl . 23); c) ademais da falta de indicação de que os 

pacientes, por ato próprio, tivessem colocado em risco a instrução do processo, o que se 

vê nos autos é justamente o contrário (fl . 27); e d) meras suposições de que a liberdade 

dos pacientes deva ser cerceada para evitar prática de novos crimes são, na verdade, 

exercício de futurologia, o que se distancia da técnica do direito e dos pressupostos legais 

e constitucionais atinentes à matéria (fl . 38). Aduz-se, ainda, que os pacientes são 

pessoas simples, com residência fi xa e trabalho lícito (fl . 43).

Requer-se, assim, a revogação do decreto prisional, com a imediata 

colocação dos pacientes em liberdade.

Indeferi o pedido liminar.

Depois de prestadas informações, os autos seguiram ao Ministério Público 

Federal, que opinou pelo não conhecimento do writ, conforme parecer assim 

resumido (fl . 895):

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Descabimento. Prisão 

preventiva. Roubo qualificado, esbulho possessório, dano qualificado e 

organização criminosa. Pacientes integrantes do Movimento Sem Terra-MST. 

Decreto fundamentado. Preservação da ordem pública, conveniência da instrução 

criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva, ameaças a 

vítimas e fuga. Inexistência de constrangimento ilegal. Não conhecimento do writ.

Pelo que consta do portal do Tribunal de Justiça na internet, até o momento, 

não houve prolação de sentença.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Esclareço inicialmente que 

o objeto da impetração e deste voto se limita exclusivamente à existência, ou 

não, de fundamentação sufi ciente para justifi car a prisão dos pacientes.

Estes foram os fundamentos adotados para a decretação da prisão 

preventiva dos pacientes (fl s. 172/178 – grifo nosso):
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Trata-se de representação de prisão preventiva, ajuizada pela Polícia Civil do 

Estado de Goiás contra José Valdir Misnerovicz, Luis Batista Borges, Diessyka Lorena 

Santana Soares e Natalino de Jesus todos qualifi cados nos autos.

Os representados são integrantes, e considerados líderes, do Movimento Sem 

Terra (MST) que se instalou nessa Comarca ao longo das Fazendas Várzea da Ema 

e Mino Moraes.

A ocupação das áreas citadas iniciou em agosto de 2015 e. desde então, os 

ocupantes, liderados pelos representados, têm praticado uma série de atos 

criminosos no local.

Os representados e os demais integrantes do grupo insistem em ocupar as 

terras mencionadas, mesmo após decisões judiciais determinando a desocupação, 

demonstrando total desrespeito ao Poder Judiciário e às Autoridades Policiais, 

pois saem do local e retornam dias depois.

Consta dos presentes autos – o que é de conhecimento público, pois 

periodicamente veiculado pela mídia local – que os integrantes do grupo 

invasor, liderados pelos representados, vem aterrorizando o proprietário e os 

funcionários da fazenda invadida, ameaçando-os e praticando atos criminosos 

como a subtração violenta de máquina agrícola e de veículos utilizados pelos 

funcionários que prestam serviços ao proprietário, além de diversos tipos de 

danos.

Inquéritos policiais foram instaurados para apurar a prática de crimes previstos 

nos artigos 161, 146, 148 e 157, todos do Código Penal, sendo considerada, ainda, 

a organização criminosa, conforme art. 1º da Lei n. 12.850/2013.

Com efeito, apura-se que os representados José Valdir Mlsnerovicz, Luis Batista 

Borges, Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus invadiram, com 

violência a pessoa, grave ameaça e concurso de agentes, terreno alheio, para o fi m 

de esbulho possessório (CP, art. 161, § 1º, II); que em conjunto com seus liderados 

constrangeram, mediante violência e grave ameaça, funcionários da fazenda 

a não iniciarem o plantio (CP art. 146, § 1º); que com auxílio de outras pessoas, 

praticaram evidente crime de roubo, uma vez tomaram a chave do veiculo de 

José Barbosa Dantas e exigiram que a vítima e seus auxiliares se retirassem do 

local, inclusive escoltados por membros armados com facões, ouvindo insultos 

e ameaças (CP. art. 157. § 2º, I e II); que depois de subtraído o veiculo, sem 

necessidade alguma, mantiveram a vítima privada de sua liberdade por mais de 

uma hora sob a lâmina de facões e intensas ameaças (CP. art. 148, § 2º).

Consta dos autos, ainda, que vários outros atos de natureza criminosa 

ocorreram, em especial ameaças ao proprietário da fazenda invadida, além de 

danos com derrubada de árvores da área de preservação ambiental e retirada de 

comporta da represa causando imenso prejuízo além da morte de centenas de 

peixes, todos liderados pelos representados.
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A Autoridade Policial juntou os documentos de fl s. 24/105 comprovando os 

Boletins de Ocorrência registrados contra os representados, assim como fotos e 

declarações de vítimas e testemunhas.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva 

dos representados, com a conseqüente expedição de mandados de prisão (fl s. 

106/109).

Brevemente relatados, decidimos.

O pedido em tela é próprio e adequado, pois encontra-se em consonância com 

o art. 311, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 

caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da 

ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do 

assistente, ou por representação da autoridade policial.

A materialidade está comprovada pelos documentos juntados aos autos (fotos, 

declarações, boletins de ocorrência e outros), assim como os indícios sufi cientes 

de autoria, estes através dos depoimentos das testemunhas e vítimas (fl s. 67/68).

Com efeito, extrai-se dos depoimentos das vítimas e dos Boletins de 

ocorrência registrados (fls. 42/88) que os representados são responsáveis pela 

subtração violenta de máquinas agrícolas e de veículos usados pelos funcionários 

que prestavam serviços a Márcio Antônio de Oliveira, sendo que no dia 5.10.2015 o 

caseiro da Fazenda Várzea das Emas, Sr. Edivânio Moreira Barroso esteve no barracão, 

momento em que foi cercado por várias pessoas, lideradas por Natalino e Diessyka, 

que passaram a proferir ameaças de morte e o mantiveram em cárcere privado por 

quase uma hora.

Da mesma forma, no dia 30.12.2015, Edivânio estava numa motocicleta 

prestando apoio ao pivô de irrigação quando avistou um veículo VW/GOL de 

cor branca que vinha em sua direção e, em determinado momento, ouviu os 

ocupantes do carro efetuarem disparos de arma de fogo em sua direção, obrigando-o 

a se esconder com sua família no meio do mato até a chegada da Polícia Militar.

Consta também que o proprietário da fazendo está recebendo ameaças de 

morte, alem de ter sofrido com danos à sua propriedade.

Há indícios, ainda, de que Luis Batista Borges e algumas outras pessoas lideradas 

pelos representados impediram o início do plantio incendiando adubos que seriam 

utilizados.

Ademais, é de conhecimento público que, um dia depois de fazerem um acordo 

para a desocupação das terras - cumprindo decisão judicial - os integrantes do grupo 

atearam fogo em uma máquina agrícola avaliada em mais de duzentos mil reais, o 

que foi veiculado por uma emissora de rádio local, com a confi ssão, ao vivo, de 

uma das integrantes do movimento.
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Nesse dia (17.3.2016), José Barbosa Dantas realizava serviço de limpeza da 

fazenda, utilizando-se de seu veiculo, quando percebeu que um de seus ajudantes 

havia sido abordado por Luis Batista e pessoas que o acompanhavam, os quais 

intimidaram a vítima apoderando-se da chave de seu veículo.

Naquele local, Diessyka mandou que amarrassem José Barbosa enquanto os 

demais diziam que iriam incendiar seu veículo.

No mesmo dia, o operador de máquinas Jhon Leno Martins Oliveira também foi 

agredido quando aplicava veneno em uma área distante do assentamento, sendo 

que nessa empreitada criminosa Natalino incendiou a máquina.

Segundo narra o proprietário da fazenda invadida, os representados e demais 

integrantes do grupo constantemente o ameaçam de morte.

Pois bem.

O art. 312 do Código de Processo Penal prevê o rol taxativo das condições 

necessárias para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, 

ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver existência do crime e 

indício sufi ciente de autoria.

Lado outro, diz o inciso I do art. 313, do CPP, que será admitida a decretação 

da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade 

máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso dos autos, verifi ca-se que as penas máximas dos crimes investigados, 

somadas, ultrapassam 4 (quatro) anos.

Destarte, constata-se a presença dos requisitos para a prisão preventiva dos 

representados como a garanta da ordem pública, a conveniência da instrução 

criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito sabe-se que os representados não possuem qualquer vínculo 

nessa Comarca, podendo se evadirem para qualquer outra cidade do país e 

se esconderem em zonas rurais como aqui fizeram, sem se identificarem, 

inviabilizando a aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme relatou o Delegado de Polícia à fl . 7, a maior parte 

dos crimes perpetrados são de identificação impossível, pois são praticados 

por pessoas que se recusam a se identifi car, basta chegar no acampamento e 

perguntar por um dos representados. Não haverá sucesso, todos se chamam “Zé”, 

dizem que os representados não estão e se recusam a receber qualquer tipo de 

intimação.

Outrossim, conforme se extrai dos autos, as ameaças e o temor provocado 

nas vítimas e até mesmo nas testemunhas pode prejudicar a instrução criminal, 

comprometendo a busca da verdade real.
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Ficou claro nos autos que as vítimas são constantemente ameaçadas e que 

temem os representados e os demais integrantes do grupo, os quais demonstram 

total desrespeito às autoridades

Da mesma forma e principalmente, se faz necessária a prisão preventiva 

dos representados como garantia da ordem pública, para evitar que continuem 

delinquindo no transcorrer das investigações ou da ação penal a ser proposta, pois é 

evidente quo eles vem praticando, reiteradamente, atos criminosos no local.

Ademais, em consulta aos sistemas informatizados do Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, constata-se que Natalino de Jesus responde a ações penais por 

dano qualifi cado (CP, art. 163 - processo n. 201601248627), desobediência (CP. 

art. 330 - processo n. 201600847832) e dano fl orestal (Lei 9 605/88 - processo n. 

200900016742); que JOSÉ VALDIR MISKEROVICZ responde por crime de roubo 

qualifi cado na cidade de Trindade-GO (CP, art. 157 - processo n. 199902206966) e 

desobediência (CP. art. 330 - processo n. 201600847832). e que DIESSYKA LORENA 

SANTANA SOARES também responde por crime de desobediência (CP, art. 330 - 

processo n. 201600847832).

A propósito, vejamos os seguintes julgados da nossa Corte Regional:

[...]

Por tudo o que consta dos autos, nota-se com clareza a necessidade da prisão 

preventiva dos representados, pois são considerados os líderes do grupo invasor, 

os quais vem praticando inúmeros atos criminosos e aterrorizando a cidade, o 

proprietário das terras e seus familiares e os funcionários da fazenda invadida, se 

escondendo atrás de uma questão social que é a Reforma Agrária.

Ante o exposto, como garantia da ordem pública. por conveniência da 

instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, decretamos a prisão 

preventiva dos representados José Valdir Misnerovicz, Luis Batista Borges, Diessyka 

Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus, com fundamento nos arts. 311 e 312, 

ambos do Código de Processo Penal.

E o Tribunal local, ao tratar do tema, disse que os fundamentos lançados na 

decisão atacada mostram-se sufi cientes e idôneos para amparar a medida constritiva 

(fl . 766).

Em relação aos acusados Luis Batista, Diessyka Lorena e Natalino de Jesus, 

verifi co que há ampla e sufi ciente fundamentação no sentido de que as condutas 

por eles perpetradas – subtração violenta de máquinas agrícolas e de veículos, 

com ameaças de morte às vítimas e restrição de sua liberdade, além de incêndios 

que resultaram em elevado prejuízo para o proprietário – evidenciam a sua 

periculosidade concreta, a autorizar a custódia cautelar a bem da ordem pública.

Quanto a esses pacientes, cuidou a decisão impugnada de indicar a 

participação de cada um deles nos fatos que deram causa à prisão. Não é a decisão, 
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ao contrário do afi rmado, genérica, pecando pela falta de individualização da 

atuação desses investigados.

Correta, portanto, quanto a eles, a opinião Ministerial, deste teor (fl s. 

901/902):

[...] Infere-se dos trechos acima expostos que a decretação e a manutenção da 

prisão cautelar se deram em razão da demonstração, com base em fatos concretos, 

de que se mostra necessária para acautelar a ordem pública, ante a periculosidade 

concreta dos envolvidos, apontados como líderes do Movimento Sem Terra (MST), 

que se instalou na Comarca de Santa Helena de Goiás, ao longo das Fazendas 

Várzea da Ema e Mário Soares, que praticaram uma série de atos criminosos 

no local, mediante violência e grave ameaça aos proprietários e funcionários da 

fazenda invadida, subtraindo máquinas agrícolas e veículos, além de diversos tipos 

de danos, destruição de máquinas agrícolas, impedimento de produtividade das 

áreas invadidas, tudo com elevado poder intimidatório e violência, caracterizando 

verdadeiro grupo organizado para a prática delitiva, a pretexto de movimento 

social ou de inclusão, com total desrespeito à ordem pública, social e jurídica.

[...]

Não obstante se reconheça a necessidade de reforma agrária, justa, pacífi ca, 

ordeira até como forma de promover o desenvolvimento nacional, erradicação 

da pobreza e das desigualdades sociais, menos certo não é que também 

constitui fundamento da República a construção de uma sociedade justa e 

solidária, o que se revela incompatível com a violência e usurpação nos moldes 

retratados nos autos. Revela-se, portanto, devidamente fundamentada a custódia 

cautelar dos acusados, eis que determinada para preservar a ordem pública, por 

conveniência da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal, diante 

das circunstâncias concretas que envolveram a prática dos delitos, reveladoras de 

preocupante periculosidade dos envolvidos.

Aqui, como aliás fez o Ministério Público Federal, é bom ressaltar que 

embora exista a questão de fundo social, que por vezes aumenta o clima de 

tensão entre estes grupos de sem-terra e fazendeiros, não se pode admitir que 

pessoas passem a agir com violência desmedida, como noticiado nos autos, como 

se tudo lhes fosse permitido à margem da lei. Ainda que se tenha o problema 

social, há que se respeitar o limite da lei. Até porque a questão fundiária não 

se resolverá com violência, de lado a lado. Os fatos descritos não reproduzem 

simples reclamo social, mas o uso indevido e desproporcional de violência, 

inclusive com ameaças físicas e destruição de patrimônio alheio.

No que concerne ao acusado Jose Valdir, no entanto, embora apontado 

como líder do grupo invasor, não houve menção a nenhum ato específi co que 

pudesse demonstrar sua efetiva participação nos eventos acima descritos.
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Comprovado apenas o envolvimento indireto de tal réu na prática dos atos 

evidenciadores de periculosidade concreta, entendo que há medidas alternativas 

que melhor se adequam ao caso.

Ante o exposto, denego a ordem em relação aos réus Luis Batista Borges, 

Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus, mas a concedo em relação ao 

réu Jose Valdir Misnerovicz, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes 

medidas alternativas: a) comparecimento mensal em juízo para informar e 

justifi car atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de participação em 

manifestações públicas (art. 319, II, do CPP); e c) proibição de manter contato 

com qualquer pessoa relacionada aos fatos objeto da investigação e da ação penal 

(art. 319, III, do CPP); sem prejuízo da aplicação de outras cautelas pelo Juiz do 

processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de 

qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência 

de motivos novos e concretos para tanto.

VOTO

O Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz: Acompanho Vossa Excelência nas 

conclusões, eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, mas julgo oportuno fazer 

algumas ponderações no que se refere, primeiramente, aos fundamentos da 

prisão preventiva, que, no tocante à necessidade de garantir a ordem pública, 

pareceram-me bem lastreados nas provas e nos dados que foram coletados nos 

autos, sobretudo em razão dos crimes praticados no interior das terras invadidas 

com atos violentos à pessoa e com dano ao patrimônio.

No que se refere, todavia, aos outros dois fundamentos, tenho alguma 

dúvida quanto à sua subsistência. O primeiro, que diz respeito à necessidade 

da cautela extrema para assegurar a aplicação da lei penal, vejo que dois dos 

pacientes encontram-se foragidos. Em relação a esses, não se aproveitaria a 

argumentação que ora faço, mas, no tocante aos dois primeiros réus parece-

me que este fundamento não subsiste, tanto porque seus endereços foram 

indicados na denúncia quanto pela circunstância de que o segundo paciente 

teria espontaneamente comparecido à delegacia no momento em que foi preso.

Quanto à necessidade de garantir a instrução criminal, também não vejo, 

no decreto preventivo, indicação de dados concretos que permitam extrair 

a conclusão de que teria havido ameaças a alguma testemunha ou turbação 

concreta da prova. Decerto que alguns dos crimes, conforme relatado na 
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denúncia, teriam sido cometidos mediante ameaças, mas, após sua prática, não 

se tem notícia, pelo menos os autos não o indicam, de repetição dessas ameaças 

a testemunhas ou turbação da prova de uma maneira geral. Então, manteria a 

prisão preventiva apenas pelo fundamento da necessidade de garantir a ordem 

pública, que nada mais é do que a necessidade de se evitar a prática de novas 

infrações penais.

Faço também um acréscimo para que fi que bem claro — e o voto do 

Ministro Relator já evidencia isso — que este Tribunal não está, de forma 

alguma, criminalizando movimento social algum pelo fato de manter decretos 

de prisão preventiva contra alguns de seus integrantes. Seria até questionável 

— mas isso não é objeto desta impetração — a imputação relativa à Lei n. 

12.850/2013, mas há outros crimes que foram imputados aos réus e o que 

estamos julgando é tão somente se há ou não fundamentos para a prisão 

preventiva. Então, deixemos claro que o ato de participar de movimentos sociais, 

entre eles o Movimento dos Sem Terra, não é crime. Crime pode ocorrer com 

qualquer agrupamento humano quando, em manifestações externas desse 

agrupamento, decorrem atos defi nidos no Código Penal. É em relação a esses 

atos que se decretou a preventiva; é em relação a esses atos é que estamos a 

manter ou não a decisão atacada.

Com essas considerações, acompanho o voto do Ministro Relator.

VOTO

A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura: Acompanho o bem 

lançado voto do relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, mas gostaria de tecer 

algumas breves considerações, em virtude do forte componente social e político 

da situação que envolveu a prisão dos ora pacientes.

In casu, os pacientes - com exceção de José Valdir Misnerovicz, a quem 

a Turma concedeu a ordem - supostamente agiram com desmedida violência 

no evento que levou às suas prisões. Esses dados concretos, que evidenciam o 

periculum libertatis, constaram expressamente do decreto prisional e motivaram 

a adoção da medida extrema para o resguardo da ordem pública, de modo que 

não há fl agrante ilegalidade a sanar.

É disso que trata o presente habeas corpus: de saber se está ou não 

fundamentado a contento o encarceramento cautelar. Nada mais. Não se está, 

portanto, a criminalizar movimento social. Não se está, também, a fazer qualquer 

análise de tipicidade.
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Contudo, a lei é o limite para todos nós (princípio da legalidade como 

pedra angular do Estado de Direito) e, no caso, deve também pautar as condutas 

das partes envolvidas no confl ito - aqueles que detêm as terras e aqueles que 

pretendem tê-la para uma habitação digna.

Não foi, porém, ao menos pelo que consta do decreto de prisão preventiva, 

o que se verifi cou na hipótese ora em exame por parte dos pacientes Luis Batista 

Borges, Diessyka Lorena Santana Soares e Natalino de Jesus.

Com essas considerações, acompanho o voto do relator.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 68.848-RN (2016/0069898-9)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Recorrente: G M S

Advogado: Artur Ricardo Roque Celestino de Souza - RN007476

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e 

organização criminosa. Operação Anjos Caídos. Inépcia da denúncia. 

Não ocorrência. Crimes de autoria coletiva. Descrição sufi ciente ao 

exercício do direito de defesa.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o trancamento da 

ação penal é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando, 

de forma inequívoca, emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a 

inocência do acusado ou, ainda, quando for impedida a compreensão 

da acusação, em fl agrante prejuízo à defesa.

2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, defronta-se o órgão 

acusatório, no momento de oferecer a denúncia, com uma pluralidade 

de acusados envolvidos na prática delituosa. Nessa situação, a narrativa 

minudente de cada uma das condutas atribuídas aos vários agentes é 

tarefa bastante difi cultosa, muitas vezes impraticável, sobretudo diante 

de organizações numerosas, hipótese aventada nos autos.
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3. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

vem admitindo, excepcionalmente, em crimes de autoria coletiva, 

possa o titular da ação penal descrever os fatos de forma geral, tendo 

em vista a incapacidade de se mensurar, com precisão, em detalhes, 

o modo de participação de cada um dos acusados na empreitada 

criminosa. Portanto, será regular a peça acusatória quando, a despeito 

de não delinear as condutas individuais dos corréus, anunciar o liame 

entre a atuação do denunciado e a prática delituosa, demonstrando a 

plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do direito 

de defesa. Precedentes.

4. Na espécie, narrou o titular da ação penal pública, com arrimo 

nos dados coletados durante o inquérito policial, notadamente as 

interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, o fornecimento 

de drogas e armas pelo recorrente à organização criminosa, elucidando 

sua posição de liderança sobre o grupo. Além disso, com o objetivo de 

atestar a materialidade dos crimes de tráfi co, associação para o tráfi co e 

organização criminosa, descreveu a apreensão de drogas com diversos 

envolvidos na organização.

5. Narrou a peça acusatória, portanto, os fatos tidos por delituosos, 

com as circunstâncias até então conhecidas, de modo a permitir o 

desembaraçado exercício do direito de defesa. Delineou a inicial o teor 

das conversas telefônicas, bastantes a evidenciar a existência de grupo 

voltado à comercialização de substâncias entorpecentes e armas. Há 

nos autos elementos conducentes à ocorrência dos crimes narrados na 

incoativa, tudo a recomendar remessa do feito à amplitude própria da 

instrução criminal, momento oportuno ao exame da procedência da 

acusação, mediante cotejo de provas. Precedentes.

6. Recurso ordinário a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do Sr. 

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

Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. Ministro 

Relator.
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Brasília (DF), 27 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 13.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de recurso ordinário 

interposto por G. M. S., desafi ando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Norte.

Foi o recorrente – e outros 34 investigados – denunciado pela suposta 

prática das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, na 

forma do art. 71 do Código Penal, bem como no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 

12.850/2013, em concurso material (e-STJ fl s. 29/57).

Em 9 de novembro de 2015, o magistrado singular recebeu a denúncia, 

determinando a citação dos acusados para apresentarem defesa escrita no prazo 

legal (e-STJ fl s. 62/63).

Buscando a extinção da ação penal, impetrou a defesa habeas corpus no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.

No entanto, em sessão de julgamento realizada em 17 de dezembro de 

2015, a Câmara Criminal denegou a ordem.

Recebeu o acórdão esta ementa (e-STJ fl . 1.429):

Constitucional e Processo Penal. Habeas corpus sem pedido de liminar. Tráfi co 

de drogas e organização criminosa (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 2o, § § 2o 

e 3o da Lei n. 12.850/2013). Pretenso trancamento da ação penal por falta de justa 

causa. Alegada inépcia da denúncia. Inocorrência. Requisitos do art. 41, do CPP 

atendidos. Indícios de autoria e materialidade do crime. Constrangimento ilegal 

não evidenciado. Ordem conhecida e denegada em consonância com parecer 

da 16ª Procuradoria de Justiça, em substituição legal a 9ª Procuradoria de Justiça.

No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa que a peça acusatória 

apresentada pela Promotoria de Justiça e aceita pelo magistrado singular espelha 

verdadeira afronta aos princípios norteadores do Direito, pois desrespeitados os 

requisitos prescritos no art. 41 do Código de Processo Penal, consubstanciando-

se em denúncia imprecisa, vaga, lacônica e genérica.
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Sublinha que não foi apreendido em poder do recorrente nenhum objeto 

ou documento que o vinculasse aos fatos narrados na inicial. Não esclarece 

a exordial em que momento e de que forma o acusado forneceu drogas ou 

armamento à suposta organização criminosa. Pondera não existir na denúncia a 

mínima indicação de condutas praticadas pelo recorrente bastante a evidenciar 

o cometimento do crime de tráfi co de drogas ou a sua ligação com os demais 

denunciados de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa.

Reverbera que a peça inicial não apresenta uma única ligação entre o 

recorrente e os demais acusados, um encontro, uma troca de mensagens, uma 

anotação, um pagamento, apreensão de drogas, qualquer objeto sufi ciente a 

revelar a participação do recorrente nos crimes narrados pelo titular da ação 

penal.

Destaca que a gravação na qual interceptado o telefonema entre 

integrantes da suposta organização criminosa não é sufi ciente para permitir 

a defesa do recorrente, pois não se sabe sequer o que signifi caria o termo 

“Patrão” mencionado nas conversas dos interlocutores. Pontua que a acusação 

deve apresentar fatos concretos, relacionados à prática de crimes e não meras 

suposições como as elencadas na peça acusatória combatida.

Esclarece que, realmente, havia relação de empregado e patrão entre o 

denunciado “Novinho” e o recorrente, uma vez que aquele desenvolvia serviços 

de caseiro na propriedade rural de sua família. Entretanto, assere que o fato de 

um indivíduo possuir funcionário que está sendo investigado por crimes graves 

não o torna chefe de suposta organização criminosa.

Ressalta que, após vários meses de investigação e inúmeras diligências, 

a autoridade policial não coletou nenhum elemento de informação que 

pudesse evidenciar a prática do crime de tráfi co de drogas ou a participação 

em organização criminosa. Argumenta que o recorrente apenas fi gurou no rol 

de denunciados porque teve o infortúnio de ser preso com seu empregado, 

porém por motivo totalmente diverso ao imputado àquele, sendo, após, inserido 

em contexto fático produzido exclusivamente pela ingerência operacional da 

autoridade policial e do órgão ministerial, corroborado pelo magistrado singular.

Diante dessas considerações, pede seja reformado o acórdão local, 

determinando-se o trancamento da Ação Penal n. 0102212-58.2015.8.20.0126.

Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento 

do presente recurso ordinário (e-STJ fl s. 1.496/1.498).
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As últimas informações, extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, esclareceram que a audiência de 

instrução foi designada para 6 de outubro de 2016.

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Como se vê do 

relatório, busca a defesa, em resumo, o trancamento da ação penal originária, 

ao argumento de que a peça acusatória é genérica e não descreve todas as 

circunstâncias necessárias ao exercício da ampla defesa.

Lembremos-nos que a extinção da ação penal na via eleita consiste em 

medida excepcional, justifi cando-se somente quando se revelar, de plano, a 

atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios 

mínimos de autoria. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, 

ordinariamente, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento 

subjetivo do tipo ou na carência de indícios sufi cientes de autoria do delito, 

porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação 

detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência 

manifestamente inconciliável com o rito célere deste remédio constitucional.

Feitas essas considerações, passo a apreciação do pedido inicial.

Foram estes os fatos narrados na peça acusatória:

Sumário dos Fatos:

Por meio de noticia criminis, através do Relatório de inteligência da Polícia Civil 

do Estado do Rio Grande do Norte, foi detectado que a organização criminosa 

investigada na operação denominada ‘Missionários do Inharé’ teria voltado a 

atuar nos municípios de Santa Cruz/RN e Tangará/RN.

Com efeito, logo após defl agrada a operação Missionários de Inharé, os lideres 

da organização criminosa, que, a princípio, estavam custodiados no Centro de 

Detenção Provisória de Santa Cruz/RN, foram transferidos para a Penitenciária 

Estadual de Seridó e para a Penitenciária de Alcaçuz, o que não se mostrou como 

empecilho para que os investigados voltassem a se rearticular e retomassem o 

comando do tráfi co de drogas na região do Trairi/RN.

Ademais, fi cou constatado que a criminalidade na cidade de Santa Cruz/RN, 

que havia decrescido após a defl agração da referida operação, voltou a crescer, 

levando-se em consideração o número de homicídios praticados no ano de 
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2015, muitos dos quais tem absoluta vinculação com a atuação da organização 

criminosa.

Diante da escalada da violência, bem como das notícias trazidas por meio 

do relatório de inteligência policial, foi efetuada a interceptação telefônica por 

meio de autorização do Juízo Criminal da Comarca de Santa Cruz/RN, onde foram 

monitorados vários suspeitos de integrarem a organização criminosa, criada com 

o objetivo de controlar toda a atividade criminosa na Região do Trairi.

Na oportunidade, foram identificados vários membros desta organização, 

inclusive tendo sido realizados diversos flagrantes no curso da investigação, 

sendo que, ao todo, foram identifi cados 32 (trinta e dois) membros da organização 

criminosa, sendo cada um deles com funções específi cas.

Essa operação, batizada de ‘Anjos Caídos’, culminou com a prisão de 30 (trinta) 

pessoas.

O grupo, desarticulado com a deflagração da operação, era integrado pelos 

ora denunciados, os quais, sob o comando de G. M. da S., conhecido como ‘Patrão’, 

estavam associados, mediante divisão de tarefas e colaboração recíproca, para a 

prática do tráfi co ilícito de entorpecentes e outros crimes, exercido de forma reiterada, 

especialmente nas cidades de Santa Cruz/RN e Tangará/RN.

Frise-se que, no curso da operação, foram apreendidas drogas com diversos 

envolvidos, tais como Canela, Feluce, Jó (fl. 389), Carlinhos e Gordo (auto de fls. 

515/516), o que, aliado às inúmeras gravações telefônicas entre os envolvidos, 

atestam a materialidade quanto aos crimes de tráfi co, associação para o tráfi co e 

organização criminosa.

Diante do grande volume de informações trazidas nesta peça acusatória 

justifi cada pelo elevado número de réus e, para facilitar a necessária demonstração 

de indícios de autoria delitiva que do contrário poder-se-ia levar a inépcia da 

denúncia, reproduzir-se-á, para cada um dos denunciados, elementos de provas 

já existentes nos autos, todos decorrentes de interceptações telefônicas e/ou 

autos de fl agrantes delito.

1. G. M. DA S. (Patrão): Artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 

71 do Código Penal, em concurso material com o artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 

12.850/2013.

É o chefe e fi nanciador da organização voltada para o tráfi co de drogas e outros 

crimes, não se envolvendo diretamente com todos os seus membros, mas diretamente 

ligado á Anderson da Silva Ribeiro, conhecido como ‘Novinho Cabeção’.

Segundo a autoridade policial, no dia 29 de Junho de 2015, após os policiais 

interceptarem as ligações telefônicas do acusado Anderson da Silva Ribeiro, 

deslocaram-se ate a residência em que este se encontrava, ocasião em que o 

acusado G. M. da S. chegou ao citado imóvel e encontrou-se com o mesmo, 

oportunidade em que a policia abordou os investigados e encontrou no veículo 
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do acusado G. M. da S. uma arma de fogo calibre 380, tendo sido dada voz de 

prisão em fl agrante ao acusado, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia para 

os procedimentos legais, sendo cumprido, naquela oportunidade, o mandado 

de prisão em relação aos acusados Anderson da Silva Ribeiro e Angélica Patrícia, 

namorada deste último.

Segundo as ligações telefônicas interceptadas, logo após a prisão do acusado G. 

M. da S., alguns integrantes da quadrilha, tais como Orlando, Mayksamy e Arnaldo, 

conversam entre si no sentido de que o citado réu foi preso com o acusado ‘Novinho 

Cabeção’, sendo que os interlocutores apontam o acusado Gilson como sendo o 

‘Patrão’ de ‘Novinho’ e ‘Cigano’, afi rmando o seguinte: ‘parece que o foi o patrão de 

‘Cigano que foi preso com Novinho, o cara mesmo lá do bagulho... É o patrão de 

Cigano.’

Os principais áudios que comprovam a atuação de Gilson Miranda da Silva e 

sua liderança sobre o grupo se encontram nos seguintes arquivos, cujas mídias se 

encontram juntadas aos autos da IT n. 0100325-39.2015.8.20.0126: 1386326.WAV; 

13863213.WAV; 13863258.WAV; l3863621.WAV; 13864603.WAV; 13864633.WAV. 

(fl s. 908/912 do IP).

Com efeito, as ligações telefônicas indicam a preocupação de parte da quadrilha 

com a prisão de G., pois indicam que ‘teriam perdido tudo com a citada prisão’, 

referindo-se, de certo, ao financiamento de armas e drogas empreendido por G. 

em relação à associação, esclarecendo, de certo, a participação do acusado G. na 

organização no sentido do fornecimento de drogas e arsenal de armas com o objetivo 

de abastecer a quadrilha com armamentos (fls. 911/912), indicando na referida 

gravação que o patrão de ‘Cigano’ havia sido preso naquela ocasião com uma pistola 

calibre 380, o que não deixa dúvidas de que se trata da pessoa do acusado.

Por fi m, fi cou constatado que nos aparelhos de telefone celular apreendidos 

com o acusado Gilson, constam os nomes/números de ‘Arnaldo’, ‘Novinho’ e 

‘Cigano’, conforme fl s. 135/142.

Assim, o acusado Gilson Miranda da Silva, em data a ser esclarecida, mas pelo 

menos neste ano de 2015, forneceu drogas e armamentos à associação criminosa 

composta pelos acusados acima indicados e a tantos outros vinculados à cadeia 

criminosa destes para as atividades destinadas ao tráfi co de drogas e outros 

crimes, especialmente ao acusado Anderson da Silva Ribeiro, comandando, 

juntamente com os mesmos, a citada organização criminosa armada, na qual há 

indícios de participação do adolescente [...].

Conforme se observa, em 23 de fevereiro de 2014, foi defl agrada a operação 

“Missionários do Inharé”, com a fi nalidade de desbaratar associação responsável 

por organizar a criminalidade na cidade de Santa Cruz.

Várias pessoas ligadas à associação foram presas.
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No entanto, em pouco tempo, os mesmos criminosos investigados naquela 

operação reorganizaram-se e ampliaram suas atividades criminosas, expandindo 

sua infl uência para toda a região, em especial nas cidades de Tangaré e Santa 

Cruz, cujo controle passou para as mãos de Mayksamy dos Santos Pontes, mais 

conhecido como Maquita, e Orlando Vasco de Souza.

Nesse contexto, foi autorizada interceptação telefônica, ocasião em que 

foram rastreados vários suspeitos de integrar a referida organização criminosa.

A operação policial foi denominada de “Anjos Caídos” e culminou na 

custódia cautelar de 30 (trinta) pessoas.

De acordo com as investigações, na cidade de Santa Cruz, Anderson da 

Silva Ribeiro, também chamado de Novinho, era o responsável pelo controle do 

tráfi co de entorpecentes.

Narra a exordial que, após a análise das interceptações telefônicas do 

investigado Anderson da Silva Ribeiro, os policiais deslocaram-se até o local 

em que ele encontrava-se, momento em que o recorrente chegou ao imóvel. A 

polícia abordou os investigados e encontrou, no veículo de G. M. da S., arma de 

fogo calibre 380, situação que motivou sua prisão em fl agrante.

Após a prisão do recorrente, integrantes do grupo conversaram entre si e 

afi rmaram que G. M. da S. seria o fornecedor e líder da organização criminosa, 

apontando-o como “Patrão”, além de mostrarem-se temerosos de que várias 

armas tivessem sido apreendidas.

Os principais áudios que comprovam a atuação do recorrente e sua 

liderança sobre o grupo encontram-se nos arquivos, cujas mídias foram juntadas 

aos autos da IT n. 0100325-39.2015.8.20.0126.

Segundo o denunciante, no curso da operação, foram apreendidas drogas 

com diversos envolvidos, o que, aliado às inúmeras gravações telefônicas entre os 

acusados, atestam a materialidade quanto aos crimes de tráfi co, associação para 

o tráfi co e organização criminosa.

Nesse tear, inviável o imediato acatamento da tese defensiva, notadamente 

porque essa não é a fase juridicamente apropriada para exigir-se do órgão de 

acusação a minuciosa individualização da conduta de cada acusado.

Explico.

Nos chamados crimes de autoria coletiva, defronta-se o órgão acusatório, no 

momento de oferecer a denúncia, com uma pluralidade de acusados envolvidos 
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na prática delituosa. Nessa situação, a narrativa minudente de cada uma das 

condutas atribuídas aos vários agentes é tarefa bastante difi cultosa, muitas vezes 

impraticável, sobretudo quando nos deparamos com organizações numerosas, 

com mais de trinta integrantes, hipótese aventada nos autos.

Diante de tal peculiaridade, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo, excepcionalmente, em crimes de autoria coletiva, possa 

o titular da ação penal descrever os fatos de forma geral, tendo em vista a 

incapacidade de se mensurar, com precisão, em detalhes, o modo de participação 

de cada um dos acusados na empreitada criminosa. Portanto, será válida a 

peça acusatória quando, a despeito de não delinear as condutas individuais dos 

corréus, anunciar o liame entre a atuação do denunciado e a prática delituosa, 

demonstrando a plausibilidade da imputação e garantindo o pleno exercício do 

direito de defesa.

Nesse sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para 

o tráfico. Inépcia da denúncia. Ausência de individualização da conduta do 

acusado. Peça inaugural que atende aos requisitos legais exigidos e descreve 

crimes em tese. Ampla defesa garantida. Mácula não evidenciada.

1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência 

aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo 

perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente 

devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla 

defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.

2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória 

não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever 

minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o 

seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e 

possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.

3. Na espécie, verifi ca-se que a participação do recorrente nos delitos previstos 

nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente explicitada na peça 

vestibular, tendo o membro da acusação consignado que teria se associado aos 

demais acusados para praticar, reiteradamente ou não, o tráfi co de entorpecentes 

na Região dos Lagos, sendo o proprietário da cocaína apreendida em poder de 

um dos corréus, e que estaria sendo transportada de uma comunidade em Niterói 

para a cidade de Cabo Frio, para fi ns de comercialização.

[...]

2. Recurso desprovido. (RHC 68.903/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

julgado em 5.5.2016, DJe 20.5.2016, grifei.)
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Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfi co, associação para o tráfi co ilícito 

de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tese de inépcia 

da denúncia quanto às condutas de posse de arma e associação para o tráfi co 

de drogas. Denúncia geral. Possibilidade. Não indicação da data exata do início 

da associação. Crime permanente. Data da cessação da conduta expressamente 

apontada na inicial acusatória. Inépcia não confi gurada. Ordem de habeas corpus 

denegada.

1. Segundo já decidiu esta Corte, “Eventual inépcia da denúncia só pode ser 

acolhida quando demonstrada inequívoca defi ciência a impedir a compreensão 

da acusação, em fl agrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de 

qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP” (RHC 18.502/SP, 5ª Turma, Rel. 

Min. Gilson Dipp, DJ de 15.5.2006.)

2. A teor do entendimento desta Corte, é possível o oferecimento de denúncia 

geral quando uma mesma conduta é imputada a todos os acusados e, apesar da 

aparente unidade de desígnios, não há como pormenorizar a atuação de cada um 

dos agentes na prática delitiva. Precedentes.

3. Nos crimes de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa 

e individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas 

delituosas e da suposta autoria, com elementos sufi cientes para garantir o direito à 

ampla defesa e ao contraditório, como verifi cado na hipótese. Precedentes.

[...]

5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 229.648/RS, Rel. Ministra Laurita 

Vaz, Quinta Turma, julgado em 10.12.2013, DJe 3.2.2014, grifei.)

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inépcia da 

denúncia. Crimes de autoria coletiva. Descrição de elementos suficientes ao 

exercício da defesa. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação adequada. 

Superveniência de sentença condenatória. Novo título a impor a segregação. 

Pedido prejudicado em parte e denegado.

1. Não é inepta a denúncia que, em conformidade com o artigo 41 do Código 

de Processo Penal, descreve os elementos indispensáveis quanto à prática, em 

tese, dos delitos de tráfi cos de drogas e associação para o tráfi co, bem como 

a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, além 

de apontar subsídios aptos a confi gurar a materialidade dos aludidos crimes, 

notadamente pela apreensão de elevada quantidade de entorpecente - cerca de 

500 kg de cocaína - além dos equipamentos e insumos utilizados na produção e 

distribuição da droga, viabilizando o pleno exercício do direito de defesa.

2. Em se tratando de crime de autoria coletiva, é desnecessária a descrição 

pormenorizada da conduta de cada um dos envolvidos, bastando o vínculo entre 

os réus e o crime a eles imputados, sendo certo que caberá à instrução processual 

o detalhamento acerca da participação de cada um dos agentes na empreitada 

delituosa. Precedentes desta Corte e do STF.
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[...]

5. Habeas corpus prejudicado em parte e, no restante, denegado. (HC 95.450/

SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta 

Turma, julgado em 17.2.2011, DJe 28.3.2011, grifei.)

No caso em apreço, em atento olhar à exordial acusatória, observo que, ao 

contrário do que afi rmou a defesa, a conduta do recorrente foi sufi cientemente 

individualizada e contextualizada no âmbito da organização criminosa. Embora 

de modo resumido, foi atribuído ao recorrente a condição de fornecedor de armas 

e substâncias entorpecentes, apresentando o órgão acusatório, notadamente 

diante das conversas telefônicas interceptadas, elementos bastantes a vincular o 

recorrente aos delitos expostos na inicial.

Nesse tear, entendo que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do 

Código de Processo Penal, sem incorrer nas hipóteses de rejeição delineadas 

no art. 395 do mesmo diploma legal. Reparem, a peça acusatória descreveu os 

fatos tidos por delituosos, com as circunstâncias até então conhecidas, de modo 

a permitir o desembaraçado exercício do direito de defesa. Há mais, delineou a 

inicial o teor das conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial. 

Tais conversas sinalizam a existência de grupo voltado à comercialização de 

substâncias entorpecentes e armas. Emerge dos autos, portanto, um feixe de 

elementos conducentes à ocorrência dos crimes narrados na incoativa, tudo 

a recomendar remessa do feito à amplitude própria da instrução criminal, 

momento oportuno ao exame da procedência da acusação, mediante cotejo de 

provas.

Cumpre relembrar, no particular, não ser possível, na via eleita “o exame da 

prova de processo em tela, o que é cabível através dos meios de defesa de que dispõe 

o réu no curso da ação. Todavia, aliando-se o inciso VI do art. 648 com o inciso I, 

que considera ilegal a coação sem justa causa, a jurisprudência e a doutrina têm 

trancado a ação penal quando não houver base para a acusação, fazendo, assim, 

análise das provas. O exame, contudo, não é o mesmo que seria feito pelo juiz ao 

proferir sentença condenatória ou absolutória. Trata-se de um exame de que deve 

resultar, inequivocadamente, a ausência, em tese, de possibilidade da acusação, 

de forma que a absoluta inviabilidade de processo signifi que constrangimento 

indevido” (Vicente Greco Filho. Manual de Processo Penal. 3ª Edição. Editora 

Saraiva: São Paulo, p. 394).

Desse modo, a tese de inépcia da inicial não merece acolhimento, pois 

possível ao recorrente compreender a imputação e dela se defender.



Jurisprudência da SEXTA TURMA

RSTJ, a. 29, (245): 845-952, janeiro/março 2017 925

Por fi m, colaciono estes precedentes:

Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico de 

drogas e associação para o tráfico. Trancamento da ação penal. Inépcia da 

denúncia. Inocorrência. Art. 580 do CPP. Ausência de similitude fática. Exame 

das provas. Vedação. Defi ciência na instrução do feito e supressão de instância. 

Desprovimento.

1. Hipótese em que a denúncia descreve adequadamente a conduta imputada 

à recorrente, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, inexistindo 

vício na peça acusatória. A acusação é de que a recorrente integra organização 

criminosa, atuando com o fornecimento de armas e de drogas. Especifi cou-se que 

ela, em 19.1.2014, teria adquirido, vendido e exposto à venda 10 fuzis e munições, 

cujo destino seria a comunidade Serrinha, no Rio de Janeiro. Narrou-se, ainda, que ela 

vendeu substância entorpecente, além de integrar organização criminosa.

[...]

5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 56.153/SC, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3.3.2015, DJe 9.3.2015, 

grifei.)

Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Tráfi co ilícito de entorpecentes 

e associação para o tráfi co. Prisão preventiva. Concessão de liberdade provisória 

na origem. Pedido prejudicado. Inépcia da denúncia não caracterizada. Habeas 

corpus não conhecido.

[...]

3. A denúncia descreve a atividade do paciente de guardar e vender drogas para 

um dos núcleos da organização criminosa. Cumpriu, destarte, de forma escorreita, 

como exige o artigo 41 do Código de Processo Penal, seu duplo desiderato, isto é, o 

de dar conhecimento ao increpado da razão pela qual o Ministério Público requeria a 

instauração de ação penal e de possibilitar o exercício de ampla defesa.

4. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 290.078/SC, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador 

Convocado do TJ/SP), Quinta Turma, julgado em 2.12.2014, DJe 12.12.2014, grifei.)

Em conclusão, relembro que a inicial há de ser simples e objetiva, 

“atribuindo a alguém a responsabilidade por um fato, tão-somente. A denúncia 

deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a 

adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o 

pleno exercício do direito de defesa. Toda denúncia é uma proposta da demonstração 

prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita a 

efetiva comprovação e a contradita, e, como assentado na jurisprudência, apenas 
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deve ser repelida quanto não houver indícios da existência do crime ou, de início, 

seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando 

não houver, pelo menos, indícios de sua participação. Assim, descritos, na denúncia, 

comportamentos típicos, ou seja, sendo factíveis e obviados os indícios de autoria e 

materialidade delitivas, não se pode trancar a ação penal” (AP n. 396/RO, Relatora 

a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.4.2011).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário.

É como voto.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 70.059-GO (2016/0108423-0)

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior

Recorrente: Manoel Pereira da Silva

Advogado: Hartus Magnus Gonçalves Bueno e outro(s) - GO020447

Recorrido: Ministério Público do Estado de Goiás

EMENTA

Recurso em habeas corpus. Crime de corrupção passiva imprópria 

subsequente (art. 317 do CP). Delito unilateral. Trancamento da ação 

penal. Excepcionalidade. Falta de justa causa para a persecução penal 

não confi gurada. Inépcia da denúncia. Fatos adequadamente narrados. 

Descrição sufi ciente da conduta delituosa. Atendimento aos requisitos 

legais. Exercício da ampla defesa. Possibilidade. Peculato-desvio (art. 

312 do CP). Causa excludente da ilicitude. Estrito cumprimento do 

dever legal. Necessidade de reexame probatório. Inviabilidade da via 

eleita. Ausência de fl agrante ilegalidade.

1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, só 

admitida quando fi car provada, inequivocamente, sem necessidade de 

exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da 

conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a 

ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
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2. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de 

Processo Penal, uma vez que narra, com todas as suas circunstâncias, 

a prática do delito de corrupção passiva imprópria subsequente, ao 

descrever que o acusado recebeu vantagem indevida (R$ 5.000,00 

– cinco mil reais) pela prática de ato lícito (recuperação do gado 

furtado) inerente ao dever imposto pela sua função (policial), após o 

ter concretizado.

3. O delito de corrupção é unilateral, tanto que legalmente existem 

duas formas autônomas, conforme a qualidade do agente. A existência de 

crime de corrupção passiva não pressupõe necessariamente o de corrupção 

ativa (APn n. 224/SP, Ministro Fernando Gonçalves, Corte Especial, 

DJ 26.4.2004).

4. O delito de corrupção passiva (art. 317 do CP) não faz distinção 

quanto ao momento do recebimento da vantagem indevida, ou seja, se 

antecedente ou subsequente à pratica do ato funcional.

5. Aferir se a conduta do acusado se encontra sob o manto do 

estrito cumprimento do dever legal, demandaria dilação probatória, 

inviável na via eleita, de rito célere e cognição sumária.

6. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário nos termos do voto do 

Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi  Cordeiro, 

Antonio Saldanha Palheiro e Maria Th ereza de Assis Moura votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Dr. Fernando Costa Martins pelo recorrente, 

Manoel Pereira da Silva.

Brasília (DF), 11 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator

DJe 4.11.2016
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RELATÓRIO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior: Trata-se de recurso em habeas 

corpus interposto por Manoel Pereira da Silva em face do acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça de Goiás que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 388254-

25.2015.8.09.0000, mantendo em trâmite a ação penal instaurada em desfavor do 

recorrente, dando-o como incurso nos arts. 312 e 317, ambos do Código Penal.

O recorrente alega ausência de justa causa para a ação penal. Isso porque 

foi denunciado pela prática de corrupção passiva, por receber vantagem indevida, 

sem que, como contraponto, tenha o Ministério Público apontado a fi gura do 

corruptor, ou seja, a existência do delito de corrupção ativa, já que deixou de 

denunciar Mário Lúcio Resende – a quem é imputada a conduta de oferecer a 

vantagem indevida – por entender ausente o dolo em sua conduta.

Alega, também, inépcia da denúncia, por não narrar quais os fatos, 

praticados pelo recorrente, demonstram que a vantagem recebida seja indevida, 

pois não afi rmado que ação ou omissão relacionados ao exercício de sua função o 

recorrente fez ou deixou de fazer (fl . 487).

Sustenta, ainda, que aferir a ocorrência (ou não) do crime de peculato-

desvio, não exige dilação probatória, mas tão somente análise do fato imputado ao 

recorrente frente à documentação encartada aos autos, a qual demonstra, sem vacilo, 

que o recorrente foi expressa e previamente autorizado por seu superior hierárquico 

a transladar Mário Lúcio de Iporá/GO até Rio Verde/GO para ser ouvido pelo 

Parquet (fl . 488), o que caracteriza causa excludente da ilicitude, pelo estrito 

cumprimento do dever legal, a demonstrar a ausência de justa causa para o 

exercício da ação penal.

Requer, assim, o trancamento da ação penal.

Oferecidas contrarrazões (fl . 502), admitiu-se o recurso na origem, subindo 

os autos a esta Corte Superior (fl s. 505/506).

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fl s. 

515/522).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior (Relator): Por meio deste recurso, 

pretende-se, em síntese, o trancamento da ação penal instaurada contra o 

recorrente.
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De pronto, cumpre registrar, que a extinção da ação penal por falta de justa 

causa ou por inépcia formal da denúncia se situa no campo da excepcionalidade.

Assim, somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas 

corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em 

razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da 

ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência 

de causa de extinção da punibilidade. A respeito: HC n. 272.630/SP, Ministro 

Nefi  Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21.6.2016; e HC n. 104.781/PE, Ministro 

Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21.6.2016.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente, agente de polícia, 

juntamente com o delegado de polícia Dannilo Ribeiro Proto, foi denunciado 

como incurso nos arts. 312 e 317, ambos do Código Penal, pelos fatos assim 

narrados na inicial acusatória (fl s. 26/31):

I - Do Denunciando Dannilo Ribeiro Proto

Segundo o apurado, após atuação do Grupo Especial de Repressão a Crimes 

Patrimoniais de Rio Verde - GO (GEPATRI), comandado pelo denunciando Dannilo 

Ribeiro Proto, foram identificados os autores de vários furtos, com denúncia 

oferecida pelo Ministério Público em lporá - GO aos 11 de fevereiro de 2015 (cópia 

dos autos judiciais n. 201500360664 apensos).

Logo em seguida à identifi cação dos criminosos e à localização das reses, aos 

08 de Outubro de 2014, nas dependências da 8ª Delegacia Regional de Polícia de 

Rio Verde - GO, o denunciando Dannilo Ribeiro Proto solicitou a uma das vítimas 

de furto, senhor Mário Lúcio Resende, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

indevidamente, em virtude de ter efetuado a prisão do grupo e recuperado o 

gado, a fi m de gratifi car policiais.

Tal quantia foi paga em dois cheques n. 851282 (R$ 8.000,00) e 851283 (R$ 

2.000,00), ambos do Banco do Brasil, agência 0632, conta corrente 6021-6, ainda 

no mês de outubro de 2014.

Para camufl ar a prática da corrupção, o denunciando Dannilo Ribeiro Proto fez 

com que a vítima assinasse uma declaração de doação, na mesma data, às fl s. 23.

Na sequência, o denunciando Dannilo Ribeiro Prato ficou com o cheque 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e repassou o de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao 

denunciando Manoel Pereira da Silva, o qual teria sido entregue ao delegado 

Regional de Iporá - GO.

[...]

Após tal fato vir à tona em audiência de instrução e julgamento, aos 23 de abril 

de 2015, no juízo da comarca de Iporá - GO, conforme DVD juntado às fl s. 07, o 

denunciando Dannilo Ribeiro Proto compareceu espontaneamente à sede da 9ª 
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Promotoria de Justiça local e prestou declarações as fl s. 11/13, aos 08 de maio de 

2015.

Na oportunidade e com a finalidade de camuflar a corrupção passiva já 

consumada, apresentou um “balanço/prestação de contas”, com diversos 

documentos particulares (fl s. 24, 25, 27, 30, 31 e 32) extrínseca e formalmente 

verdadeiros, porém com conteúdo falso, pois neles fez inserir declarações falsas 

ou diversas das que deviam ser escritas, com o fi m de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, prevalecendo-

se do cargo de delegado de polícia.

[...]

Il - Do Denunciando Manoel Pereira da Silva

Também após recuperar as reses, o denunciando Manoel Pereira da Silva 

recebeu para si, diretamente, em razão da função de agente de polícia, vantagem 

indevida, consistente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme extrato 

bancário de fl s. 09/13 dos autos apensos n. 201502293735, oferecido por Mário 

Lúcio Resende.

Já aos 27 de maio de 2015, na 9ª Promotoria de Justiça local, conforme DVD às 

fl s. 111, foi ouvida a vítima secundária da corrupção passiva, senhor Mário Lúcio 

Resende, trazendo versão totalmente diferente da apresentada no juízo de Iporá - 

GO, posteriormente retifi cada, corroborando a versão inicial.

Porém, verifi cou-se que Mário Lúcio foi trazido à promotoria pelo denunciando 

Manoel Pereira da Silva num veículo marca VW, modelo Gol, placa OMI 7541 

(Goiânia - GO), conforme certidão de fl s. 150, o qual está lotado na 7ª Delegacia 

Regional de Iporá - GO, sendo abastecido pelo denunciando, conforme 

documento de fl s. 201, que desviou dos combalidos cofres públicos cerca de 

40L(quarenta litros) de combustível, no importe aproximado de R$ 90,00 (noventa 

reais), em proveito próprio.

Assim agindo, o denunciando Dannilo Ribeiro Proto praticou as condutas 

descritas como crimes previstos no artigo 299, parágrafo único (por três vezes), na 

forma do artigo 71, caput e no art. 317, caput ambos na forma do artigo 69, todos 

do Código Penal.

Já o denunciando Manoel Pereira da Silva praticou as condutas descritas como 

crimes previstos no artigo 312, parte fi nal, e no artigo 317, caput, ambos na forma 

do artigo 69, todos do Código Penal.

Argumenta o recorrente, quanto ao crime de corrupção passiva que a 

denúncia é inepta. Assevera, também, que, tratando-se de delito bilateral, tal 

espécie delitiva exige a presença do corruptor, motivo pelo qual, arquivado o 

inquérito policial quanto a este, o mesmo desfecho deve ser dado ao réu, acusado 

do recebimento de vantagem indevida.
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Já, no que se refere ao delito de peculato-desvio, sustenta que os 

documentos juntados aos autos evidenciam que o réu praticou a conduta no 

estrito cumprimento do dever legal, na medida em que foi expressamente 

autorizado pelo seu superior hierárquico.

A questão não é simples.

Inicialmente, de plano, verifi ca-se que a denúncia atende aos requisitos 

do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que narra, com todas as suas 

circunstâncias, a prática do delito de corrupção passiva imprópria subsequente, 

ao descrever que o acusado, ora recorrente, recebeu vantagem indevida (R$ 

5.000,00 – cinco mil reais) pela prática de ato lícito (recuperação do gado 

furtado da fazenda de Mário Lúcio Resende) inerente ao dever imposto pela 

sua função (policial), após o ter concretizado.

Por outro lado, urge ressaltar que, em linhas gerais, não há dissenso na 

doutrina quanto à autonomia e independência dos delitos de corrupção passiva 

(art. 317 do CP) e de corrupção ativa (art. 333 do CP), uma vez que, por 

se tratarem de delitos formais, há situações em que o corruptor “oferece” ou 

“promete” sem o aceite do funcionário (corrupção ativa, sem a correspondente 

corrupção passiva) e, de outro lado, pode o funcionário “solicitar” a vantagem, 

sem que o interessado a aceite (corrupção passiva, sem a correspondente 

corrução ativa).

A esse respeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou no sentido de que o delito de corrupção é unilateral, tanto que legalmente 

existem duas formas autônomas, conforme a qualidade do agente. A existência de 

crime de corrupção passiva não pressupõe necessariamente o de corrupção ativa (APn 

n. 224/SP, Ministro Fernando Gonçalves, Corte Especial, DJ 26.4.2004).

No mesmo sentido:

Recurso ordinário em habeas corpus. Quadrilha, corrupção passiva, advocacia 

administrativa e lavagem de dinheiro. Exclusão dos acusados de corrupção ativa 

do pólo passivo da ação penal. Fato insufi ciente para que o processo seja trancado 

com relação ao recorrente. Unilateralidade dos ilícitos previstos nos artigos 317 e 

333 do Código Penal. Reconhecimento da inépcia da inicial quanto a alguns dos 

denunciados por corrupção ativa. Decisão que não faz coisa julgada material. 

Possibilidade de oferecimento de nova peça vestibular. Constrangimento ilegal 

não caracterizado.

1. Conquanto exista divergência doutrinária acerca do assunto, prevalece o 

entendimento de que, via de regra, os crimes de corrupção passiva e ativa, por estarem 
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previstos em tipos penais distintos e autônomos, são independentes, de modo que a 

comprovação de um deles não pressupõe a do outro. Doutrina. Jurisprudência do 

STJ e do STF.

2. No caso dos autos, embora os supostos corruptores ativos não constem 

mais do pólo passivo da ação penal em tela, o certo é que tal circunstância 

não é sufi ciente, por si só, para que o feito seja trancado no que se refere ao 

recorrente, primeiro porque o princípio da indivisibilidade não se aplica às ações 

penais públicas, de modo que o Ministério Público pode oferecer denúncia 

contra os possíveis agentes do crime previsto no artigo 317 do Código Penal 

sem que o faça quanto aos que teriam cometido o ilícito previsto no artigo 333 

do mesmo diploma legal, e segundo porque a extinção do feito quanto a alguns 

dos acusados de corrupção ativa se deveu ao reconhecimento da inépcia da 

denúncia, decisão que, como se sabe, não faz coisa julgada material, permitindo 

que o órgão acusatório apresente outra peça vestibular quanto aos mesmos fatos 

sem os vícios outrora reconhecidos.

[...]

2. Recurso desprovido.

(STJ, RHC n. 48.238/PE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.11.2014)

Porém, no caso em comento, segundo narra a denúncia, o réu – agente de 

polícia – recebeu a oferta após a realização do ato inerente à sua função, ou seja, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) teria sido recebida a título de gratifi cação 

pela recuperação do gado furtado. Também é importante destacar que não houve a 

imputação do crime de corrupção ativa à pessoa responsável por tal pagamento.

E em casos assim, em que a ação é receber e em que não há a denúncia do 

corruptor, surgem controvérsias em nossa doutrina tendo em vista que para 

alguns doutrinadores a aceitação da vantagem indevida pressupõe a existência 

da oferta, e, por conseguinte, pressupõe a bilateralidade, ou seja, a convergência 

de vontades.

Neste sentido caminha, por exemplo, Cesar Bitencourt:

A decantada perspicácia de Hungria (...) levou-o a essa inevitável constatação 

ao afi rmar: “Perante nosso Código atual, a corrupção nem sempre é crime bilateral, 

isto é, nem sempre pressupõe (em qualquer de suas modalidades), um pactum 

sceleris (...). O pactum sceleris ou bilaterialidade só se apresenta nas modalidades 

de recebimento da vantagem indevida ou da aceitação da promessa de tal vantagem 

por parte do intraneus (corrompido), ou da adesão do extraneus (corruptor) à 

solicitação do intraneus, ou nas formas qualificadas previstas no § 1º e parág. 

único, respectivamente, dos arts. 317 e 333.” Esse entendimento de Hungria 

foi acompanhado por Paulo José da Costa Jr (...), nos termos seguintes: “das 
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modalidades de corrupção passiva previstas em lei, ao menos duas, receber e aceitar, 

importam na bilaterialidade da conduta”. Não era outro o entendimento de Heleno 

Fragoso (...), que, enfaticamente, pontificava: “na forma de receber, o crime é 

bilateral, sendo inconcebível a condenação do agente sem a do correspondente 

autor da corrupção ativa.” À corrupção do funcionário (passiva) corresponde a 

ação do particular, que, de alguma forma, a promove (ativa), especialmente nas 

modalidades de receber e aceitar promessa de vantagem, sendo, por conseguinte, 

impossível a ocorrência de um crime sem a do outro. (in Código Penal Comentado, 

6ª Edição, Saraiva, pág. 1.116)

Penso, tendo em vista o quadro concreto que nos foi apresentado, contudo, 

de forma diferente.

A solução da questão, conforme leciona Basileu Garcia, encontra-se na 

análise dos elementos dos tipos penais, previstos nos artigos 317 e 333, ambos 

do Código Penal, in verbis:

[...] Atentemos ao texto do art. 317, e havemos de concluir que todas as 

modalidades possíveis e imagináveis de corrupção passiva (aquela de que é 

acusado o funcionário) estão aí incluídas, e são, portanto, perfeitamente puníveis:

Solicitar ou receber – diz a lei – para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

Basta que o funcionário solicite ou receba a vantagem em razão da função. 

Não se diz que o crime só existe se o funcionário pedir ou receber para praticar 

um ato. Muito menos o texto evita a incriminação se o recebimento ou pedido se der 

depois de praticar-se o ato funcional. Não se entra em distinções. A vantagem foi 

solicitada ou recebida em razão da função pública? Há um nexo entre a solicitação 

ou o recebimento e o exercício do cargo? Se a resposta for afi rmativa, concluir-se-á 

que o funcionário cometeu o crime de corrupção passiva.

[...]

A lei é clara. Não deixa dúvida de que, ainda que o ato relacionado à 

combinação inescrupulosa corresponda aos deveres funcionais, o crime se 

integra. Assim, a corrupção passiva, quer seja própria, quer seja imprópria, é 

punível. E é punível quer seja antecedente, quer seja subsequente, não importando 

saber se a vantagem é recebida ou solicitada antes ou depois da prática do ato 

imoral.

Vejamos agora a corrupção ativa. Diz o art. 333:

Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena – reclusão, de 
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um a oito anos, e multa [...]. A pena é aumentada de um terço se, em razão 

da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou 

o pratica infringindo dever funcional.

Temos novamente a corrupção própria e imprópria. Própria no parágrafo e 

imprópria no corpo do artigo. Própria no parágrafo porque o vergonhoso negócio 

visa uma conduta ilícita da parte do funcionário, que é solicitado a cometer 

uma ilegalidade ou uma irregularidade. Imprópria no artigo, porque menor é a 

torpeza: o funcionário lucrará indevidamente para praticar algo de suas normais 

atribuições.

Mas vejamos se tem importância o momento em que o particular oferece ou 

promete a vantagem: esse momento tomado em relação ao ato funcional desejado 

pelo corruptor. Note-se que a lei fala em oferecimento ou promessa para determinar 

o funcionário a agir. Isso nos está mostrando com toda a clareza que o particular não 

é alcançado pela repressão criminal quando ofereça ou prometa vantagem, ou a 

entreguem efetivamente, ao funcionário, depois de ter ele praticado o desejado ato.

Um gesto de liberalidade que tenha, então, o particular, ainda que possa 

representar uma imoralidade, não constituirá crime de corrupção ativa, mas o 

funcionário praticará o crime de corrupção passiva, se aderir ao particular.

A classifi cação que apresentei oferece interesse, portanto, para inferirmos que 

a lei não cogita de todas as formas doutrinariamente delineadas de corrupção 

ativa. Pune-se a ativa antecedente, seja própria, seja imprópria. Mas não se 

reprime a ativa subsequente. É o que resulta da locução “para determiná-lo”. 

(GARCIA, B. Dos Crimes Contra a Administração Pública, Revista Forense, Rio de 

Janeiro, págs. 227/228, 10/1.944 – sem grifos no original)

No mesmo sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

[...] Pensávamos, ainda, que a modalidade “receber” implicaria em um delito 

necessariamente bilateral, isto é, demandaria a presença de um corruptor (autor de 

corrupção ativa) para que o corrupto também fosse punido. E, se assim não fosse, 

logicamente, a não identificação do corruptor não impediria a punição do 

corrupto, embora a absolvição do primeiro, conforme o caso (fato inexistente, 

por exemplo), devesse implicar na absolvição do segundo. Melhor refl etindo e 

contrastando esse tipo penal do art. 317 com a descrição típica feita no art. 333, 

nota-se que existe possibilidade de se confi gurar a corrupção passiva, sem que 

haja a corrupção ativa. Afi nal esta demanda o oferecimento ou a promessa 

de vantagem indevida para que o funcionário faça ou deixe de fazer algo. 

Logo, a corrupção ativa é prévia à realização do ato [...]. Ora se um funcionário 

público receber, para si, vantagem indevida, em razão de seu cargo, confi gura-se, 

com perfeição, o tipo penal do art. 317, caput. A pessoa que fornece a vantagem 

indevida pode estar preparando o funcionário para que um dia, dele necessitando, 
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solicite algo, mas nada pretende no momento da entrega do mimo. Ou, ainda, pode 

presentear o funcionário, após ter este realizado um ato de ofício. Cuida-se de 

corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a moralidade administrativa, 

sem que se possa sustentar (por ausência de elementos típicos) a ocorrência de 

corrupção ativa (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 14ª ed., 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 1.288 – sem grifos no original).

Interessante é o comentário de Damásio de Jesus em situação semelhante a 

que analisamos no momento:

Qualquer dádiva, presente ou recompensa confi gura o delito de corrupção 

passiva?

Não. Nem todas as coisas podem ser consideradas objeto material de 

corrupção. Assim, as gratifi cações comuns, de pequena importância econômica, em 

forma de gratidão em face da correção de atitude de um funcionário, não integram 

o delito. Ex.: as “boas-festas” de Natal ou Ano Novo. Nesses casos, ver-se que não 

há da parte do funcionário a consciência de estar aceitando uma retribuição pela 

prática de um ato de ofício, que é essencial ao dolo de corrupção. Mas se trata de 

questão de fato, a ser apurada caso por caso. (in Direito Penal, Vol. 4, 17ª Edição, 

Saraiva, pág. 207/208)

Como visto, não prospera a tese do recorrente, na medida em que a própria 

legislação ao tipifi car as condutas do particular (extraneus) e do funcionário 

público (intraneus) não buscou a correspondência absoluta entre as ações de um 

e de outro, mormente nas hipóteses como a vertente em que a acusação versa a 

respeito da prática de corrupção passiva imprópria subsequente.

E em consonância ao dito por Basileu, não podemos deixar de considerar o 

valor recebido pelo paciente – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – que não pode ser 

considerado pequeno ou irrelevante.

Por outro lado, quanto ao crime de peculato-desvio (art. 312 do CP), o 

Magistrado processante, ao receber a denúncia, asseverou (fl . 417):

Outrossim, de outra sorte não se reveste a ponderada ausência de justa causa 

para o recebimento da denúncia pelo crime de peculato-desvio, uma vez que, 

por intermédio da análise preliminar que o momento processual permite, a 

mera autorização do Delegado Regional de Iporá-GO para uma viagem gratuita 

e escoltada da vítima, em veículo ofi cial, para oitiva na 9ª Promotoria de Justiça 

de Rio Verde/GO, não basta para conter o devido processamento do feito, já que 

emerge dos fatos o fumus commissi delicti de direcionamento do uso do bem 

público para fi nalidade diversa daquela que inicialmente se planejou.
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Nesse contexto, verifi ca-se a impropriedade da via eleita, de rito sumário e 

cognição célere, para aferir se a conduta do acusado se encontra sob o manto do 

estrito cumprimento do dever legal, uma vez que, presente indícios de autoria e 

materialidade delitiva, a mera autorização do superior hieráquico não afasta, de 

plano, a ilicitude da conduta.

Assim, somente a regular instrução criminal, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, possibilitará o juízo de certeza necessário para fundamentar 

o decreto de condenação ou absolvição do recorrente. Nesse sentido: HC n. 

128.103/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 4.10.2010; HC n. 

81.763/PA, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 16.3.2009).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 70.061-RJ (2016/0108043-0)

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro

Recorrente: A C M de P

Advogado: Diogo Tebet - RJ127188

Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

EMENTA

Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes contra a ordem 

tributária (art. 3º, II, da Lei n. 8.137/1990). Pedido de trancamento 

da ação penal. Inépcia da denúncia. Vários fatos delituosos. Ausência 

de descrição da vantagem indevida supostamente recebida em relação 

a um dos delitos. Demonstração dos indícios mínimos de autoria e 

materialidade relativamente aos demais.

1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o trancamento da 

ação penal é medida de exceção, sendo cabível, tão somente, quando, 

de forma inequívoca, emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a 

inocência do acusado ou, ainda, quando for impedida a compreensão 

da acusação, em fl agrante prejuízo à defesa.
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2. No tocante ao primeiro fato delituoso, relatou o Ministério 

Público o recebimento pelo recorrente, a título de suborno, da quantia 

de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para que deixasse de 

lançar auto de infração, visando favorecer P. R. de S. B., representante 

da Sclel – Sociedade Comercial de Coleta de Lixo e Equipamentos 

Ltda.

3. No ponto, os fatos e conclusões apontados na inicial 

descreveram, suficientemente, o modo de atuação do recorrente, 

anunciando o titular da ação penal pública o recebimento da vantagem 

indevida e as demais elementares do delito, não se exigindo, neste 

momento, a descrição dos tributos não lançados ou lançados apenas 

parcialmente, mero exaurimento do crime. Doutrina.

4. Sobre o segundo fato criminoso, esclareceu o órgão acusatório 

que o recorrente, em razão de amizade ou mesmo agraciado pelo 

pagamento de propina, infringiu seu dever funcional, ao violar as 

atividades inerentes de seu cargo de auditor fi scal, promovendo a 

defesa do contribuinte M. C. B., ao prestar-lhe ajuda na elaboração de 

impugnação a auto de infração lavrado pelo próprio recorrente.

5. Para a subsunção perfeita da conduta praticada pelo agente ao 

modelo abstrato previsto na lei deve o órgão acusatório minudenciar 

a vantagem indevida exigida, solicitada, recebida ou prometida ao 

funcionário público. Nesse contexto, faltando a indicação do elemento 

normativo do tipo e não apresentando o Ministério Público nenhum 

dado preciso por meio do qual se permita a conclusão pela existência 

das características essenciais do delito contra a ordem tributária, 

carece a denúncia, no pormenor, de aptidão formal. Precedente.

6. A respeito do terceiro fato, elucidou o Ministério Público 

que, no dia 16 de outubro de 2013, no estacionamento do Terminal 

Rodoviário Roberto da Silveira, o recorrente recebeu embrulho, 

contendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, do empresário R. 

D. C. Destacou que o referido valor foi recebido a título de suborno 

para que o auditor fi scal promovesse Representação para Inaptidão, 

favorecendo a empresa Cant Rio Matadouro e Distribuidora Ltda.

7. No ponto, delineou o órgão acusatório, o recebimento de 

vantagem indevida pelo auditor fiscal para afastar da empresa a 

responsabilidade pelo pagamento de tributos. Os fatos e as 

circunstâncias necessários ao exercício do direito de defesa foram 
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descritos na peça acusatória, sendo descabido o nível de detalhamento 

requerido pela defesa.

8. Por fim, narrou o órgão acusatório que o recorrente 

aceitou suborno para benefi ciar A. S. de S. e seu fi lho., B. M. de S., 

ambos empresários, auxiliados por seu contador F. G. de A. F., em 

procedimento de fi scalização.

9. No tópico, contém a peça acusatória todas as circunstâncias 

necessárias à compreensão dos fatos, descrevendo o Ministério 

Público o recebimento de benefício indevido pelo recorrente para 

benefi ciar empresários em procedimento fi scal. Narra o contexto no 

qual inseridos o recorrente e as pessoas ligadas a ele, elucidando os 

vínculos entre os envolvidos e apresentando indícios sufi cientes da 

prática das condutas delituosas.

10. Recurso ordinário parcialmente provido para reconhecer, 

relativamente ao recorrente A. C. M. de P., a nulidade parcial da peça 

acusatória, no tocante ao “fato delituoso n. 2”.

ACÓRDÃO

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

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

unanimidade, dar parcial provimento ao recurso ordinário nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Th ereza de Assis Moura, 

Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi  Cordeiro votaram com o Sr. 

Ministro Relator.

Sustentou oralmente o Advogado Diogo Tebet, pela parte recorrente: A. 

C. M. DE P.

Brasília (DF), 20 de setembro de 2016 (data do julgamento).

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator

DJe 3.10.2016

RELATÓRIO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro: Trata-se de recurso ordinário 

interposto por A. C. M. de P., desafi ando acórdão do Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região.
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Foi o recorrente – auditor fi scal da Receita Federal – denunciado pela 

suposta prática das condutas descritas no art. 3º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, 

por 4 (quatro) vezes, no art. 3º, inciso III, da Lei n. 8.137/1990, c/c o art. 29 do 

Código Penal, bem assim no art. 3º, inciso III, da Lei n. 8.137/1990.

Em 27 de fevereiro de 2015, o Juiz da Segunda Vara Federal de Niterói 

recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados para responderem à 

acusação (e-STJ fl s. 131/237).

Após a análise da peça defensiva, o magistrado singular absolveu 

sumariamente o recorrente, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código 

de Processo Penal, das condutas descritas no art. 3º, inciso III, da Lei n. 

8.137/1990, e designou audiência de instrução, debates a julgamento para 10 de 

maio de 2016.

Contra essa decisão insurgiu-se a defesa.

No entanto, em sessão de julgamento realizada em 9 de março de 2016, a 

Primeira Turma Especializada denegou a ordem de habeas corpus.

Recebeu o acórdão esta ementa (e-STJ fl . 484):

Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Art. 3º, II, Lei n. 8.137/1990 - Corrupção. 

Inépcia da inicial. Inocorrência. Trancamento da ação penal que não se impõe. 

Ordem denegada.

I- O trancamento da ação penal pela via estreita e heróica do Habeas Corpus 

só é possível em casos de extrema excepcionalidade, tendo lugar somente nas 

hipóteses de fl agrante ilegalidade, de que são exemplo a absoluta falta de provas, 

a patente atipicidade da conduta e a causa extintiva da punibilidade.

II- Nenhuma destas hipóteses está confi gurada na ação penal objeto deste 

writ.

III- A circunstâncias do fato e participação do denunciado deve ser analisadas 

no curso de instrução criminal através de dilação probatória, incabível nesta via.

IV- Como a denúncia logrou apontar liame entre o delito narrado na denúncia 

e a conduta do paciente, possibilitando ao mesmo o pleno exercício do direito de 

defesa, não há que se falar em inépcia da inicial.

V- Ordem denegada.

No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa a inépcia da peça 

acusatória. Sublinha que, apesar da narrativa incisiva, com contornos 

contundentes, a denúncia peca por não individualizar precisa e corretamente 

as condutas imputadas ao recorrente, falhando especifi camente ao operar a 

adequação típica ante a fi gura delituosa capitulada.
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Em relação ao “fato delituoso 1”, mencionado na incoativa, pondera que, 

afora as referências desconexas a partes de conversas interceptadas, imputa-se 

ao recorrente o recebimento, a título de suborno, de R$ 350.000,00 (trezentos 

e cinquenta mil reais), para que deixasse de lançar auto de infração de R$ 

776.307,51 (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e 

um centavos). Em seguida, o denunciante afi rma que a mencionada quantia foi 

recebida para que o recorrente aplicasse coefi ciente incorreto na determinação 

dos lucros da sociedade empresária. Diante disso, sustenta tratar-se de imputação 

alternativa, é dizer, ou a conduta do recorrente foi no sentido de deixar de lavrar 

o auto de infração ou com o fi m de lavrar o auto a menor, situação de manifesta 

violação do art. 41 do Código de Processo Penal. Alega, outrossim, não indicar 

a peça acusatória qual o tributo ou contribuição social não cobrado em razão da 

suposta interferência do recorrente, elemento essencial para o aperfeiçoamento 

do tipo penal descrito no art. 3º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990.

No tocante ao “fato delituoso 2”, sobreleva também a imputação alternativa 

de condutas, pois aponta o titular da ação penal ter o recorrente, em razão de 

estreita amizade ou de ter sido agraciado pelo pagamento de propina, violado 

seu dever funcional, ao promover a defesa de M. C. B., quinto denunciado, ao 

prestar-lhe valiosa ajuda na impugnação ao auto de infração. Não há descrição, 

ademais, da vantagem indevida ou da promessa de vantagem, bem como do 

tributo ou contribuição social suprimido ou cobrado apenas parcialmente.

Relativamente ao “fato delituoso 3”, anuncia a denúncia que o recorrente 

teria recebido embrulho contendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de 

suborno, do quinto denunciado, para que promovesse Representação para 

Inaptidão, favorecendo a empresa Cant Rio Matadouro e Distribuidora Ltda. 

Porém, mais uma vez, não indica o denunciante o tributo ou contribuição social 

não cobrado ou cobrado apenas parcialmente, elementos essenciais do tipo 

penal.

Quanto ao “fato delituoso 5”, reverbera a inépcia da denúncia ao não 

descrever (a) qual e quanto foi o suborno supostamente aceito pelo recorrente; 

(b) qual o ato de corrupção perpetrado; (c) em qual procedimento fi scal seria 

praticado tal ato; (d) em que consistiria tal recurso; (e) por quanto o recorrente 

foi contratado; (f ) como tal recurso e procedimento fiscal representavam 

interesses confl itantes; (g) em que consistia o procedimento fi scal e por quem 

foi lavrado.

Diante dessas considerações, pede, em tema liminar, a suspensão do 

processo originário até o julgamento defi nitivo do presente recurso.
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No mérito, busca a extinção do processo, sem análise do mérito, nos termos 

do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fl s. 541/542).

Prestadas as informações (e-STJ fl s. 546/636), foram os autos encaminhados 

ao Ministério Público Federal, que se manifestou pelo desprovimento do 

presente recurso ordinário (e-STJ fl s. 640/643).

É o relatório.

VOTO

O Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro (Relator): Como se vê do 

relatório, busca a defesa, em resumo, o trancamento da ação penal originária, 

ao argumento de que a peça acusatória é genérica e não descreve todas as 

circunstâncias necessárias ao exercício da ampla defesa.

Lembremos-nos que a extinção da ação penal na via eleita consiste em 

medida excepcional, justifi cando-se somente quando se revelar, de plano, a 

atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de 

autoria. Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, ordinariamente, 

discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do 

tipo ou na carência de indícios sufi cientes de autoria do delito, porquanto tais 

esclarecimento demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos 

elementos de convicção constantes do processo, providência manifestamente 

inconciliável com o rito deste recurso constitucional.

Feitas essas considerações, passo à apreciação do pedido inicial.

Foram estes os fatos narrados na peça acusatória:

1.1 Fato delituoso 1:

1. O primeiro denunciado, senhor A. C. M. de P., auditor-fiscal da Receita 

Federal do Brasil em Niterói-RJ, com lotação nesta cidade de Niterói, na Rua 

Almirante Tefé, número 668, Centro, Niterói - RJ, recebeu a titulo de suborno por 

ato de corrupção a quantia de R$ 350.000.00 (trezentos e cinqüenta mil reais) para 

que deixasse de lançar auto de infração no valor de R$ 776.307.51 (setecentos e 

setenta e seis mil trezentos e sete reais e cinqüenta e um centavos) em desfavor 

da empresa Selel-Socied Comerical de Coleta de Lixo e Eq., visando favorecer 

o segundo denunciado, o empresário P. R. de S. B. (segundo denunciado), este 

auxiliado por seus contadores/administradores, o terceiro denunciado, senhor 
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J. C. de H., e quarto denunciado, senhor F. G. de A. F., representantes da referida 

sociedade (fl . 251 do apenso I, volume I do processo 0008242-19.2013.4.02.5102 

e fl s. 102/104 do apenso 4 - Resposta ao ofício OCR.0104.000356-0/2013 - ao 

processo 0008242-19.2013.4.02.5102).

2. A materialidade do delito encontra respaldo robusto nos termos do anexo 

III do ofício n. 140/2013-RFB/Coger/Escor07 (apenso 4 - resposta ao oficio 

OCR.0104.000356-0/2013), na medida em que o primeiro denunciado foi o 

responsável pela fiscalização da sociedade Selel-Socied Comerical de Coleta 

de Lixo e Eq., com início em 5.9.2011 e encerramento em 12.4.2013. consoante 

registro de procedimento fiscal n. 07.1.02.00-2011-00617-1 (fl. 1 do referido 

ofi cio), o qual aponta para a aplicação incorreta de coefi ciente de determinação 

do lucro, lendo em vista que o denunciado apurou um lucro presumido á alíquota 

de 8% quando deveria utilizar a alíquota de 32% em razão da natureza da 

atividade empresarial.

3. Com efeito, a autoria delituosa deste primeiro fato quedou inexoravelmente 

demonstrada, consoante declaração do chefe da equipe de fi scalização 01 da 

DRF/Niterói (fl s. 120/123 do aludido ofi cio n. 140/2013-RFB/Coger/Escor07), pois 

o primeiro denunciado submeteu uma proposta de encerramento da ação fi scal 

com lançamento de crédito tributário em tomo de apenas R$ 500,00 (quinhentos 

reais), utilizando para fi ns de cálculo a alíquota incorreta de 8%, obviamente 

visando favorecer ilicitamente a empresa Selel-Socied Comerical de Coleta de 

Lixo e Eq., todavia, após oposição da chefi a de equipe de fi scalização através do 

AFRFB B. B., que lhe mostrou diversos precedentes administrativos pela aplicação 

da alíquota de 32% em razão da natureza da atividade empresarial, o primeiro 

denunciado acolheu essa orientação e alterou o auto de infração, porém já havia 

recebido a propina mencionada no item 1.

4. A ilicitude veio à lona lendo em vista que o primeiro denunciado saiu de 

férias e não comunicou a alteração do auto de infração ao segundo, terceiro e 

quarto denunciados (sócio e contador da empresa citada), em sendo que o AFRFB 

B. B. entrou em contato com o contribuinte, representado pelo sócio P. R. de S. B. 

(segundo denunciado), o qual lhe esclareceu que pagou quantia de R$ 350.000.00 

(trezentos e cinqüenta mil reais) para que não fosse lavrado o auto de infração em 

desfavor de sua empresa.

5. O monitoramento telefônico, deferido na medida cautelar n. 0001352-

98.2012.4.02.5102. corroborou o recebimento de vantagem indevida por parte 

do servidor denunciado, consoante relatado no auto circunstanciado n. 6, no qual 

o contador J. C. de H. (terceiro denunciado), um dos representantes da referida 

sociedade participou intensamente das tratativas (fl s. 655/723, grifos do MPF):

[...]

6. Assim que tomou ciência da declaração de P. B. (segundo denunciado) 

ao AFRFB B. B, o primeiro denunciado promoveu contato com J., contador 

da empresa e terceiro denunciado, com quem mantém vinculo de amizade, 
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demonstrando toda sua preocupação com a revelação de sua conduta criminosa 

(fl s. 798/847 do processo n. 0001352-98.2012.4.02.5102, grifos do MPF):

[...]

7. Tendo em vista que o primeiro denunciado não pôde levar adiante seu 

plano de lançar apenas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em desfavor da 

referida empresa, restou ao auditor fi scal ora denunciado devolver, ironicamente, 

a quantia paga a titulo de propina, conforme demonstra o áudio interceptado em 

face do empresário P. R. de S. B., que comprova, outrossim, a materializarão do 

aludido pagamento indevido, nos termos do relatado no auto circunstanciado n. 

7 (fl s. 798/847 do processo n. 0001352-98.2012.4.02.5102):

[...]

1.2. Fato delituoso 2:

12. No mês de novembro e 2012, o primeiro denunciado, na condição de 

auditor-fi scal da Receita Federal em Niterói - RJ, em razão de estreita amizade ou 

mesmo agraciado pelo pagamento de propina, infringiu gravemente seu dever 

funcional ao violar as atividades de seu cargo de auditor-fi scal da Receita Federal 

do Brasil em Niterói-RJ, promovendo a defesa do contribuinte M. C. B., quinto 

denunciado, ao prestar-lhe valiosa ajuda na elaboração de impugnação ao aulo 

de infração que o próprio denunciado/auditor o lavrou anteriormente, no valor 

de R$ 224.096,59 (duzentos e vinte e quatro mil e noventa e seis reais e cinqüenta 

e nove centavos), porquanto foi o responsável por fi scalizar a pessoa física M. C. 

B., iniciada por meio do mandado de procedimento fi scal n. 0710200/00413/11.

13. A materialidade do delito veio à tona, consoante os termos do ofi cio n. 

34/2013 - RFB/Coger/Escor07 (apenso I, volume II, dos autos principais), revelando 

que a fi scalização sobredita foi fi nalizada em 24 de outubro de 2012, conforme 

é possível observar abaixo em que a degravação do auto circunstanciado n. 2 

apresenta um diálogo entre o denunciado e M. C. B., no dia 19 de novembro 

de 2012, onde ambos combinam um data para agendar uma reunião, restando 

marcada para o dia 21 de novembro de 2012 (grifos do MPF):

[...]

14. As informações do referido ofício do Escor07 informam que M. C. 

B. protocolou a impugnação ao auto de infração no dia 23 de novembro de 

2012, apenas dois dias depois do encontro agendado para entrega do trabalho 

mencionado na interceptação telefônica, em sendo importante ressaltar que esse 

contato ocorreu depois de lavrado o auto de infração pelo auditor/denunciado, ou 

seja, depois de encerrado qualquer vínculo entre o auditor-fi scal e o contribuinte, 

e, além disso, o primeiro denunciado é muito claro em sua pretensão de criar 

algum tipo de laço além da esfera estritamente ética com o contribuinte quando 

diz: ‘[...] ai o senhor tomaria café da manhã comigo, conheceria lá o meu ambiente, 

a gente estreitaria mais os nossos laços, compreendeu’.
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15. O quinto denunciado, senhor M. C. B., dolosamente, no mês de novembro 

de 2012, conforme degravação extraída do contato telefônico mantido nesta 

cidade de Niterói - RJ, recebeu total apoio espúrio do primeiro denunciado/

auditor fi scal, na elaboração de recurso á impugnação ao auto de infração que o 

próprio denunciado/auditor o lavrou contra o denunciado/contribuinte, no valor 

de RS 224.096.59 (duzentos e vinte e quatro mil e noventa e seis reais e cinqüenta 

e nove centavos), porquanto este foi por meio do mandado de procedimento 

fiscal n. 0710200/00413/11 o responsável por fiscalizar a sua condição de 

contribuinte pessoa física M. C. B.

[...]

1.3. Fato delituoso 3:

18. No dia 16 de outubro de 2013, às 12 horas, no estacionamento da Terminal 

Rodoviário Roberto da Silveira, nesta cidade de Niterói RJ, estando no interior do 

veiculo Citroen C4, o auditor fi scal, primeiro denunciado, recebeu um embrulho 

contendo R$ 20.000 (vinte mil reais) em espécie, das mãos do quinto denunciado, 

o empresário R. D. C., conforme o auto circunstanciado n. 12 e relatório de 

vigilância policial n. 8/2013 de 16.10.2013, se constatando, inequivocamente, a 

posteriori, que o aludido valor recebido era a título de suborno para promover 

Representação para Inaptidão favorecendo a empresa Cant Rio Matadouro e 

Distribuidora Ltda. - EPP, CNPJ número 10.535.982/0001-70, documento fi scal 

datado de 7 de agosto de 201, consoante Anexo III do ofi cio 185/2014-RFB/Coger/

Escor07 (apenso II, volume XII, processo n. 0001352-98.2012.4.02.5102), assinado 

pelo primeiro denunciado (vide RPF n. 07.1.02.002012-00016-9), cuja empresa 

tem como sócio de fato o senhor R. D. C., sexto denunciado.

19. A autoria delituosa restou categórica na medida em que o primeiro 

denunciado, senhor A. C. M. de P., era o responsável pelo andamento da auditoria 

supramencionada em face da Cant Rio Matadouro e Distribuidora Ltda. (anexo 

II do ofi cio 185/2014-RFB/Coger/Escor07 - apenso II, volume XII, ao processo n. 

0001352-98.2012.4.02.5102), que mantinha expressiva omissão presumida de 

receitas ante a constatação de créditos bancários sem a comprovação devida, 

conforme apurou o próprio auditor-fiscal ora denunciado, e naturalmente, o 

pagamento daquela propina propiciava afastar a empresa da responsabilidade do 

pagamento dos tributos ao declará-la inapta, e o quinto denunciado, senhor R. D. 

C., favorecido pelo conluio, se apresentava como preposto da empresa favorecida 

nos autos do procedimento fi scal.

20. Efetivamente, os contatos atendiam aos interesses do corrupto e corruptor 

(sexto denunciado), conforme registram os diálogos abaixo, além de corroborar 

o forte entrosamento amigável, conforme se apurou, exatamente, frise-se, no 

mesmo dia em que foi pago o suborno ao auditor fi scal, em 16 de outubro de 

2013:

[...]
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21. Finalmente se constatou por meio do oficio n. 185/2014-RFB-Escor07, 

que a empresa Cant Rio Matadouro Ltda., que tinha como responsável de falo 

o sexto denunciado, foi benefi ciada pelo auditor-fi scal, primeiro denunciado, 

ao lavrar no âmbito do procedimento fi scal a representação para inaptidão do 

CNPJ, sob alegação de que a referida funcionou em terreno de propriedade do 

sexto denunciado enquanto este seria supostamente um mero empregado da 

empresa, sendo que, as atividades teriam sido encerradas um ano e meio antes 

do procedimento fi scal, ensejando na inaptidão do CNPJ.

22. Desse modo, os elementos colhidos durante a instrução criminal do 

inquérito apontam que a referida representação para inaptidão do CNPJ da 

empresa Cant Rio Matadouro Ltda., é a razão pela qual motivou o pagamento, pelo 

sexto denunciado, dos R$ 20,000.00 (vinte mil reais) mencionados anteriormente.

[...]

1.5. Fato delituoso 5:

28. Além dos fatos delituosos narrados anteriormente, o primeiro denunciado 

aceitou de suborno por ato de corrupção para beneficiar os senhores A. 

S. de S. e seu fi lho B. M. de S., sétimo e oitavo denunciados respectivamente, 

ambos empresários e auxiliados por seu contador, senhor F. G. de A. F., quarto 

denunciado.

29. Autoria e materialidade do delito encontram respaldo robusto nos autos 

da medida cautelar de interceptarão telefônica, onde se constata claramente 

em diversos diálogos que o primeiro denunciado aceitou receber quantia em 

dinheiro para benefi ciar o senhor A. S. de S. e B. em procedimento de fi scalização, 

sendo de amplo conhecimento por parte dos interlocutores a prática corrupta do 

servidor.

[...]

32. As investigações conduzidas pela policia indicam que A. também é 

administrador da Sclel-Socied Comercial de Coleta De Lixo e Equip Ltda., já citada 

nesta denúncia, sendo possível afi rmar que o quarto denunciado funcionou de 

elo entre o auditor-fi scal imputado e o sétimo e oitavo denunciados.

[...]

33. No trecho do diálogo destacado acima se constata, cabalmente, a 

participação de todos os envolvidos na prática delituosa: o primeiro denunciado 

é contratado pelos empresários A. (sétimo denunciado) e B. (oitavo denunciado) 

para redigir um recurso em procedimento fi scal, sendo que o contador G. (quarto 

denunciado) cuida de rever o ato com base na técnica contábil.

Levando em consideração que vários são os argumentos apresentados pela 

defesa para a obtenção da tutela jurisdicional favorável ao recorrente, passo a 

analisar, separadamente, as questões suscitadas.
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Relativamente ao “fato delituoso n. 1”, sustenta a defesa que, afora as 

referências desconexas a partes de conversas interceptadas, imputa-se ao 

recorrente ter recebido, a título de suborno, R$ 350.000,00 (trezentos 

e cinquenta mil reais), para que deixasse de lançar auto de infração de R$ 

776.307,51 (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e cinquenta e 

um centavos). Em seguida, o denunciante afi rma que a mencionada quantia fora 

recebida para que o recorrente aplicasse coefi ciente incorreto na determinação 

dos lucros da sociedade empresária. Alega tratar-se de imputação alternativa, 

situação de manifesta violação do art. 41 do Código de Processo Penal. Pondera, 

outrossim, não indicar a peça acusatória qual o tributo ou contribuição social 

não cobrado em razão da suposta interferência do recorrente, elemento essencial 

para o aperfeiçoamento do tipo penal descrito no art. 3º, inciso II, da Lei n. 

8.137/1990.

A esse respeito, relatou o Ministério Público, vimos, o recebimento pelo 

recorrente, a título de suborno, da quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e 

cinquenta mil reais) para que deixasse de lançar auto de infração no valor 

de R$ 776.307,51 (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e sete reais e 

cinquenta e um centavos), visando favorecer P. R. de S. B., auxiliado por seus 

contadores, representantes da Sclel - Sociedade Comercial de Coleta de Lixo e 

Equipamentos Ltda.

Segundo a denúncia, a autoria e a materialidade delitivas estariam 

demonstradas nos autos da interceptação telefônica n. 0001352-

98.2012.4.02.5102. O recorrente seria o responsável pela fiscalização da 

sociedade empresária acima referida, iniciada em 5 de setembro de 2011 e 

encerrada em 12 de abril de 2013, período em que teria havido a aplicação 

incorreta do coefi ciente de determinação do lucro, tendo em vista que o auditor 

fi scal apurou o lucro presumido à alíquota de 8% quando deveria utilizar a 

alíquota de 32%. Nesse contexto, teria apresentado proposta de encerramento 

da ação fi scal com lançamento de crédito tributário no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), utilizando para fi ns de cálculo a alíquota de 8%, objetivando 

favorecer a Sclel - Sociedade Comercial de Coleta de Lixo e Equipamentos 

Ltda. Porém, após a oposição da chefi a da equipe de fi scalização, que lhe 

apresentou precedentes administrativos no sentido da aplicação da alíquota de 

32%, em razão da atividade empresarial desenvolvida, o auditor fi scal modifi cou 

o auto de infração. Ainda nos termos da peça acusatória, P. R. de S. B. admitiu 

que pagou R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) ao recorrente para 

que não fosse lavrado auto de infração em desfavor de sua empresa.
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Como bem destaca Roberto Delmanto, o inciso II do art. 3º da Lei n. 

8.137/1990 contempla quatro núcleos alternativos – exigir, solicitar, receber e 

aceitar promessa. Todas as condutas descritas na norma incriminadora devem 

ser praticadas por servidor público fi scal, em razão de sua função. O objeto 

material do delito é a vantagem indevida, a qual poderá ser, ou não, de natureza 

patrimonial. Por fi m, importante salientar estarmos diante de crime formal, 

desse modo, não se exige a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, 

não é mister que o agente, em razão da vantagem indevida, deixe de lançar ou 

cobrar tributos ou contribuições sociais, bastando que tal possibilidade exista em 

concreto (Leis Penais Especiais Comentadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 

290).

Diante desse cenário, inviável o acatamento da tese defensiva.

Isso porque os fatos e as conclusões apontados na inicial delineiam, 

sufi cientemente, o modo de atuação do recorrente, anunciando o titular da 

ação penal pública, com inteligibilidade, todos os elementos do tipo penal, 

notadamente a vantagem indevida recebida, permitindo o contraditório e a 

ampla defesa. Não se exige, nesse momento inicial, a descrição minuciosa dos 

tributos ou contribuições sociais não lançados ou lançados apenas parcialmente, 

mero exaurimento do crime. A propósito, reparem que, após a oposição da 

chefi a da equipe de fi scalização, apresentando precedentes administrativos no 

sentido da aplicação da alíquota de 32%, em razão da atividade empresarial 

desenvolvida, o auditor fi scal modifi cou o auto de infração. Portanto, os tributos 

ou contribuições sociais não foram suprimidos ou lançados a menor. Sendo 

assim, evidente tratar-se de questão secundária, prescindível ao desembaraçado 

exercício do direito de defesa.

Também me parece dispensável ao exercício do direito de defesa a 

exposição do preciso motivo que ensejou o recebimento da vantagem ilícita.

Sustenta a defesa, no particular, estarmos diante de imputação alternativa, 

situação de manifesta violação do art. 41 do Código de Processo Penal.

No entanto, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Consiste a imputação alternativa na possibilidade conferida ao titular 

da ação penal de atribuir, em face de dúvida derivada dos elementos de 

informação coletados durante o inquérito policial, dois crimes ao réu de modo 

alternado, prevalecendo, ao final do processo, uma das versões expostas, a 

critério do sentenciante. Segundo as lições de Afrânio Silva Jardim, apresenta-

se “alternativa a imputação quando a peça acusatória vestibular atribui ao réu mais 
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de uma conduta penalmente relevante, asseverando que apenas uma delas terá sido 

praticada pelo imputado, embora todas se apresentem como prováveis, em face da 

prova do inquérito” (Direito Processual Penal. 11ª ed.; Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 149).

Na espécie, a peça acusatória atribuiu ao auditor fiscal a conduta de 

receber vantagem indevida com o objetivo de lesar a arrecadação tributária. 

Descreveu, a propósito, a obtenção de benefício ilícito para deixar o recorrente 

de lançar o auto de infração. Ao delinear a materialidade do crime, narrou o 

órgão acusatório a aplicação de coefi ciente incorreto na determinação dos lucros 

da sociedade empresária. Nesse contexto, não diviso situação de imputação 

alternativa, na qual, repita-se, o órgão acusatório formula, em caso de dúvida, 

duas narrativas, para que ao fi m da instrução possa o magistrado escolher o 

tipo penal prevalente, não sabendo o réu ao certo por qual crime responde. No 

caso, os dois comportamentos narrados na inicial são idôneos a evidenciar a 

norma penal incriminadora. Foram destacadas duas condutas concretas, todas 

abarcadas pelo tipo legal. Reparem que a discussão penal é determinada e os 

comportamentos são atribuídos ao recorrente de forma concreta, sendo possível 

ao réu de ambos se defender. Sendo assim, regular se me apresenta a incoativa. 

Eventuais dúvidas relacionadas aos pormenores da atuação do recorrente devem 

ser objeto de exame aprofundado no curso da ação penal. Em conclusão, não 

cabe a esta Casa reconhecer a existência de constrangimento ilegal quando 

há na denúncia a exposição de comportamentos concretos possíveis, todos 

abarcados pelo tipo penal tributário, com os detalhes que se reclamam das peças 

acusatórias.

No mesmo sentido:

Processo Penal. Habeas corpus. Corrupção passiva circunstanciada. Quadrilha. 

Denúncia. (1) Inépcia formal. (a) Narrativa dos fatos. Generalidade. Não 

reconhecimento. (b) Caráter alternativo. Não ocorrência. Ampla defesa. Violação. 

Ausência. (2) Carência de justa causa. Não demonstração da materialidade 

delitiva. Necessidade de revolvimento fático probatório. Inviabilidade. Impetração 

defi cientemente instruída.

[...]

3. Não há falar em denúncia alternativa quando se descreve a prática de 

comportamentos que, ao longo do tempo, se alternavam. O vício que conduziria 

à nulidade da incoativa diz respeito à narração de uma conduta que poderia se 

constituir em um ou outro tipo penal, o que não ocorre na hipótese.

[...]
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5. Ordem denegada. (HC 135.283/PA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, Sexta Turma, julgado em 16.11.2010, DJe 29.11.2010, grifei.)

Em relação ao “fato delituoso 2”, sobreleva a defesa a imputação alternativa 

de condutas, pois aponta o titular da ação penal ter o recorrente, em razão de 

estreita amizade ou de ter sido agraciado pelo pagamento de propina, violado 

seu dever funcional, ao promover a defesa de M. C. B., quinto denunciado, 

prestando-lhe valiosa ajuda na impugnação ao auto de infração. Sublinha, 

também, omissão no tocante à descrição da vantagem indevida ou da promessa 

de vantagem, bem como do tributo suprimido ou cobrado apenas parcialmente.

Sobre o ponto, esclareceu o órgão acusatório que o recorrente, em razão 

de amizade ou mesmo agraciado pelo pagamento de propina, infringiu seu 

dever funcional, ao violar as atividades inerentes de seu cargo de auditor fi scal 

da Receita Federal do Brasil, promovendo a defesa do contribuinte M. C. B., 

ao prestar-lhe valiosa ajuda na elaboração de impugnação ao auto de infração 

lavrado pelo próprio recorrente, no valor de R$ 224.096,59 (duzentos e vinte 

e quatro mil, noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos). Para elucidar 

a materialidade e a autoria delitivas mencionou conversas interceptadas 

evidenciando que, embora encerrada a fi scalização em 24 de outubro de 2012, 

o recorrente e M. C. B., em 19 de novembro de 2012, agendaram reunião para 

21 de novembro de 2012. Dois dias depois, M. C. B. apresentou impugnação do 

auto de infração.

Das alegações apresentadas, uma tem fôlego: a relativa à omissão no 

tocante à descrição da vantagem indevida ou da promessa de vantagem.

De fato, os precedentes tópicos da inicial não revelam, às claras, a vantagem 

indevida solicitada, recebida ou prometida ao funcionário público.

A inicial descreveu somente a participação do recorrente na elaboração de 

impugnação ao auto de infração fi scal, promovendo a defesa de contribuinte, por 

motivo de amizade ou em razão do recebimento de propina.

Entretanto, para a subsunção perfeita da conduta praticada pelo agente ao 

modelo abstrato previsto na lei, deve o órgão acusatório minudenciar a vantagem 

indevida exigida, solicitada, recebida ou prometida ao funcionário público.

Faltando a indicação do elemento normativo do tipo, parece-me irregular a 

incoativa. Além disso, o fato de existirem conversas telefônicas entre os acusados 

não basta para imputar ao recorrente o crime tributário em desfi le. Nesse 

contexto, não apresentando o Ministério Público nenhum dado preciso por 
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meio do qual se permita a conclusão pela existência das características essenciais 

do delito contra a ordem tributária, carece a denúncia, no pormenor, de aptidão 

formal.

Ora, “é requisito essencial à ampla defesa a apresentação clara e completa da 

acusação, que deve ser formulada de modo que possa o réu contrapor-se a seus termos. É 

essencial, portanto, a descrição do fato delituoso em todas as suas circunstâncias. Uma 

descrição incompleta, dúbia, ou que não seja de um fato típico penal gera a inépcia da 

denúncia e nulidade do processo, com a possibilidade de trancamento através de ‘habeas 

corpus’, se o juiz não rejeitar desde logo a inicial. Para que alguém possa preparar e 

realizar sua defesa é preciso que esteja claramente descrito o fato de que deve defender-

se” (Vicente Greco Filho. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, p. 64).

Por fi m, colaciono este precedente:

Recurso ordinário em habeas corpus. Corrupção ativa. Inépcia da denúncia. 

Ausência de descrição da vantagem indevida que teria sido prometida a 

funcionário público. Peça inaugural que não atende aos requisitos legais exigidos. 

Violação ao princípio da ampla defesa. Mácula caracterizada.

1. O devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado 

com a formulação de uma acusação que permita ao acusado o exercício do 

seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação 

jurisdicional reclamada.

2. No caso dos autos, verifi ca-se que o Ministério Público deixou de indicar em 

que consistiria a vantagem indevida oferecida ou prometida pelo recorrente aos 

agentes públicos, bem como se o benefício ilícito lhes teria sido ofertado antes ou 

depois dos atos de ofício que pretendia que praticassem em violação aos seus deveres 

funcionais, ou mesmo se o cometimento de tais atos decorreu efetivamente da 

proposta realizada, o que revela a inaptidão da denúncia para defl agrar a ação penal 

quanto ao crime de corrução ativa. Precedentes do STJ.

[...]

5. Recurso provido para declarar a inépcia da denúncia ofertada contra o 

recorrente no que se refere ao delito de corrupção ativa, estendendo-se os 

efeitos da decisão ao corréu Eduardo Garcia da Silveira Neto. (RHC 65.747/MS, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7.4.2016, DJe 13.4.2016, grifei.)

No tocante ao “fato delituoso n. 3”, reverbera a defesa, mais uma vez, a 

ausência de indicação na peça acusatória do tributo ou contribuição social não 

cobrado ou cobrado apenas parcialmente, elementos essenciais do tipo penal.

A propósito, elucidou o Ministério Público que, no dia 16 de outubro 

de 2013, às 12 horas, no estacionamento do Terminal Rodoviário Roberto da 
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Silveira, no interior do veículo Citroen C4, o recorrente recebeu embrulho, 

contendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, do empresário R. D. C., 

conforme auto circunstanciado n. 12 e relatório de vigilância policial n. 8/2013. 

Destacou que referido valor foi recebido a título de suborno para que o auditor 

fi scal promovesse Representação para Inaptidão, favorecendo a empresa Cant 

Rio Matadouro e Distribuidora Ltda., cujo sócio de fato seria R. D. C. A 

materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas, pois o recorrente foi o 

responsável pelo andamento da auditoria contra a empresa Cant Rio Matadouro 

e Distribuidora Ltda., que mantinha expressiva omissão presumida de receitas 

ante a constatação de créditos bancários sem a comprovação devida. Segundo 

o Ministério Público Federal, a declaração de inaptidão objetivava afastar a 

referida sociedade empresária da responsabilidade pelo pagamento dos tributos.

Nesse tear, a tese de inépcia da inicial não merece acolhimento.

São frágeis os motivos apresentados pela defesa buscando a extinção 

da ação penal, pois, conforme esclarecido linhas acima, tratando-se de delito 

formal, não se exige do órgão de acusação a plena individualização do tributo 

ou da contribuição social possível de ser suprimido em razão do recebimento da 

vantagem indevida – mero exaurimento do crime. Delineou o órgão acusatório, 

como base nos dados até então conhecidos, o recebimento de vantagem 

indevida pelo auditor fi scal para afastar da empresa a responsabilidade pelo 

pagamento de tributos. Foram atendidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do 

Código de Processo Penal. Os fatos e circunstâncias necessários ao exercício 

do direito de defesa foram descritos na peça acusatória, sendo descabido o 

nível de detalhamento requerido pela defesa. Tal delimitação, repita-se, pode 

e deve efetivamente ocorrer durante a instrução do processo penal, momento 

adequado à análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal 

pública. Diante desse cenário, no ponto, também não encontro justifi cativa para 

o encerramento prematuro da persecução penal.

Por derradeiro, assere a defesa, quanto ao “fato delituoso 5”, não descrever 

a denúncia (a) qual e quanto foi o suborno supostamente aceito pelo recorrente; 

(b) qual o ato de corrupção perpetrado; (c) em qual procedimento fi scal seria 

praticado tal ato; (d) em que consistiria tal recurso; (e) por quanto o recorrente foi 

contratado; (f ) como tal recurso e procedimento fi scal representavam interesses 

confl itantes; (g) em que consistia o procedimento fi scal e por quem foi lavrado.

A esse respeito, delineou o órgão acusatório que o recorrente aceitou 

suborno por ato de corrupção para benefi ciar A. S. de S. e seu fi lho., B. M. de S., 

ambos empresários, auxiliados por seu contador F. G. de A. F. 
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A materialidade e a autoria estariam demonstradas, sobretudo nos autos da 

cautelar de interceptação telefônica n. 0001352-98.2012.4.02.5102, em que se 

constatou que o recorrente aceitou receber quantia em dinheiro para benefi ciar 

A. S. de S. e seu fi lho, B. M. de S., em procedimento de fi scalização, sendo de 

amplo conhecimento por parte dos interlocutores a conduta corrupta do auditor 

fi scal.

Entendo mais uma vez sufi ciente a descrição ministerial.

Contém a peça acusatória todas as circunstâncias necessárias à compreensão 

do fatos, descrevendo o Ministério Público o recebimento de benefício indevido 

pelo recorrente para benefi ciar empresários em procedimento fi scal. Narra o 

contexto no qual inseridos o recorrente e as pessoas ligadas a ele, elucidando os 

vínculos entre os envolvidos e apresentando indícios sufi cientes da prática das 

condutas delituosas. Foram, portanto, respeitadas às exigências do art. 41 do 

Código de Processo Penal, não se podendo atribuir à exordial a pecha de inepta.

Em conclusão, relembro que a denúncia há de ser simples e objetiva, 

“atribuindo a alguém a responsabilidade por um fato, tão-somente. A denúncia 

deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a 

adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o 

pleno exercício do direito de defesa. Toda denúncia é uma proposta da demonstração 

prática de um fato típico e antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita a 

efetiva comprovação e a contradita, e, como assentado na jurisprudência, apenas 

deve ser repelida quanto não houver indícios da existência do crime ou, de início, 

seja possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou, ainda, quando 

não houver, pelo menos, indícios de sua participação. Assim, descritos, na denúncia, 

comportamentos típicos, ou seja, sendo factíveis e obviados os indícios de autoria e 

materialidade delitivas, não se pode trancar a ação penal” (AP n. 396/RO, Relatora 

a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.4.2011).

Diante dessas considerações, dou parcial provimento ao recurso para 

reconhecer, relativamente ao recorrente A. C. M. De P., a nulidade parcial da 

peça acusatória, no tocante ao “fato delituoso n. 2”.

É como voto.




